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Klasa IV  LO edukacja domowa – JĘZYK NIEMIECKI 

1. Przedstaw się, podaj   informacje  o sobie. 

2. Opowiedz, dlaczego warto uprawiać sport. Podaj argumenty.  

3. Wymień kraje sąsiadujące z Polską oraz ich stolice. 

4. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny i dlaczego?  

5. Powiedz, jakie zwierzę chciałbyś mieć i dlaczego? 

6. Powiedz, czy potrafisz gotować i co jadasz najchętniej a czego nie lubisz.? 

7.   Odpowiedz na pytanie, jak często, gdzie i czy chętnie robisz zakupy? 

8. Powiedz, co zjadasz najczęściej na śniadanie.   

9. Powiedz, gdzie i jak ty mieszkasz? Jaki rodzaj domu i czy masz własny pokój?  

10. Jakimi językami mówisz i określ swoje umiejętności (jak dobrze znasz język). 

11. Podaj min. 3 sposoby, jak można nauczyć się języka obcego.  

12. Powiedz w kilku zdaniach, jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel.  

13. Powiedz w kilku zdaniach co robiłeś w weekend (zastosuj czas przeszły Partizip Perfekt).  

14. Powiedz, jak wygląda twój dzień powszedni (o której wykonujesz poszczególne czynności). 

15. Powiedz, jaka dzisiaj jest data.  

16. Powiedz, kiedy masz urodziny i jak zwykle je świętujesz.  

17. Zaproś koleżankę/kolegę na przyjęcie urodzinowe podając informacje, gdzie, o której, itd.  

18. Opowiedz  o swojej ostatniej podróży, podaj miejsce, czas i aktywności. 

19. Powiedz, jaki typ urlopu odpowiada tobie – aktywny czy pasywny. Uargumentuj swój wybór.  

20. Opisz jaka jest pogoda typowa dla poszczególnych pór roku.  

21. Masz ulubioną porę roku? Jaką i dlaczego?  

22. Powiedz, jaką garderobę zakładasz zimą a jaką latem?  

23. Jakie dyscypliny sportowe uprawia się latem a jakie zimą.  

24. Kim chciałbyś zostać z zawodu? Czym zajmuje się taka osoba (czynności).  

25. Podaj wady i zalety bycia aktorem. 

26. Jakie masz plany na przyszłość (czas przyszły FUTUR I)  

27. Powiedz, jaką pracę może wykonywać młodzież  dorywczo w wakacje? Wady i zalety takiej 

pracy?   

28. Nazwij problemy, z jakimi boryka się obecnie nasze środowisko naturalne/przyroda.  

29. Wymień kilka sposobów na ochronę otaczającej nas natury. 
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30. Nazwij  alternatywne źródła energii. 

31. Podaj wady i zalety mieszkania w mieście.  

32. Podaj wady i zalety mieszkania  na wsi.  

33. Czy jesteś fanem współczesnej techniki? Wymień z czego korzystasz i jak często. 

34. Uzupełnij końcówki przymiotników:  

 Ich trage ein  blau___ T-shirt, eine  schwarz_____ Hose, warm____ Socken und 

neu____ Sportschuhe an. 

 Das  ist das alt_____ Hemd von meinem Opa. Da sind noch ein braun_____ Gürtel, 

ein lang_____ Mantel und eine schön_____ Bluse  von meiner Oma.    

35. Połącz 2 zdania w jedno (zdania celowe : damit lub um …zu) 

 Leon arbeitet viel und braucht Geld. Er kann in London studieren.   

 Wir lernen Mathe. Unsere Eltern  sind zufrieden.  

36. Uzupełnij zdania przyimkami oraz końcówkami zaimków/rodzajnikami:  

 Stefan denkt oft ______ sein____ Eltern.  

 Wir fahren im Sommer _______  unser______ Auto in den Urlaub.  

 Mein Lehrer fragt ________ d___ Hausaufgabe. 

 Freunde sprechen ________ d___ Deutschlehrerin.   

37. Uzupełnij zdania pytaniami: welche/welcher/welches 

 ________ Klasse besuchst du?  

 ________ Bus fährt bis zum Bahnhof?  

 ________ Kind hat gestern keine Suppe gegessen?  

38. Połącz zdania słowem: wenn (zdania warunkowe) 

 Du besuchst mich. Wir spielen zusammen Schach.  

 Ich habe Zeit. Ich sehe mir einen Film an.  

39. Połącz zdania spójnikiem „ob” 

 Ich wusste nicht. Sie verbrachte so viele Stunden in der Arbeit.  

 Wir haben uns erkundingt. Viele Leute sind vom Internet abhängig.  

 Es steht noch nicht fest. Welches Projekt ist für die Umwelt am wichtigsten.  

40. Przekształć poniższe zdania na czas przeszły Präteritum:  

 Ich bin am Abend sehr müde.  

 Die Jugendlichen haben im Juni einen Ausflug nach Berlin.  
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 Meine Freunde fahren im Sommer  nach Österreich.  

41. Zamień stronę czynną na stronę bierną: 

 In Frankreich isst man viel Käse.  

 Der Bankkaufmann unterschreibt Unterlagen.  

 Kinder kaufen Süβigkeiten und Getränke im Geschäft.  

42. Podaj kilka informacji na temat stolicy Austrii.  

43. Podaj najważniejsze informacje dot. Austrii przytaczając kilka ważnych nazwisk z życia 

kulturalnego Austrii.   

44. Powiedz, jakie znasz nazwy dni świątecznych w j. niem. obchodzonych w krajach 

niemieckojęzycznych (min. 2). Powiedz kilka słów o związanych z jednym z nich 

tradycjach/zwyczajach. 

45.  Wymień największe miasta w Niemczech (5-6) i powiedz kilka najważniejszych informacji o 

jednym z nich.  

 

 

 

 

 

 

 


