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Klasa III Gimnzajum

I. Znajomość słownictwa związanego z następującymi kręgami tematycznymi: 

1 sport  (dyscypliny  sportowe,  sportowcy,  imprezy  sportowe,  wybrany  sprzęt
sportowy, aktywny wypoczynek),
2 świat przyrody (pogoda, klimat, krajobraz, świat roślin i zwierząt),
3 człowiek (wygląd zewnętrzny, moda i ubiór, cechy charakteru),
4 zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, korzystanie z usług),
5 kultura (wystawy, festiwale, koncerty, kino, teatr, twórcy i ich dzieła),
6 dom (opis domu, pomieszczeń i wyposażenia),
7 podróżowanie i turystyka (informacja turystyczna),
8 żywienie (produkty spożywcze, przygotowywanie potraw),
9 życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny),
10 szkoła,
11 praca (zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia),
12 elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,

II. Ćwiczenie umiejętności:

1 czytania (rozumienie globalne i selektywne),
2 słuchania (rozumienie globalne i selektywne),
3 pisania / sporządzania notatek, krótkich wiadomości, zaproszenia na święto sportu,
ogłoszenia,
4 pisania listu prywatnego, e-maila
5 rozpoczynania, prowadzenia i kończenia rozmów,
6 uzupełniania / odgrywania / prowadzenia dialogów,
7 prowadzenia  rozmów  w  typowych  sytuacjach  związanych  z  codziennym
korzystaniem z usług i urządzeń,
8 udzielania i  uzyskiwania  informacji  na temat  poszczególnych dyscyplin sportu,
imprez  sportowych,  sprzętu  sportowego,  sposobów  aktywnego  wypoczynku  oraz
spędzania  wolnego  czasu,  wydarzeń  kulturalnych,  muzyki  i  muzykowania,  warunków
mieszkaniowych, zwyczajów żywieniowych, planów zawodowych,
9 przekazywania  informacji  dotyczących  zakupów,  zawartych  w  materiałach
wizualnych na temat odżywiania,
10 relacjonowania wydarzeń,
11 oferowania, przyjmowania i odrzucania pomocy oraz dziękowania za pomoc,
12 składania propozycji wspólnego aktywnego spędzania czasu,
13 argumentowania za i przeciw,
14 dyskutowania o zaletach i wadach wybranych zawodów,
15 proszenia o opinię,



16 wyrażania własnych opinii i ich uzasadniania, wyrażania preferencji, poglądów,
17 wyrażania życzeń,
18 udzielania porad,
19 przeprowadzania wywiadu,
20 przedstawianie siebie i innych osób,
21 opisywania ilustracji, fotografii,
22 opisywania  ludzi,  miejsc  i  czynności  związanych  z  najpopularniejszymi
dyscyplinami sportu,
23 opisywania pogody, krajobrazu i klimatu, zwierząt,
24 opisywania upodobań i osób, cech charakteru,
25 opisywanie preferencji czytelniczych i własnego zdania na temat sztuki,
26 opisywania zdarzeń i przedmiotów,
27 opisywania zalet i wad kupowania w supermarkecie i sklepiku osiedlowym,
28 opisywania problemów związanych ze szkołą i formułowania rad,
30 układania programu zajęć sportowych,
31 wyszukiwania  pożądanych  informacji  w  różnego  rodzaju  tekstach,
np.  artykułach  prasowych,  listach,  wypowiedziach  uczestników  internetowego  forum
dyskusyjnego,  ulotkach  reklamowych,  ogłoszeniach,  prognozie  pogody,  zestawieniach
statystycznych, programie telewizyjnym, mapie, ofertach dotyczących wypoczynku,
32 udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu,
33 przetwarzania  tekstu  (przekazywania  w  języku  polskim  wybranych  informacji
z tekstu w języku niemieckim),
34 uzupełniania zdań i tłumaczenia ich na język polski, wnioskując z kontekstu
35 tłumaczenia zwrotów / zdań na język polski korzystając ze słownika / internetu,
36 korzystania ze słownika przysłów oraz niemieckojęzycznych stron internetowych,
37 wspólnej pracy nad zadaniem projektowym,
38 rozwiązywania testu psychologicznego,
39 wypełniania /  przeprowadzania  ankiety i  przedstawiania  jej  wyników na forum
klasy,
40 sporządzania notatek,
41 przyporządkowania wyrazów do podanych definicji,
42 wypełniania formularza,
43 rozwiązywania krzyżówek,
44 uzupełniania tabel,
45 uzupełniania treści reguł gramatycznych w oparciu o przeanalizowany materiał,
46 stosowania różnych strategii i technik uczenia się,

III. Kształcenie umiejętności pracy z różnymi rodzajami tekstów: 
     1     tekst czytany,

2 tekst słuchany,
3 list prywatny, e-mail,
5 krótka wiadomość,
6 kartka pocztowa,
7 notatka,
8 ogłoszenie,
9 zaproszenie na święto sportu,
10 życzenia,



11 ankieta,
12 dialog,
13 wywiad,
14 formularz,
15 biografia,
16 statystyka,
17 diagram,
18 krzyżówka,
19 mapa,
20 mapka pogodowa,
21 piktogram,
23 plan zajęć sportowych,
24 prognoza pogody,
25 program telewizyjny,
26 przysłowia,
27 wpis na forum internetowym,
28 strona internetowa,
29 tablica informacyjna,
30 test psychologiczny,
31 ulotka reklamowa,
32 opisy książek,
33 hymn Unii Europejskiej,
34 list gończy,
36 oferta zajęć sportowych,
37 oferty wynajęcia domu,
38 oferty wakacyjne,
39 przepisy kulinarne,
40 gazetka szkolna,
41 wąż wyrazowy,
42 łamańce językowe (czyli zdania trudne do wypowiedzenia),
43 kwiz,
44 eliminatka
45 metoda projektów
46 platformy internetowe

IV.  Utrwalanie  wiadomości  realioznawczych  o  krajach  niemieckojęzycznych  obejmujące
informacje  z  zakresu  ich geografii,  polityki,  historii  i  kultury oraz zagadnienia  językowe
(dialekty, zwroty idiomatyczne),

V.  Kształcenie  umiejętność  posługiwania  się  słownikiem  dwujęzycznym  oraz  korzystanie
z niemieckojęzycznych stron internetowych,

VI. Doskonalenie umiejętność poprawnego artykułowania poszczególnych dźwięków, stosowania
właściwego akcentu wyrazowego, intonacji i rytmu,

VII. Ćwiczenie umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:

1 zdania ze spójnikami: und, oder, aber, sondern, denn,



2 zdania ze spójnikami: weil, dass i ob wprowadzającymi zdanie podrzędne,
3 zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als, wenn, bis, bevor,
4 zdania okolicznikowe celu z damit i um ... zu,
5 zdania przydawkowe z zaimkami względnymi w mianowniku i bierniku,
6 rekcja wybranych czasowników,
7 czasownik werden,
8 czas przeszły Präteritum czasowników modalnych,
9 tryb rozkazujący,
10 czasownik lassen,
11 regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków,
12 odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i  bez rodzajnika  w liczbie
mnogiej,
13 odmiana przymiotnika po zaimku dzierżawczym oraz po przeczeniu kein w liczbie
pojedynczej i mnogiej,
14 odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym,

VIII. Utrwalanie umiejętności posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:

1 odmiana czasowników,
2 tworzenie czasu przeszłego Perfekt i Präteritum,
3 przeczenie nicht, nicht mehr, nichts, nie, niemand, kein,
4 zaimki man i es,
5 stopniowanie i odmiana przymiotnika,
6 odmiana rzeczownika,
7 przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem,
8 czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,
9 czasowniki modalne,
10 czasowniki zwrotne,
11 spójniki.

Zadania skierowane do uczniów na wszystkich etapach:

1. Praca z uczniem zdolnym.
2. Wspomaganie ucznia w przypadku niepowodzeń szkolnych.
3. Stosowanie oceny kształtującej.
4. Rozwijanie  umiejętności  logicznego  myślenia,  argumentacji  i  wyciągania

wniosków – rozumienie tekstu czytanego i słuchanego.
5. Propagowanie czytelnictwa i  literatury obcojęzycznej.
6. Kształtowanie postaw.

Klasa 7 Szkoła Podstawowa

Uczeń:
- zna niemiecki alfabet, 
– zna głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego,
– zna internacjonalizmy,



– wymienia kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim,
– zna podstawowe informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego,
– wskazuje na mapie główne miasta i stolice krajów niemieckojęzycznych.
– zna formy powitania i pożegnania,
– podaje podstawowe informacje o sobie i innych,
– pyta o dane osobowe innych osób,
– informuje, jakie ma hobby,
– zna powitania typowe dla krajów niemieckiego obszaru językowego,
– zna nazwy członków rodziny,
– zna internacjonalizmy,
– opowiada o rodzinie znanego piłkarza na podstawie drzewa genealogicznego,
– zna nazwy zawodów, 
– zna zawody znanych osób z niemieckiego obszaru językowego,
– zna niemieckie marki samochodów, 
– potrafi wymienić członków rodziny Benz,
– zadaje pytania w formie grzecznościowej,
– zna liczebniki główne do 100,
– zna zasady odmiany czasowników regularnych w liczbie pojedynczej i mnogiej,
– zna odmianę czasownika sein w liczbie pojedynczej pojedynczej i mnogiej,
– zna formy rodzajników określonych w mianowniku,
– zna zaimki dzierżawcze mein / meine, dein / deine w mianowniku, 
– zna odmianę czasownika mögen, 
– zna zasady tworzenia pytań rozstrzygających, 
– udziela odpowiedzi twierdzących i przeczących.
– nazywa pomieszczenia szkolne i czynności w nich wykonywane,
– nazywa pomieszczenia w szkole na łódce w Bangladeszu, 
– nazywa przedmioty i przybory szkolne,
– zna nazwy dni tygodnia,
– umie wyrazić swoje zdanie na temat przedmiotów szkolnych oraz kolegów / koleżanek ze 
szkoły,
– wymienia przybory szkolne, które ma w teczce, oraz te, których nie ma,
– zna nazwy kół zainteresowań,
– zna nazwy pozytywnych i negatywnych cech charakteru,
– zna przymiotniki określające wygląd zewnętrzny człowieka,
– wie, jaki jest system oceniania w Niemczech,
– wymienia przykładowe imprezy szkolne, 
– zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych,
– zna zasady odmiany czasownika haben w liczbie pojedynczej i mnogiej,
– zna zasady odmiany czasownika finden w liczbie pojedynczej i mnogiej,
– zna regułę dotyczącą miejsca orzeczenia i podmiotu w zdaniu oznajmującym,
– zna zasady odmiany przeczenia kein / keine, rodzajników nieokreślonych oraz określonych w 
mianowniku oraz bierniku,
– zna zaimki dzierżawcze,
– zna zasady odmiany zaimków dzierżawczych w mianowniku oraz bierniku,
– nazywa pory dnia,
– wymienia czynności dnia powszedniego,
– zna zasady określania czasu zegarowego,



– zna proste słowa grzecznościowe,
– nazywa kontynenty i wybrane państwa,
– odpowiada na pytania na podstawie zdjęcia,
– krótko opowiada o swoim czasie wolnym,
– nazywa wybrane miejsca w mieście,
– wie, jak kierowca rajdowy Sebastian Vettel spędza czas wolny,
– pyta o samopoczucie,
- informuje o swoim samopoczuciu,
- wie, jak zaproponować koleżance / koledze wyjście do wybranego miejsca w mieście,
- zna wyrażenia potrzebne do przyjęcia lub odrzucenia propozycji wspólnego wyjścia,
– nazywa atrakcje turystyczne Berlina,
– wymienia czasowniki rozdzielnie złożone,
– zna zasady odmiany czasowników nieregularnych,
– zna zasady określania przemieszczenia (się).

Klasa 8 Szkoła Podstawowa

I.
 nazywa części ciała i krótko je opisuje
 zna słownictwo typowe dla opisywania swoich dolegliwości
 informuje o dolegliwościach innych
 zna wyrażenia niezbędne do udzielania porad
 nazywa wybrane lekarstwa
 wie, jak wygląda szpital dla słoni
 zna nazwy instytucji medycznych oraz personelu medycznego
 wie, jak funkcjonuje szpital w pociągu lekarskim w Argentynie
 zna wybrane formy czasownika wehtun
 zna zasady odmiany rodzajników określonych oraz nieokreślonych w celowniku
 zna zasady odmiany zaimków dzierżawczych w celowniku
 zna zasady odmiany zaimków osobowych w celowniku
 zna zasady odmiany zaimków osobowych w bierniku

II.
 zna nazwy pomieszczeń domowych i czynności w nich wykonywanych
 zna nazwy mebli i wybranych sprzętów
 zna zwroty niezbędne do opisywania wyposażenia pomieszczeń domowych
 zna zwroty niezbędne do opisywania położenia rzeczy
 opisuje krótko pokój
 zna zwroty niezbędne do opisywania przemieszczania rzeczy
 zna typy domów w Niemczech
 informuje o swoim miejscu zamieszkania
 wie, w jakich domach mieszkają znane osoby z niemieckiego obszaru językowego
 zna zasady określania przynależności osób i rzeczy
 podaje nazwiska niemieckich wynalazców i odkrywców oraz nazwy wynalazków i odkryć




 wymienia przyimki występujące z celownikiem lub biernikiem
 zna zasady stosowania przyimków z celownikiem lub biernikiem w zdaniach
 zna zasady tworzenia pytań ze słówkami pytającymi wo i wohin
 zna zasady odmiany rzeczowników w dopełniaczu
 zna zasady określania roku

III
 zna nazwy świąt i uroczystości
 wie, kiedy obchodzi się wybrane święta i uroczystości
 wymienia święta i uroczystości obchodzone w Niemczech
 zna słownictwo typowe dla przyjęcia urodzinowego
 nazywa obowiązki domowe
 zna wyrażenia niezbędne do redagowania zaproszenia na przyjęcie urodzinowe
 nazywa typowe prezenty
 informuje, co komu daje w prezencie
 wie, jakie są najpopularniejsze prezenty bożonarodzeniowe w Niemczech
 zna formy składania życzeń z różnych okazji
 zna nazwy symboli świątecznych
 wymienia zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech
 zna najważniejsze informacje o Kolonii
 wie, jak wygląda karnawał w Kolonii
 wie, na czym polega wymiana uczniowska
 informuje o swoim rozkładzie dnia podczas wymiany uczniowskiej
 zna zasady tworzenia czasu przeszłego (Perfekt)
 zna zasady tworzenia imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt) czasowników regularnych i 

nieregularnych
 zna zasady tworzenia czasu przeszłego (Perfekt) z czasownikiem posiłkowym sein
 zna zasady tworzenia zdań pytających i oznajmujących w czasie przeszłym (Perfekt)

IV
 zna nazwy budynków, instytucji oraz miejsc w mieście i czynności w nich wykonywanych
 nazywa środki transportu
 zna środki transportu w Hamburgu
 nazywa środki transportu w swoim miejscu zamieszkania
 opisuje zdjęcie
 zna wyrażenia niezbędne do opisu drogi ze szkoły nastolatków
 wie, jak zapytać  o drogę w mieście
 zna wyrażenia niezbędne do informowania, jak dotrzeć  do wybranego miejsca w mieście
 wie, jak wygląda życie nastolatka na wsi
 informuje o swoim miejscu zamieszkania
 zna nazwy środków transportu do szkół dzieci w Niemczech
 wie, jak wygląda droga do szkoły dzieci w Niemczech
 zna atrakcje Frankfurtu nad Menem
 wie, jak kupić  bilet na dworcu kolejowym
 zna wyrażenia niezbędne do uzyskiwania informacji na temat odlotu samolotu
 zna zwroty grzecznościowe
 wymienia przyimki występujące z celownikiem
 wymienia przyimki występujące z biernikiem



 zna zasady tworzenia pytań do wyrażeń przyimkowych

V
 zna nazwy części garderoby i wybranych akcesoriów
 zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat garderoby
 wymienia problemy nastolatków
 zna słownictwo związane z kupowaniem odzieży
 zna słownictwo niezbędne do wyrażania zdania na temat kupowania odzieży
 pyta o rozmiar, kolor i cenę ubrań
 zna nazwy symboli wielkanocnych
 wymienia zwyczaje wielkanocne w Niemczech
 nazywa wybrane działy w centrum handlowym
 wie, jakie są możliwości robienia zakupów w Berlinie
 zna słownictwo związane z pokazem mody
 zna osobistości niemieckiego świata mody
 zna słownictwo niezbędne do wyrażania zdania na temat mody oraz kupowania 
 zna zasady odmiany przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym, po zaimkach 

dzierżawczych oraz po przeczeniu kein/keine
 zna zasady odmiany przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika
 zna zasady stosowania w wypowiedziach zaimków wskazujących i pytających
 zna zasady tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku końcowego
 zna rekcję wybranych czasowników
 zna zasady tworzenia pytań do rekcji czasowników
 zna zasady odmiany czasownika wissen w czasie teraźniejszym (Präsens)

VI
 zna słownictwo związane z wybranymi dziedzinami kultury
 wymienia swoje zainteresowania z dzieciństwa
 nazywa rodzaje książek
 zna nazwy gatunków filmowych
 zna nazwy programów telewizyjnych
 zna nazwy niemieckich stacji telewizyjnych
 nazywa zawody i czynności zawodowe
 zna nazwy miejsc pracy
 zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat kieszonkowego i pracy młodocianych
 informuje o swoim wymarzonym zawodzie
 zna podstawowe informacje o wybranych gwiazdach Hollywood niemieckiego pochodzenia
 zna typy szkół w Niemczech i w Polsce
 zna zasady odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasie przeszłym (Präteritum)
 zna zasady tworzenia zdań w czasie przeszłym (Präteritum)
 zna zasady tworzenia zdań warunkowych rzeczywistych
 zna zasady tworzenia czasu przyszłego (Futur I)



Warunki realizacji nowej podstawy podstawy programowej
1. Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym - zarówno w mowie,  jak i w piśmie -

stanowi nadrzędny cel kształcenia  językowego.

2. Zapewnienie  przez  szkołę  kształcenia  uczniów  w  grupach  o  zbliżonym  poziomie
biegłości  w  zakresie  języka  obcego  nowożytnego.  Realizacja  tego  wymagania  może
wiązać3.  się  z  podziałem  klasy  na  grupy  bądź  stworzeniem  grup  językowych
międzyoddziałowych.

4. Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć5. , filmów, nagrań audio,
tekstów),  w  tym  z  użyciem  narzędzi  związanych  z  technologiami  informacyjno-
komunikacyjnymi,  takich jak np.:  tablic  interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia
mobilne.

6. Zachęcanie  uczniów  do  samooceny  własnej  pracy  i  do  stosowania  różnych  technik
służących  uczeniu  się  z  wykorzystaniem  filmów,  zasobów  Internetu,  książek  (np.
uproszczonych  lektur),  komunikatorów  i  mediów społecznościowych  w odpowiednim
zakresie i stosownie do wieku uczniów.

7. Prowadzenie zajęć8.  z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali, z
dostępem  do  słowników,  pomocy  wizualnych,  odtwarzacza  płyt  CD/plików
dźwiękowych,  komputera  ze  stałym  łączem  internetowym,  umożliwiającej
przeprowadzanie ć9. wiczeń językowych w parach i grupach.

10. Przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematyczne
przekazywanie  uczniowi  i  jego  rodzicom  informacji  zwrotnej  na  temat  poziomu



osiągnięć11. /postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych.

12. Wykorzystanie zajęć13.  z języka obcego nowożytnego do rozwijania  wrażliwości
międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec
innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, stosowanie
odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów.

14. Kształcenie w zakresie języka obcego nowożytnego powinno wspierać15.  i  być16.
 wspierane  przez  kształcenie  w  zakresie  pozostałych  przedmiotów  oraz

umiejętności ogólnych.


