LEKCJA 18.
Zaimki pytające
Was? - co?
Wer? - kto?
Wo? - gdzie?
Wie? - jak?
Wann? - kiedy?
Woher? - skąd?
Wohin? - dokąd?
Wem? - komu?
Wie lange? - jak długo?
Wie viel? - jak dużo?
Warum? - dlaczego?
Wozu? - po co?
Zu welchem Zweck? - w jakim celu?
Wessen? - czyj, czyja, czyje?
Was ist los? - Co się dzieje?
Wer ist das? - Kto to jest?
Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?
Wie alt bist du? - Ile masz lat?
Wann hast du das gemacht? - Kiedy to zrobiłeś?
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
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Wohin fährst du? - Dokąd jedziesz?
Wem hilfst du? - Komu pomagasz?
Wie lange lernst du? - Jak długo się uczysz?
Wie viel kostet das? - Jak dużo (ile) to kosztuje?
Wozu gehst du dort? - Po co tam idziesz?

Wessen Buch ist das? - Czyja to jest książka?
Was kostet dieses Buch? (Ile kosztuje ta książka?)
Wer ist der klügste? (Kto jest najmądrzejszy?)
Wie lange dauert die Reise? (Jak długo trwa podróż?)
Wohin fahren wir? (Dokąd jedziemy?)
Wo befindet sich die Post? (Gdzie znajduje się poczta?)
Wie spät ist es?/ Wie viel Uhr ist es? ( Która jest godzina?)

Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami pytającymi- (wie, wie viel, wie lange, wo, wohin,
wie spät, woher, was, wer, warum).
1..……………..hat keine Hausaufgabe für heute?

die Hausaufgabe- zadanie

2………………..fährt man von Krakau nach Wien?

fahren- jechać

3………………..fühlst du dich heute?

sich fühlen –czuć się

4………………..hast du da in der Tasche?

die Tasche- torba

5…………………kostet ein Kilo Bananen?

kosten- kosztować

6…………………hast du diese Bluse gekauft?

kaufen- kupować

7. Entschuldigung,………………… ist es jetzt?

Entschuldigung- przepraszam

8…………………fährt Nina im Sommer?

im Sommer- w lecie

9…………………kommt die neue Schülerin?

die Schülerin- uczennica

10……………….bist du traurig?

traurig- smutny
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Przysłowia:
Man soll die Äpfel erst zählen, bevor man sie aufteilt. Nie dzieli sie skóry na niedźwiedziu.
Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. Nie martw sie na zapas.

Odpowiedzi : 1.Wer 2. Wie lange 3.Wie 4.Was 5.Wie viel 6.Wo 7. Wie 8. Wohin 9. Wann 10. Warum
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