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Thema: Wie alt bist du?Wie alt sind Sie?/Ile masz lat?Ile Pan/Pani ma lat?

Proszę o zrobienie notatki w zeszycie lub wklejenie kartki!
Pytanie o wiek jest jednym z bardzo często zadawanych pytań i musimy umieć je zadać, ale też na 
nie odpowiedzieć. Aby dobrze zapytać o wiek, a następnie ten wiek prawidłowo określić 
potrzebujemy:

• zaimka osobowego (osoby)
ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie, Sie

• odpowiednio odmienionego czasownika „sein”(być)
• liczebników (liczb), np. eins, zehn, vierzehn, zwanzig itd.

1. Wie alt bist du?/Ile masz lat?                            Ich bin zehn Jahre alt/Mam 10 lat.
2. Wie alt ist er/sie/es?/Ile lat ma on/ona/ono?     Er/sie/es ist elf jahre alt./On/ona/ono ma 11 l.
3. Wie alt seid ihr?Ile wy macie lat?                     Wir sind sechsundzwanzig Jahre alt./

                                                                                       My mamy 26 lat.
      4.   Wie alt sind sie?/ Ile oni mają lat?                    Sie sind achtzehn Jahre alt./Oni maja 18 lat.

      A tak  o wiek zapytamy osobę dorosłą!
       !   Wie alt sind Sie?/Ile Pan/Pani ma lat?             Ich bin vierzig Jahre alt. Mam 40 lat.

die Zahl – liczba     die Zahlen – liczby                      hundert - sto
zählen – liczyć 

x Liczby od 1 do 12 są Wam w większości znane, brzmią one tak: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 
sieben, acht, neun, zehn, elf(11), zwölf(12)

x Liczby od 13 do 19 to połączenie liczb 3-9 ze słowem „zehn”:                                                        
dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn

x Liczby od 20 do 90 to połączenie liczb 2-9 z końcówką „zig”
! WYJĄTEK zwanzig i dreißig

x Liczby powyżej 20 zapisywane i odczytywane są odwrotnie niż liczby polskie ze słowem 
„und”w środku, np.

26 – sechsundzwanzig   dwadzieścia sześć
99 – neunundneunzig    dziewięćdziesiąt dziewięć

A teraz ćwiczenie:posłuchaj jak brzmią poszczególne liczby, wymawiaj je razem z piosenką !!!

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds 

A jak już Wam się znudzi tamta piosenka możecie posłuchać,jak liczą zwierzęta
https://www.youtube.com/watch?v=_-g0mKlFly4 

Wie ist Deine Lieblingszahl?/Jaka jest Twoja ulubiona liczba? Zilustruj ją tak, jak w piosence i 
podpisz  pełnym słowem w pomysłowy sposób!(zadanie dodatkowe – dla chętnych, 
nieobowiązkowe)

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds
https://www.youtube.com/watch?v=_-g0mKlFly4

