
j. mn. niem.  kl.VIII- 27. 03.2020r. 

Thema: Grammatik ohne Panik – zastosowanie zaimków man i es. 

Jetzt muss man per Internet lernen. Es ist nicht einfach, aber es geht. 

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się jaką rolę pełnią w zdaniu zaimki nieokreślone 

man i es i w jakich przypadkach możemy zastosowad je w zdaniu. 

Zaimek nieokreślony man  

 występuje samodzielnie (bez rzeczownika) 

In Italien trinkt man viel Wein. We Włoszech pije się dużo wina. 

 łączy się z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej 

Wo kann man hier die Fahrkarten kaufen? 

 Nie ma odpowiednika w języku polskim- tłumaczy się go w połączeniu z 

czasownikiem  dodając często zaimek zwrotny- się. 

 Używany jest w celu określenia podmiotu określającego osobę bliżej 

nieznaną 

Hier darf man nicht rauchen- tu nie wolno palid. 

Zaimek nieosobowy „ es“ i jego zastosowanie 

Zaimek es oznacza nie tylko 3 os. l. poj. oraz zastępuje rzeczownik rodzaju 

nijakiego np.: 

Da hängt ein Bild. Es ist schön. 

Jako podmiot przy czasownikach wyrażających postrzeganie i uczucia jeśli 

sprawca zdarzenia jest nieznany 

Es klopft an die Tur-słychad pukanie do drzwi. 

Es larmt auf der Strasse-słychad hałas na ulicy 

Es wird mir schlecht- robi mi się niedobrze 

Es freut mich sehr,dass………………cieszy mnie,że 



Przy czasownikach oznaczających zjawiska natury- es regnet, es schneit, 

Es wird dunkel-robi się ciemno 

W wyrażeniach i zwrotach typu: es geht mir gut. 

Es gefallt mir in dieser Stadt. 

Es kommt auf das Wetter an- to zależy od pogody 

Es handelt sich um….-chodzi o….. 

Ich habe es eilig-śpieszy mi się. 

W zdaniach w stronie biernej ,ale tylko na początku zdania np. 

Es wird hier getanzt und gesungen. 

Po zapisaniu notatki do zeszytu proszę napisad jeszcze dwiczenie I1 i I2 str67 z 

zeszytu dwiczeo. 

Oprócz tego  w ramach dwiczeo przed egzaminem  napisz wypowiedź na temat: 

Twój kolega z Niemiec chciałby zacząd uprawiad jakiś sport wodny. W e-mailu 

do kolegi z Niemiec 

doradź, który z nich powinien wybrad i dlaczego, 

napisz, co potrzebne jest do uprawiania proponowanej dyscypliny, 

opisz swoje doświadczenia z uprawianiem sportów wodnych. 

Pamiętaj, że twoje wypracowanie nie może mied mniej niż 50 słówek, a nie 

więcej niż120 nie licząc nagłówka i zakooczenia. Tą pracę proszę napisad do 

1.04.2020r. i przesład do sprawdzenia na mój adres mailowy: 

sylwiabuchta@psplubniany.pl  

Życzę miłej pracy! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


