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Jak po niemiecku odpowiedzieć na pytanie „wann”? Zacznijmy od podstaw,
za tydzień kontynuacja tematu 😊

1) Kiedy podajemy godzinę, używamy „um”
um 5 Uhr – o 5:00
Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. – Wstałam o 6:00.

2) Kiedy chcemy podać okres czasowy, to używamy von... bis...
von 7 bis 15 Uhr – od 7:00 do 15:00
Arbeitest du von 7 bis 15 Uhr? – Czy pracujesz od 7:00 do 15:00?
von Montag bis Freitag – od poniedziałku do piątku
Normalerweise arbeitet man von Montag bis Freitag. – Normalnie pracuje
się od poniedziałku do piątku.
Wir haben von April bis November in China gewohnt. – Mieszkaliśmy w
Chinach od kwietnia do listopada.

3) Z porami dnia używamy „an” lub „in” (z odpowiednim
rodzajnikiem)
am (an +dem) Morgen – rankiem
am Vormittag – przedpołudniem
am Mittag – w południe
am Nachmittag – popołudniu
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am Abend – wieczorem
in der Nacht – w nocy

Uwaga! Jeśli pory dnia lub dni tygodnia napiszemy od małej litery i dodamy
-s, będzie to oznaczało, że coś dzieje się każdego dnia / o każdej porze.
Vormittags esse ich nicht viel. – Do południa nie jem dużo. (mam na myśli
każde przedpołudnie)
Bist du nachmittags zu Hause? – Czy popołudniami jesteś w domu?
Abends verbringt er Zeit mit seiner Familie. – Wieczorami on spędza czas
ze swoją rodziną.
Montags arbeite ich nicht. – W poniedziałki nie pracuję.
Habt ihr freitags frei? – Czy w piątki macie wolne?

4) Z miesiącami i porami roku używamy „in” (z rodzajnikiem)
im (in + dem) Februar, im Mai, im August, im Dezember
Ich bin im Juli geboren. – Urodziłam się w lipcu.
Der Muttertag ist im Mai. – Dzień matki jest w maju.

im Frühling/Frühjahr, im Sommer, im Herbst, im Winter
Du hast Geburtstag im Sommer. – Masz urodziny w lecie.
Allerheiligen ist im Herbst. – Wszystkich Świętych jest na jesieni.
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