
In der Cafeteria  j. niemiecki kl.7 

Thema: Im Eiscafe.  

Cele:  

- składanie zamówienia 

- proszenie o rachunek 

- odmiana czasownika möchten 

Wykonujemy ćw.10a str.91. Czytamy kartę dań, a następnie zapisujemy w zeszycie krótki dialog. 

1.Herr Wagner, was möchten Się trinken? 

2.Ich möchte eine Tasse Eiskaffee. 

3. Und du, Andreas? Was möchtest du? 

4. Ich möchte eine Kugel Vanilleeis. 

5. Und du, Claudia? Was möchtest du? 

6. Ich möchte einen Apfelkuchen. 

Forma möchte … chciałbym/chciałabym 

może występować w zdaniu samodzielnie lub w połączeniu z innym czasownikiem, który stoi 

wówczas na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. : Ich möchte eine Limonade. Er möchte Saft 

trinken. Forma 1. I 3. osoby liczby pojedynczej jest taka sama. 

ich möchte   wir möchten 

du möchtest   ihr möchtet 

Er/sie/es möchte  Sie/sie möchten 

Wyrażenia 

Rechnung, die rachunek 

Ich möchte zahlen, bitte! Chciałbym/chciałabym zapłacić. 

Speisekarte, die karta dań, menu 

Was möchten Sie? Co sobie pan/pani/państwo życzą 

Ich möchte eine Suppe. Chciał(a)bym zupę. 

Was kostet die Schokolade? Ile kosztuje czekolada? 

Die Schokolade kostet 1,20 Euro. Czekolada kosztuje 1,20 euro. 

Das macht zusammen 6,30 Euro. To wynosi razem 6,30 euro.   

 

 

 



Thema: Wie schmeckt das Essen? 

Cele:  

-określanie smaku jedzenia i picia 

-określanie wyglądu jedzenia i picia 

-przyporządkowanie produktów spożywczych właściwej kategorii 

Wyrażenia 

Wie schmeckt das Schulessen? Jak smakuje jedzenie w szkole? 

Ich finde das Schulessen gesund. Sądzę, że jedzenie w szkole jest zdrowe. 

Das Schulessen schmeckt gut. Jedzenie w szkole smakuje dobrze.  

Tłumaczymy na język polski podane określenia. 

1. süß – słodki   5. fett – tłusty   9. heiß – gorący 

2. scharf – ostry  6. lecker – pyszny  10. warm – ciepły 

3. salzig – słony   7. sauer – kwaśny  11. geschmacklos – bez smaku 

4. mild – łagodny  8. gesund – zdrowy  12. mager – chudy 

Odpowiadamy krótko na pytania, podając dwa przymiotniki. 

1.Wie ist der Kaffee? – Heiß und lecker. 

2.Wie ist der Orangensaft? – Kalt und süß. 

3.Wie ist die Butter? – Gelb und fett. 

4.Wie ist der Quark? – Weiß und mager. 

5.Wie ist die Chillisoße? – Rot und scharf. 

Przyporządkowujemy potrawę/produkt spożywczy właściwej kategorii. 

Warme Gerichte ciepłe dania: Hot Dog, Pizza, Milchreis, Kartoffeln mit Schnitzel 

Getränke napoje: Fanta, Tee, heiße Schokolade 

kleine Snacks małe przekąski: Schokoriegel 

 

 

 


