Zadania dla monterów instalacji sanitarnej (każde z zadań jest na ocenę)

Aufgaben für SHK Anlagenmechaniker
niemiecki.pkr@gmail.com (EMAIL DO WYSYŁKI ZADAŃ)
Pliki do zadań są dostępne do pobrania na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego w zakładce E-Learning. Są to wszystkie zadania do kursu. Część materiału opracujemy wspólnie na
spotkaniu za pośrednictwem aplikacji Teams.
Monter (mechanik) instalacji i urządzeń techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej (niem. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), poziom kształcenia –
trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
Monter sieci kanalizacyjnych (niem. Kanalbauer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.

Zadanie 1
SHK Anlagenmechaniker – Einführung. (Wprowadzenie)
link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p6wbw5nic21
1. Przejdź pod adres zadania z linku.
2. Twoim zadaniem jest wyszukanie niemieckich odpowiedników 15 słówek podanych po
prawej stronie.
3. W celu wykonania korzystaj ze słownika internetowego, np. www.pons.com
(w ostateczności: translator Google)
4. Kolejnym etapem zadania jest wpisanie do zeszytu – dla powtórzenia i utrwalenia –
poznanych słówek w obu językach.
5. Zrób zrzut zadania z monitora/wyświetlacza i zdjęcie zadania w zeszycie i wyślij do nauczyciela. Wpisz w temacie nazwisko, zawód i nr zadania.

Zadanie 2
Der, die, das – Nomen nach Artikel sortieren.
link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pfccvv15t21
1. der, die, das to rodzajniki, czyli słówka, które występują zawsze z rzeczownikami i
określają ich rodzaj. der (w słowniku oznaczane najczęściej literą m) oznacza, że
słowo jest rodzaju męskiego; die (w słonikach litera f) występuje przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, das (w słowniku skrót nt / n) oznacza rodzaj nijaki. Ponieważ
rodzaj rzeczowników w języku niemieckim bywa inny niż w języku polskim, należy

uczyć się rzeczowników z rodzajnikiem. Dla przypomnienia: rzeczownik to część
mowy, która odpowiada na pytania kto? co?
2. Zadanie polega na uporządkowaniu pojawiających się rzeczowników wg rodzaju.
3. Nowe słowa wpisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem. Pamiętaj, że rzeczowniki zawsze
piszemy dużą literą (nawet w środku zdania).
4. Zrób zrzut ekranu i zdjęcie zeszytu i wyślij na adres nauczyciela.

Zadanie 3
Anlagen, Bauelemente und Werkzeuge. (Instalacje, elementy montażowe i
narzędzia)
link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p5gimsrqk21
1. Przejdź pod adres zadania z linku.
2. W tym zadaniu poznasz kolejne słówka związane z Twoim zawodem.
3. Zadanie polega na dopasowaniu pojęć do kategorii ogólnych(Układy i instalacje techniczne / Elementy montażowe / Narzędzia).
4. Wpisuj słówka z zadania i ich tłumaczenie na język polski do zeszytu, odręcznie.
5. Zrób zdjęcie gotowego zadania online oraz zadania w zeszycie i obydwa wyślij do nauczyciela. Wpisz w temacie nazwisko, zawód i nr zadania.

Zadanie 4
Tätigkeiten. (Czynności)
link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p56zs5r9k21
1. Przejdź pod adres zadania z linku.
2. W tym zadaniu poznasz kolejne słówka związane z Twoim zawodem.
3. Zadanie polega na dopasowaniu czasowników (słowa z niebieską kropką) do rzeczowników (żółta kropka).
4. Powstałe zwroty i ich tłumaczenie wpisz do zeszytu, lecz dopiero wtedy, gdy wykonasz je w 100% poprawnie w Internecie.
5. Zrób zdjęcie gotowego zadania online oraz zadania w zeszycie i obydwa wyślij do nauczyciela. Wpisz w temacie nazwisko, zawód i nr zadania.

Zadanie 5
Kreuzworträtsel. Krzyżówka – podsumowanie.
link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pjq97urxn21
1.
2.
3.
4.
5.

Przejdź pod adres zadania z linku.
W tym zadaniu poznasz kolejne słówka związane z Twoim zawodem.
Rozwiąż krzyżówkę.
Słówka dla utrwalenia wpisuj do zeszytu (w języku polskim i niemieckim)
Zrób zdjęcie gotowego zadania online oraz zadania w zeszycie i obydwa wyślij do nauczyciela. Wpisz w temacie nazwisko, zawód i nr zadania.

Każde zadanie prześlij w osobnym mailu, każdą kartę proszę podpisać imieniem i nazwiskiem.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy.
Inne tematy opracujemy wspólnie na spotkaniach na Teams.
Powodzenia!

