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LEKCJA 13. 

Zaimek osobowy w mianowniku. 

 

Liczba pojedyncza          Liczba mnoga 

1. ich (ja)                       1. wir (my) 

2. du (ty)                        2. ihr (wy) 

3. er (on)                        3. sie (oni) 

    sie (ona)                         Sie (pan, pani, państwo) 

    es (ono) 

 

Wpisz zaimki osobowe 

1. (Wy)...................kommt aus der Schweiz. 

2. Wohnen (państwo ..................in Warschau? 

3. (Oni) ................. interessieren sich für Sport. 

4. Mochtet (wy)…………………Cola trinken? 

5. Der Vater ist sportlich...................ist auch nett. 

6. Meine Mutter heißt Monika ………………...ist lieb. 

7. Die Geschwister von Martina sind toll................sind 7 Jahre alt.  

8. Mein Onkel ist Pilot.................wohnt in Berlin, in Deutschland.  

9. Die Großeltern wohnen in Hamburg.................sind pensioniert. 

10. Das Kind ist noch klein...........................heißt Erik.  

11. Die Katze ist schwarz.....................heißt Karo.  

12. Der Hund ist groß.......................ist alt.  

13. Der Opa ist nett....................ist auch gesund. 

14. Meine beste Freundin heißt Ania..……...... ist sehr freundlich und geduldig. 
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15. Meine Oma ist eine gute Köchin...............backt auch sehr gern.  

Przymiotniki 

alt - stary 

jung - młody 

breit - szeroki 

dick - gruby 

schlank - chudy 

dünn - cienki 

gebogen - wygięty 

groß - duży 

klein - mały 

kurz - krótki 

land - długi 

leicht - lekki 

schwer - ciężki 

neu - nowy 

oval - owalny 

rund - okrągły 

schmal - wąski 

gesund - zdrowy 

krank - chory 

hell - jasny 

dunkel - ciemny 

faul - leniwy 

fleißig - pilny  
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süß - słodki 

sauer - kwaśny 

toll - wspaniały 

langweilig - nudny  

 

Przysłowia 

Überall ist es gut, aber zu Hause ist es am besten-Wszędzie dobrze ale w domu 

najlepiej. 

Wie man sich bettet, so schlaft man-Jak sobie pościelisz, tak sie wyśpisz. 

 

 

 

*Rozwiązanie: 

1.Ihr 
2.Sie 

3.Sie 

4.ihr 
5.Er 
6.Sie 

7.Sie 

8.Er 
9.Sie 

10.Es 
11.Sie 

12.Er 
13.Er 
14.Sie 

15.Sie 

 


