
Thema: Ins Kino oder ins Theater? Do kina, czy do teatru?       22.05.2020 (der zweiundzwanzigste Mai 2020) 
                  
Zaczynamy nowy, ostatni dział: Die Welt um mich herum. (Świat wokół mnie) 

 
Podręcznik, str.72   Wyjście do kina/teatru 
/Robimy noatkę do zeszytu/ 
 
m Kino – w kinie  / ins Kino – do kina 
im Theater – w teatrze / ins Theater – do teatru 
je nachdem – to zależy 
das letzte mal – ostatni raz 
sich ansehen- obejrzeć sobie (odmianę tego czasownika macie na str. 81 – podr.) 
die Aufführung –przedstawienie 
der Schauspieler – aktor 
die Bühne – scena 
der Zuschauer – widz 
die Theaterkarte – bilet do teatru 
während - podczas 
wann?– kiedy? 
mit wem? – z kim? 
was? – co? 
 
das Kulturerlebnis – przeżycie kulturalne 
lange vorher – długo wcześniej 
entweder …. oder …. – albo …. albo   
Ich gehe entweder ins Kino oder ins Theater. Pójdę albo do kina, albo do teatru 
abholen – odbierać 
die Abendkasse – kasa czynna wieczorami 
die Stimme – głos 
die Stimmung – nastrój 
live mitbekommen – słuchać na żywo 
auftreten – występować  / Sie treten im Fernsehen auf. Oni występują w telewizji 
begeistert – zachwycony 
bekannt – znany 
teuer – drogi       / billi – tani 
 
Podręcznik, zad 1, str.72 
Pytania i odpowiedzi dotyczące wyjścia do teatru/kina: 
Wann warst du das letzte mal im Theater/ im Kino?  Kiedy byłeś ostatni raz w teatrze/kinie? 
Ich war im September das letzte mal im Theater/Kino. Ostatni raz byłem w teatrze/kinie we wrześniu. 
 
Mit wem warst du im Kino? Z kim byłeś w kinie? 
- mit meiner Klasse – z moją klasą 
- mit meinen Freunden – z moimi przyjaciółmi 
Was hast du dir angesehen? Co obejrzałeś (jaki film/przedstawienie)? 
Ich habe mir im Kino (tytuł filmu) angesehen.  
 
Podręcznik, zad 2, str 72 
Słuchacie nagrania (nagranie 52) i uzupełniacie w usłyszanym tekście brakujące wyrazy 1-10. Odpowiedzi zapisujecie 
w zeszycie: 
Nagrania do poszczególnych ćwiczeń do całego podręcznika znajdują się w tym  linku.  
https://docwiczenia.pl/resource/interaktywne/docwiczeniapl/audio_player/Das_ist_Deutsch_klasa_8/index.html 
 
Dla ułatwienia podaję listę brakujących wyrazów: 
Theater (2x), Zuschauer,  Theaterkarten, Bühne, Schauspieler (2x), Aufführung, Abendkasse, Internet 

https://docwiczenia.pl/resource/interaktywne/docwiczeniapl/audio_player/Das_ist_Deutsch_klasa_8/index.html

