
Przykładowe zadania na konkursie z języka niemieckiego „LEXIK” 

 

1. Wpisz antonimy.  
 
fleißig ≠ ……………………………….. 
mutig ≠ ……………………………….. 

2. Wpisz synonimy.  
 

dumm  = ……………………………….. 
die See = …… ……………………... 
 

3. Uzupełnij odpowiedni rodzajnik określony: der, die lub das. 
 

……  Mädchen     ……  Name 
……  Stadt      ……  Straßenbahn 
……  Zimmer     ……  Flugzeug 
 
4. Co to za słowo? Ułóż litery we właściwej kolejności, tak by powstały nazwy części 
ciała, mebli, pomieszczeń w domu. 
 

Przykład:  
der HTSIC  =>  der Tisch 
 

UHBCA  =>  der __ __ __ __   
SSSLEE =>  der __ __ __ __ __ __  
SNEA  =>  die  __ __ __ __ 
LKEELR =>  der __ __ __ __ __ __  
FASO  =>  das __ __ __ __  
HANZ  =>  der __ __ __ __ 
ISNTR =>  die __ __ __ __ __ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Uzupełnij brakujące litery, tak by powstałe wyrazy należały do danej kategorii: 
 

Przykład: 
 

Blumen: 
die _ose                 =>  die Rose 
die T _ _ _ _   =>   die Tulpe 
 
 

Verkehrsmittel: 
der  __ __ s 
der   __ __ g 

 
 

Körperteile: 
   

    der  M __ n __ 
    das __ u __ e 
 

Wohnung: 
    
    das  __ __ m __ __ r 
    das F __ __ s __ e __ 
 

6.  Uzupełnij nazwy mebli w liczbie pojedynczej i mnogiej. 
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7. Podaj nazwę kategorii, do której należą poniższe wyrazy.  
 
Przykład: 
 die __ __ __ __ __ __:            =>                       die Farben: 
rot       rot 
blau       blau 
gelb       gelb 
 
a) die __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ :     b) die __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       

    die Nase      der Bus 
    der Kopf       der Zug 
    der Fuß      die U-Bahn    
       
 
          
c) die __ __ __ __ __: 
    der Tisch 
    das Sofa 
    der Stuhl 
 


