
 

PAULINA SKOWRON 

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 

przedszkolnego i przyrody. Od dziesięciu lat pracuję w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Sołonce, obecnie jestem wychowawcą w klasie 1. Uczę również 

przyrody i języka niemieckiego w kl. IV- VIII. Bardzo lubię i cenię sobie pracę z 

dziećmi, sprawia mi to ogromną radość. Lubię podróżować, słuchać muzyki, a w 

wolnych chwilach rozwiązuję krzyżówki. Jestem mamą dwóch „łobuzów”- Mikołaja i 

Szymona. Bardzo ważna w życiu jest dla mnie rodzina. Mój adres e-mail to:  

paula_19_20@o2.pl 

 

Wymagania z j. niemieckiego kl. VIII- edukacja domowa 

1. Gdzie spędzałeś wakacje, co tam robiłeś, jaka była pogoda? 

2. Odmiana czasowników „haben” i „sein”. 

3. Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych. 

4. Przedstaw się, udziel kilku informacji o sobie i swoich zainteresowaniach. 

5. Odmiana czasowników modalnych. 

6. Opisz swoją koleżankę, wyraź opinię o niej lub swoim nauczycielu. 

7. Co wolno robić, a czego nie wolno. 

8. Jakie masz obowiązki domowe i kiedy je wykonujesz? 

9. Zdania poboczne ze spójnikiem „weil”, „dass” 

10. Zaproś koleżankę na imprezę. Opowiedz co robiłeś podczas imprezy. 

11. Opowiedz o swoim poranku. 

12. Formy spędzania wolnego czasu. 

13. Części ciała. 

14. Choroby i dolegliwości, pytania o samopoczucie. 

15. Tryb rozkazujący. 

16. Dyscypliny sportowe, aktywność fizyczna i obiekty sportowe. 

17. Podaj swój adres. 

18. Złóż komuś życzenia i odpowiedz na nie. 

19. Nazwij pomieszczenia w mieszkaniu i czynności w nich wykonywane. 

mailto:paula_19_20@o2.pl


20. Nazwij meble i sprzęty domowe. 

21. Opisz wybrane pomieszczenie w domu. 

22. Zastosuj przyimki określające położenie z celownikiem: an, auf, gegenüber, hinter, in, 

neben, vor, über, unter, zwischen. 

23. Nazwij miejsca w mieście i określ ich położenie. 

24. Zapytaj o drogę i wskaż kierunek. 

25. Nazwij pomieszczenia w szkole i wskaż drogę do nich. 

26. Nazwij swoje upodobania związane z kulturą. 

27. Podaj podstawowe informacje o Szwajcarii. 

28. Przedstaw swoje plany na przyszłość. 

29. Czas przyszły Futur I. 

30. Przedstaw program wycieczki szkolnej. 

31. Czasownik sein i haben w czasie Prateritum 

32. Zdania z bezokolicznikem z „zu”. 

33. Rodzaje sklepów 

34. Korzystanie z usług. 

 
 

 

 


