
Thema: Was gibt es hier? Co się tutaj znajduje? 

 

Zwrot : Es gibt oznacza jest,znajduje się/są , znajdują się 

Pytanie : Was gibt es?... Was gibt’s… ? oznacza Co jest? Co się znajduje? 

Pytanie : Gibt es hier…? -Czy tu jest..Czy tu są..? 

Możliwość odpowiedzi : Es gibt…/ Es gibt keine…oznacza jest, są,/ nie ma 

 

Es gibt  łączy się z biernikiem( Akkusativ) co oznacza, że trzeba zmienić 

rodzajnik  z mianownika na biernik : 

mianownik der/ein/kein 

Supermarkt 

die/eine/keine 

Schule 

das/ein/kein 

Konzert 

die/keine 

Sport-

Kurse 

Es gibt+ 

biernik 

den/einen/keinen 

Supermarkt 

die/eine/keine 

Schule 

das/ein/kein 

Konzert 

die /keine 

Sport-

Kurse 

  

Postaram się wam to wytłumaczyć na przykładach, miejsc , które mieliśmy i są 

wam znane z opisu miejsca zamieszkania: 

Das Kino- kino        das Hotel- hotel        die Bäckerei- piekarnia    

Die Post – poczta     der Blumenladen- kwiaciarnia     

der Supermarkt- supermarket 

Jeśli chcę zadać pytanie ogólne co się znajduje w naszym mieście zapytam:  

Was gibt es in Gdynia? Co się znajduje w Gdyni? 

Jeśli chcę zadać konkretne pytanie o miejsce : 

Gibt es einen Supermarkt in Gdynia? Czy znajduje się Supermarket w Gdyni?  

Czyli : Forma gibt es + rzeczownik z odmienionym rodzajnikiem w bierniku. 

Jeszcze jeden przykład : 

Gibt es eine Schule in Gdynia? Czy w Gdyni znajduje się szkoła?  

Odpowiedź : + Es gibt eine Schule in Gdynia/ Ja, in Gdynia gibt es eine Schule 

                - Es gibt keine Schule in Gdynia/Nein, in Gdynia gibt es keine Schule 



Zad. 1  

Na podstawie rzeczowników, które są w tabelce powyżej, proszę przetłumaczyć 

pytania i odpowiedzi : 

1. Czy w Gdyni jest Hotel? Tak, w Gdyni  jest Hotel 

2. Czy tuta jest kwiaciarnia? Nie, tutaj nie ma kwiaciarni 

3. Czy tutaj jest poczta? Tak, tutaj jest poczta. 

4. Czy w Gdyni jest pływalnia? ( das Schwimmbad) 

Nie, w Gdyni nie ma pływalnia. 

Zadanie, sprawdzimy na lekcji online. 

Zad. 2 Zeszyt ćwiczeń str 48 zad.13. (Sprawdzimy na lekcji online) 

 

Dziś poznamy również zaimek nieosobowy” man”  

Zaimka nieosobowego „man” -używamy, gdy nie wskazujemy wykonawcy 

czynności np. można kupić/kupuje się/ można robić- nie ma wskazanej osoby 

czynności. 

Przykład : Was kann man in Gdynia machen? Co można robić w Gdyni? 

In Gdynia kann man segeln W Gdyni można żeglować. 

Przykład : Was kann man im Kino machen?  

Im Kino kann man Filme sehen. W kinie można oglądać filmy. 

Hausuafgabe/ Zadanie domowe 

Zad. 5a/b podręcznik str.44. 

Proszę abyście przeczytali co dzieje się w Monachium- program imprez dla 

młodzieży. Opowiedzieli na pytanie co jest w Monachium, jakie imprezy się 

odbywają i co można na nich robić. 

Zadanie sprawdzimy w trakcie lekcji online. 

 

 

 

 

 



 

 

 


