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1. Przetłumacz podane zdania na język niemiecki i naucz się ich. Przetłumaczone 
zdania wyślij na maila katarzyna.pacyna@zstzbaszynek.pl najpóźniej do 
25.03.2020.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt przez dziennik librus lub Messenger.

1 Przepraszam, gdzie jest pokój nauczycielski?
___________________________________________________________________________
2 Sekretariat jest na pierwszym piętrze.
___________________________________________________________________________
3 Czy lubisz angielski? 
___________________________________________________________________________
4 Uważam, że historia jest trudna. 
___________________________________________________________________________
5 O której godzinie kończą się lekcje w piątek? 
___________________________________________________________________________
6 Nie mam przy sobie kalkulatora.
___________________________________________________________________________
7 Rzutnik stoi z tyłu. 
___________________________________________________________________________
8 Czy potrzebuje pan teraz mapy Europy? 
___________________________________________________________________________
9 Antje korzysta na chemii z telefonu komórkowego.
___________________________________________________________________________
10 Pójdziesz po schodach do góry, a potem w prawo. 
___________________________________________________________________________
11 Przepraszam, gdzie są sale 31 i 32? 
___________________________________________________________________________
12 Stołówka szkolna jest na parterze.
___________________________________________________________________________
13 Czy lubicie niemiecki? 
___________________________________________________________________________
14 Uważam, że wiedza o społeczeństwie jest potrzebna. 
___________________________________________________________________________
15 O której godzinie rozpoczynają się lekcje w poniedziałek? 
___________________________________________________________________________
16 Mapa Europy wisi z przodu. 
___________________________________________________________________________
17 Nie mam przy sobie ładowarki. 
___________________________________________________________________________
18 Czy korzysta pani teraz z laptopa? 
___________________________________________________________________________
19 Ben potrzebuje ręcznika i żelu pod prysznic. 
___________________________________________________________________________
20 Pójdziesz prosto, a potem w lewo. 

about:blank


       

Co
py

rig
ht

 ©
 P

ea
rs

on
 C

en
tr

al
 E

ur
op

e 
20

19

___________________________________________________________________________
21 Kiedy jest Boże Narodzenie? 
___________________________________________________________________________
22 Jak długo trwają ferie jesienne? 
___________________________________________________________________________
23 Boris czyta książki wieczorem.
___________________________________________________________________________
24 Czy lubi pan uprawiać sport?
___________________________________________________________________________
25 Moim hobby jest słuchanie muzyki. 
___________________________________________________________________________
26 Co planujecie w niedzielę wieczorem? 
___________________________________________________________________________
27 Kiedy jest Wielkanoc? 
___________________________________________________________________________
28 Ile tygodni trwają ferie letnie? 
___________________________________________________________________________
29 Czy lubi pani słuchać muzyki?
___________________________________________________________________________
30 W czasie wolnym rysujemy komiksy. 
___________________________________________________________________________
31 Czy planujesz wieczorem coś ciekawego? 

2. Zeszyt ćwiczeń str. 27 całość. 


