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LEKCJA 16. 

Das Wetter – pogoda 

 

die Wettervorhersage – prognoza pogody  

 

die Jahreszeit,– en – pora roku  

der Herbst –  jesień  

der Winter – zima 

der Frühling – wiosna  

der Sommer –  lato  

 

die Bewölkung – zachmurzenie  

der Frost – mróz  

das Gewitter – burza  

der Hagel – grad  

die Hitze – upał  

der Nebel – mgła  

das Nieseln – mżawka  

der Wind – wiatr  

der Sturm –  wichura  

der Regen – deszcz  

der Schnee – śnieg  

der Sonnenaufgang – wschód słońca  

der Sonnenuntergang – zachód słońca  

der Tau – rosa  

das Tauwetter – odwilż 

die Sonne – słońce 

de der Himmel –  niebo  

der Mond – księżyc 

der Tag – dzień 

die Nacht – noc 

die Wolke,– n – chmura 
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es ist windig – jest wietrznie  

es ist wolkenlos – jest bezchmurnie 

es ist kalt – jest zimno  

es ist schön – jest ładnie  

es ist warm – jest ciepło  

es ist eisig – jest lodowato 

 es ist heiß – jest gorąco  

es ist frostig – jest mroźnie  

es ist schwül – jest parno/duszno  

es ist glatt – jest ślisko  

es ist windstill – jest bezwietrznie  

es ist regnerisch – jest deszczowo  

es ist neblig – jest mglisto  

es schneit – pada śnieg  

es regnet – pada deszcz  

es hagelt – pada grad  

es nieselt – mży  

es weht – wieje wiatr  

es blitzt – błyska się  

es donnert – grzmi  

die Sonne scheint – świeci słońce  

 

Zadanie 1.  

Połącz: 

 

a) der Wind                      1. es ist bewölkt  

b) die Sonne                     2. es ist frostig  

c) der Regen                     3. es blitzt und donnert  

d) der Schnee                  4. es ist windig  

e) der Nebel                     5. es schneit  

f) die Hitze                       6. es ist sonnig  

g) die Wolke                    7. es regnet  



                                                                                                                                 3 
 

Materiał stanowi własność firmy Medipe Sp. z o.o. ul. Szewska 8, 50– 122 Wrocław 
Reprodukcja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie całości lub części materiału w jakiejkolwiek formie 
dla celów innych, niż cele niekomercyjne i osobiste jest zakazane 

 

h) das Gewitter               8. es ist neblig  

i) das Nieseln                   9. es ist schwül  

j)der Frost                        10. es nieselt  

 

 

Zadanie 2.  

Podaj antonimy!  

  

1. es ist wolkenlos .............................................. 

2. die Sonne .......................................................  

3. es ist warm ...................................................... 

4. es regnet .......................................................  

5. der Herbst .......................................................  

6. es ist frostig .....................................................  

7. die Nacht .......................................................  

8. es ist windstill ..................................................... 

 

 

 

 

Przysłowia: 

 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer –  Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

Rache ist süß–  Zemsta jest słodka.  
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Odpowiedzi do zadania: 

1.  a4; b6; c7; d5; e8; f9; g1; h3; i10; j2; 

2.  1.Es ist wolkenlos–  es ist bewölkt  

2.die Sonne–  der Regen 

3. es ist warm–  es ist kalt 

4. es regnet–  es scheint 

5. der Herbst–  der Frühling 

6. es ist frostig–  es ist schwül 

7.die Nacht–  der Tag 

8. es ist windstill–  es ist windig    


