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Extremes Deutsch:
Grundstufe i Mittelstufe
Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce publikację ze słownictwem wybranym
z kursu multimedialnego Extremes Deutsch, przygotowaną z myślą o osobach
ceniących sobie naukę przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Przejrzysty układ
treści na stronie pozwala na swobodne orientowanie się i poruszanie w treści książki,
jak również na dodawanie własnych uwag, zaznaczeń i notatek do wybranych haseł.
Na każdej rozkładówce podręcznika znajdziesz listę słówek lub wyrażeń w języku
niemieckim, opatrzonych polskimi tłumaczeniami i przykładami użycia. Nauka
z książką polega na zasłonięciu treści po prawej stronie i stopniowym odsłanianiu jej,
w miarę udzielania odpowiedzi na „pytania” ze strony lewej. Widoczne po lewej stronie
polskie tłumaczenia haseł i przykłady z luką mają za zadanie naprowadzenie uczącego
się na prawidłową odpowiedź w języku niemieckim. Poprawność odpowiedzi należy
zweryfikować poprzez samodzielne porównanie jej z informacjami na stronie prawej.
Publikacja obejmuje słownictwo na poziomie podstawowym i średnim. Wybór
słownictwa dla poziomu zaawansowanego i biegłego znajdziesz w podręczniku
Extremes Deutsch: Aufbaustufe i Oberstufe z tej samej serii.
Wydanie książkowe obejmuje słownictwo dostępne w znacznie obszerniejszej
multimedialnej wersji kursu Extremes Deutsch, przystosowanej do nauki online
(w serwisie www.SuperMemo.com), w aplikacji SuperMemo.com na komputery
PC z systemem operacyjnym Windows oraz na urządzeniach mobilnych z systemem
operacyjnym iOS i Android. Wszystkie kursy multimedialne z tej serii zostały
opracowane z użyciem uznanej, opartej na badaniach naukowych i wielokrotnie
nagradzanej metody SuperMemo. Jej zastosowanie w kursie językowym pozwala
na zminimalizowanie czasu nauki przy zachowaniu prawie 100% efektywności
pamiętania materiału. Dzięki kalendarzowi nauki oraz planowi powtórek kursy z serii
Extremes Deutsch są jednocześnie indywidualnym planem nauki osoby uczącej się,
dzięki czemu pomagają przyswajać sobie nowe słownictwo w maksymalnie efektywny
sposób. Nauka z kursami nie jest obciążająca pomimo swojej intensywności –
wystarczy poświęcić jej 20 minut dziennie, aby zauważalnie poszerzyć swoje zasoby
leksykalne. Wynika to ze zdolności programu do optymalnego dostosowywania się
do indywidualnych możliwości językowych i czasowych konkretnej osoby.
Życzymy owocnej nauki!
SuperMemo World
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Extremes Deutsch

Grundstufe

Körper, Leben und Lebewesen – Ciało, życie i istoty żywe

Ich habe Angst vor wilden

pies 
immer an der Leine.

Im Park führt sie ihren

ptak 
nach Süden.

Im Herbst fliegen die

Sie ist vom

koń 
gefallen.

Als er tiefer getaucht ist, hat er einen großen Schwarm bunter

ryba 
gesehen.

lew 
riss sein Opfer in Stücke.

Der

Ich habe eine kleine

Die

Eine

mysz 
im Keller gesehen.

wąż 
hat ihn ins Bein gebissen.

Eine
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zwierzę 
.

krowa 
steht auf der Weide.

kot 
miaut vor der Tür, weil sie rein will.

Tiere – Zwierzęta

 das Tier, -e (Subst.)
Ich habe Angst vor wilden Tieren.

Boję się dzikich zwierząt.
 der Hund, -e (Subst.)
Im Park führt sie ihren Hund immer an der Leine.

W parku prowadzi psa zawsze na smyczy.
 der Vogel, ö (Subst.)
Im Herbst fliegen die Vögel nach Süden.

Jesienią ptaki odlatują na południe.
 das Pferd, -e (Subst.)
Sie ist vom Pferd gefallen.

Spadła z konia.
 der Fisch, -e (Subst.)
Als er tiefer getaucht ist, hat er einen großen Schwarm bunter Fische gesehen.

Jak głębiej zanurkował, to ujrzał dużą ławicę kolorowych ryb.
 der Löwe, -n (Subst.)
Der Löwe riss sein Opfer in Stücke.

Lew rozszarpał swoją ofiarę na kawałki.
 die Maus, ä -e (Subst.)
Ich habe eine kleine Maus im Keller gesehen.

Widziałam w piwnicy małą mysz.
 die Schlange, -n (Subst.)
Eine Schlange hat ihn ins Bein gebissen.

Wąż ukąsił go w nogę.
 die Kuh, ü -e (Subst.)
Die Kuh steht auf der Weide.

Krowa stoi na pastwisku.
 die Katze, -n (Subst.)
Eine Katze miaut vor der Tür, weil sie rein will.

Kot miauczy pod drzwiami, bo chce wejść do środka.
Extremes Deutsch: Grundstufe

7

