
Thema: Ich muss eine neue Hose kaufen. Muszę kupić nowe spodnie. 

Na tej lekcji będziemy ćwiczyć czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz poznamy odmianę 

przymiotników po rodzajniku nieokreślonym. 

1. Wysłuchaj dialogu – ćwiczenie1 na stronie 106 i uzupełnij tabelę według wzoru: (słuchanka 

37) 

Peter möchte ………………….kaufen. 
Piotr chciałby kupić. 

Susi möchte ……………………kaufen. 
Susi chciałaby kupić. 

1. eine neue Hose 
nowe spodnie 

1. 

2. 
 

2. 

 

2. Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że przymiotniki ulegają odmianie tylko wtedy gdy 

stoją bezpośrednio przed rzeczownikiem.  

W przykładzie , który uzupełniony jest w tabelce: eine neue Hose przymiotnik jest również 

odmieniony. (końcówka –e na końcu przymiotnika). 

Jednak musimy wiedzieć, że przymiotniki przed rzeczownikami z rodzajnikami określonymi 

(der, die, das ) i przed rzeczownikami z rodzajnikami nieokreślonymi (ein, eine) otrzymują 

trochę inne końcówki. 

3. Zapisz w zeszycie: 

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym. 

 r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga 

Mianownik 
rodzajnik 
określony 

 
ein 

 
eine 

 
ein 

- 
Nie występuje 

Mianownik 
końcówka 
przymiotnika 

 
-er 

 
-e 

 
-es 

 
-e 

 

Das ist ein langer Rock. To jest długa spódnica 

Das ist ein weißes Hemd. To jest biała koszula. 

Das ist eine rote Mütze. To jest czerwona czapka. 

Das sind schwarze Schuhe. To są czarne buty. 

 

4. Obejrzyj filmik: https://youtu.be/H4RUQil_FHo 

 

5. Utwórz zdania według wzoru: 

Das ist ein Kleid. (gelb)  Das ist ein gelbes Kleid. 

To jest sukienka. To jest żółta sukienka. 

Das ist ein Sweatshirt. (grau)……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Das ist eine Hose. (blau)……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Das ist eine Jacke. (braun)……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

https://youtu.be/H4RUQil_FHo


Das ist der Anzug. (elegant)………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Das sind Handschuhe. (warm)…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Uwaga!  

W bierniku zmienia się rodzajnik w rodzaju męskim ein na einen i końcówka –e na –en. 

Ich möchte einen neuen Anzug. Chciałbym nowy garnitur. 

Pozostałe rodzaje są takie same. 

Tabelki w podręczniku strona 116. 

 

7. Wykonaj ćwiczenia 1 i 3 ze strony 76 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Uwaga: 

Obowiązkowa praca na ocenę z rozdziału 5. 

Wykonaj prezentację zatytułowaną: Meine Lieblingskleidung.  

Wykonaj rysunki lub zdjęcia i podpisz ulubione ubrania. Podaj kolory ale również inne 

informacje o nich np. czy są stare, czy nowe, modne, wygodne, eleganckie, skąd je masz.  

Wykorzystaj słownictwo i zagadnienia gramatyczne z 5 rozdziału. (odmiana przymiotnika) 

Termin wykonania pracy: 29.05.20. 

 


