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Metryczka programu 

Przedmiot: język niemiecki 

Poziom: kurs kontynuacyjny realizowany w klasach I – III gimnazjum na podbudowie 

wymagań dla II etapu edukacyjnego 

Czas przeznaczony na realizację kursu: 2 godziny w tygodniu w trzyletnim cyklu nauki 

rozpoczynającym się poziomem A1/A1+ po ukończeniu II etapu edukacyjnego. Realizacja 

programu umożliwi osiągnięcie poziomu A2+ po ukończeniu III etapu edukacyjnego według 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 

 

Informacje o autorce 

Sylwia Rapacka 

• absolwentka filologii germańskiej i polskiej Uniwersytetu Łódzkiego 

• pracownik Zakładu Glottodydaktyki Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego 

z tytułem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

• wykładowca metodyki na Uniwersytecie Łódzkim 

• wieloletnia opiekunka praktyk studenckich 

• absolwentka projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez CODN 

• dyplomowany teacher trainer z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu i 

prowadzeniu form doskonalenia zawodowego z dydaktyki i metodyki nauczania języka 

niemieckiego jako języka obcego 

• edukatorka nauczycieli języka niemieckiego 

• autorka wielu publikacji z dziedziny dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego 

• współautorka trzech części serii podręczników do nauki języka niemieckiego na IV 

poziomie edukacyjnym oraz autorka czwartej części serii dla uczniów kontynuujących naukę 

języka niemieckiego na IV poziomie edukacyjnym 

• współautorka dwóch części serii podręczników do nauki języka niemieckiego na III 

poziomie edukacyjnym 

• autorka poradników i dodatkowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 

 

Wstęp 

Dziś trudno już sobie wyobrazić życie w zjednoczonej Europie bez znajomości choćby 

jednego języka obcego. Świadomość, jak ważna jest umiejętność posługiwania się językiem 

obcym, zaowocowała opracowaniem wspólnej polityki edukacyjnej w zakresie nauczania 

języków obcych. Jej szczegółowy opis znaleźć można w dokumencie pt. Europejski  system 

opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Stanowi on realizację 

głównego celu Rady Europy, którym jest osiągnięcie większej jedności wśród państw – 

członków Rady przez podejmowanie wspólnych działań w sferze kulturalnej
1
. Dobra 

znajomość języków obcych wśród obywateli Europy ułatwia komunikację, współpracę i 

wymianę doświadczeń, co z kolei przyczynia się do przezwyciężania uprzedzeń i streotypów. 

Szczególnego znaczenia nabiera tu znajomość języka niemieckiego, którym posługuje się 

znaczna część obywateli Unii Europejskiej, a przy tym nasi najbliżsi sąsiedzi. Naukę języka 

niemieckiego należałoby rozpocząć jak najwcześniej i kontynuować ją w sposób spójny i 

ciągły na poszczególnych poziomach edukacyjnych tak, aby uczeń wraz z poznawaniem 

własnej kultury mógł kształtować wrażliwość na inną. To sprzyjałoby nie tylko stałemu i 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

1
 Coste, D., North, B., Sheils, J., Trim, J.: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, 

nauczanie, ocenianie. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003, str. 14 
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systematycznemu kształceniu umiejętności językowych, ale i rozwojowi kompetencji 

interkulturowej oraz promowaniu różnojęzyczności obywateli Europy.  

 

 

1. Koncepcja programu i warunki jego realizacji 
 

1.2. Opis programu 
Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw potrzebie stworzenia systemowej, ciągłej 

edukacji językowej łączącej II i III etap edukacyjny, tak, aby uczniowie, którzy rozpoczęli 

naukę języka niemieckiego w szkole podstawowej, mogli ją kontynuować w gimnazjum.  

Celem programu jest umożliwienie dalszego kształcenia kompetencji językowych na 

podbudowie poznanego wcześniej materiału. Oznacza to, że zagadnienia zrealizowane w 

szkole podstawowej są powtarzane, ale i poszerzane w klasach I-III gimnazjum zgodnie z 

rozwojem uczniów i poszerzaniem się kręgu ich zainteresowań.
2
 Taka organizacja procesu 

dydaktycznego w pełni uwzględnia zachowanie zgodności z nową podstawą programową 

obowiązującą tym etapie edukacyjnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

23 z 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 

2009 r.) oraz założenia dokumentu opracowanego na zlecenie Rady Europy, tj. Europejskiego 

systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 

Dla autorki programu najważniejszym celem przy jego opracowaniu była przydatność, 

wyrażająca się praktycznością i przejrzystością treści. Program ten powinien służyć 

doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz poprawie jakości pracy 

nauczyciela, a przez to sprzyjać rozwojowi umiejętności językowych uczniów. Podane 

przykłady działań dydaktycznych mogą stanowić inspirację do tworzenia dla uczniów 

wspaniałych lekcji języka niemieckiego.  

 

1.2. Użytkownicy programu 

1.2.1. Nauczyciele języka niemieckiego pracujący z uczniami gimnazjum 

kontynuującymi naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej. Program ma na celu 

pomóc nauczycielom w przygotowaniu i realizacji procesu nauczania, tj. w 

 doborze odpowiednich materiałów dydaktycznych,  

 określaniu celów nauczania,  

 przygotowaniu rozkładów materiału nauczania,  

 doborze odpowiednich metod i technik nauczania uwzględniających specyfikę pracy z 

uczniami na kolejnych etapach edukacyjnych,  

 wyborze odpowiednich metod kontroli osiągnięć uczniów. 

Program wyszczególnia i opisuje zasady organizacji procesu dydaktycznego, cele nauczania 

języka niemieckiego, prezentuje treści nauczania, formy i techniki wykorzystywane w 

nauczaniu języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym oraz omawia sposoby oceniania 

osiągnięć uczących się języka niemieckiego.  

 

1.2.2. Uczący się języka niemieckiego – uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy 

kontynuują naukę języka niemieckiego jako drugiego języka.  
 

Aby właściwie zorganizować proces nauczania na tym poziomie edukacyjnym, należy w 

sposób świadomy wykorzystać wszystkie, typowe dla tej grupy odbiorców, cechy rozwoju 

psychicznego i emocjonalnego. U uczniów w tym wieku dominuje już pamięć logiczna i 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

2
 Zob.: Okoń, W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, str. 

126 
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myślenie abstrakcyjne, wobec czego w nauczaniu na tym etapie edukacyjnym należy 

wprowadzić systematyczną naukę języka niemieckiego, polegającą na stosowaniu 

regularnych zadań dydaktycznych, których celem jest ćwiczenie wszystkich sprawności 

językowych umożliwiających podjęcie komunikacji ustnej i pisemnej. Z uwagi na fakt, że 

uczniowie pierwszy etap nauki języka niemieckiego mają już za sobą, można założyć, że będą 

wykorzystywać w nauce nabytą wcześniej wiedzę oraz poznane strategie uczenia się. Coraz 

chętniej będą też podejmować próby samodzielnej pracy na podstawie objaśnień i komentarzy 

nauczyciela lub poprzez samodzielne dochodzenie do reguł gramatycznych. Od młodzieży w 

tym wieku można więc wymagać częściowego przejęcia odpowiedzialności za efekty procesu 

nauczania. Wydłużające się okresy koncentracji uczniów oraz powiększająca się trwałość ich 

pamięci umożliwiają nauczycielowi organizowanie dłuższych zadań kształcących 

poszczególne sprawności językowe oraz na ograniczenie ilości ćwiczeń automatyzujących 

nowy materiał i aktywizujących jednocześnie wszystkie zmysły. Pamiętać jednak należy, że 

uczniowie reprezentują różne typy uczących się, wobec tego przygotowywane ćwiczenia 

powinny być interesujące, różnorodne w formie i treści, a przy tym adekwatne do możliwości 

i umiejętności językowych uczniów. W dalszym ciągu chętnie też będą wykonywane krótkie 

symulacje autentycznych sytuacji językowych oraz gry i zabawy językowe. Wykorzystanie 

multisensorycznego nauczania pomaga w procesie zapamiętywania i uczenia się, a także w 

płynnym przejściu z jednego do drugiego etapu edukacyjnego.  

Pracując na tym etapie edukacyjnym, należy również pamiętać o zjawisku presji grupy 

rówieśniczej. Polega ono na tym, że reakcje kolegów i koleżanek są wyznacznikiem sposobu 

postępowania. Na lekcji objawia się to niechęcią w podejmowaniu prób wypowiedzi na 

plenum klasy w obawie przed ewentualnym wyśmianiem lub żartami z popełnianych błędów. 

To obliguje nauczyciela do przygotowania ćwiczeń umożliwiających pracę indywidualną, w 

parach lub grupach. Zmienia się wobec tego rola nauczyciela, z osoby organizującej cały 

proces uczenia się staje się on osobą sterującą działaniami uczniów i kontrolującą efekty 

postępów w nauce. Nauczyciel ma być kompetentny i sprawiedliwy. Rozbudzona u uczniów 

motywacja poznawcza oraz aktywność grupowa warunkują ocenę nauczyciela. Ta z kolei 

wpływa na stosunek do nauczanego przez niego przedmiotu oraz na potrzebę dalszej nauki 

języka obcego.
3
 

Celem niniejszego programu jest pomoc nauczycielom w przygotowaniu i zorganizowaniu 

procesu nauczania i uczenia się języka niemieckiego z pełnym uwzględnieniem potrzeb, 

predyspozycji i zainteresowań uczących się.  

 

1.3.  Warunki realizacji programu  

Efektywność realizacji programu zależy od warunków, w jakich jest on stosowany oraz od 

metod i technik nauczania stosowanych przez nauczyciela. Nauczanie języka niemieckiego z 

zastosowaniem niniejszego programu może odnieść planowany skutek – opanowanie przez 

uczniów podstawowego poziomu biegłości językowej A2+ w omawianych poniżej 

warunkach. 

 

1.3.1. Czas realizacji programu 

Niniejszy program przewiduje naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin lekcyjnych 

tygodniowo na III etapie edukacyjnym i dotyczy uczniów, którzy kontynuują naukę języka 

niemieckiego. Etap ten cechują dłuższe, częściowo samodzielnie sformułowane wypowiedzi i 

samodzielność w posługiwaniu się językiem obcym w prostych, rutynowych sytuacjach życia 

codziennego.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

3
 Zob.: Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003, str. 31 - 

35 
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1.3.3. Liczebność grupy  

Podstawowym warunkiem umożliwiającym rozwój kompetencji komunikacyjnej jest mała 

liczebność grup dydaktycznych. Pozwala to na przeznaczenie większej ilości czasu na 

indywidualny kontakt z uczniami. Z tego powodu maksymalna liczebność grup nie powinna 

przekraczać 15 osób. Realizacja programu w większych grupach jest bardzo trudna lub 

wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Nauczanie w większych grupach jest mało efektywne, nie 

jest dostosowane do wszystkich stylów uczenia się, nie zapewnia pomocy w pokonywaniu 

problemów oraz uniemożliwia stałą kontrolę postępów w nauce.
4
 

 

1.3.4. Wyposażenie pracowni językowej 

Realizacja programu zakłada posiadanie przez nauczyciela języka niemieckiego własnej 

pracowni językowej lub dostęp do pracowni, w której będą odpowiednie pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prowadzenie zajęć językowych. W pracowni językowej powinny znaleźć się 

obok tablicy, kolorowej kredy i magnetofonu, również odtwarzacz CD, telewizor, 

odtwarzacz wideo, rzutnik pisma, tablica korkowa, słowniki, mapy, ilustracje, tablice 

edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne stanowiące pomoc w organizacji ciekawych zajęć. 

Wskazane byłoby również wyposażenie pracowni językowej w dodatkowe pomoce w postaci 

słowników (dwujęzycznych, obrazkowych), gazet lub czasopism niemieckojęzycznych, 

plansz językowych oraz umożliwienie dostępu, choć na jedną lekcję w tygodniu do 

pracowni komputerowej.  
 

1.4. Nauczyciele – organizatorzy procesu dydaktycznego - kompetencje nauczycieli  

Realizacja programu jest możliwa przy pełnym zaangażowaniu odpowiednio 

przygotowanego nauczyciela. Osoba pracująca w zawodzie nauczyciela powinna posiadać 

odpowiednie kompetencje językowe, metodyczne, osobowościowe i interpersonalne 

adekwatne do poziomu edukacyjnego.  

1.4.1. Kompetencje językowe – rozumiane jako biegła znajomość języka niemieckiego w 

mowie i piśmie oraz poprawność fonetyczna na poziomie podstawowym lub 

zaawansowanym, a także kompetencja interkulturowa, czyli znajomość kultury 

społeczeństw posługujących się językiem docelowym. Kompetencja językowa 

powinna być potwierdzona dyplomem ukończenia odpowiedniego kierunku studiów. 

1.4.2. Kompetencje metodyczne – to umiejętność tworzenia i przeprowadzania 

efektywnych procesów glottodydaktycznych
5
, dobra znajomość dydaktyki 

szczegółowej (metodyki nauczania języka niemieckiego) i umiejętność jej stosowania 

w praktyce szkolnej. Kompetencje metodyczne są rozumiane zatem jako znajomość 

różnorodnych metod, technik i form nauczania w nauczaniu różnych grup wiekowych, 

znajomość psychicznych i intelektualnych możliwości uczących się na różnych 

etapach dydaktycznych z uwzględnieniem ich zainteresowań i potrzeb, umiejętność 

wyboru odpowiednich, dostosowanych do wieku i możliwości odbiorcy, materiałów 

dydaktycznych, zdolność organizowania i realizacji różnorodnych zadań 

dydaktycznych oraz umiejętność planowania procesu dydaktycznego z 

uwzględnieniem fazy ewaluacji, a także zaplanowanie indywidualnego procesu 

nauczania. 

1.4.3. Kompetencje osobowościowe – to postawa nauczyciela w procesie dydaktycznym; 

jego osobowość, charakter oraz podejście do ucznia i procesu nauczania, które 

kształtują pozytywny lub negatywny stosunek uczących się do języka niemieckiego. 

Kompetencje osobowościowe to również zdolności empatyczne nauczyciela, 

tolerancja dla błędów i braku zdolności czy też niepowodzeń dzieci w procesie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

4
 Zob.: Iluk, J.: Jak uczyć małe dzieci języków obcych. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002, str. 36 
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uczenia się, ale również umiejętność tworzenia na zajęciach dydaktycznych atmosfery 

przyjaznej uczniowi. 

1.4.4. Kompetencje interpersonalne - czyli umiejętność organizowania współpracy z grupą 

uczniów oraz budowania pozytywnych interakcji w jej obrębie. Kompetencje te 

pomogą zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego, rozbudzić w nich motywację 

poznawczą, znaleźć pozytywne rozwiązania pojawiających się problemów 

dydaktycznych, pozwolą również przygotować uczących się do planowania 

samodzielnej pracy i przeprowadzenia procesu samooceny.
6
 

 
 
2. Kształcenie językowe na III etapie edukacyjnym 

Za podstawowy cel kształcenia językowego na poziomie gimnazjalnym przyjęto zdobycie 

przez uczniów umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym, w mowie i w 

piśmie. Zrealizowanie tego celu wymaga całościowego spojrzenia na kształcenie językowe na 

wszystkich etapach edukacji oraz przyjęcia wspierających ucznia rozwiązań organizacyjnych. 

W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę pierwszego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego 

języka obcego. Jest jednak możliwe, że uczniowie rozpoczynając naukę w gimnazjum będą 

chcieli wybrać język obcy, którego uczyli się już w szkole podstawowej, wobec czego uczeń 

przechodzący na kolejny etap edukacyjny (ze szkoły podstawowej do gimnazjum; z 

gimnazjum do liceum) powinien mieć możliwość kontynuacji nauki języka wybranego na 

wcześniejszym etapie, a także powinien uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony 

poziom umiejętności językowych. Spełnienie tych warunków wymaga przyjęcia w 

gimnazjum i liceum odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.  

Postuluje się zatem wyłączenie zajęć językowych z typowego systemu klasowo-

lekcyjnego i przydzielaniu uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału do klasy. 

Idąc na lekcję języka obcego, uczeń spotyka kolegów z różnych klas, którzy reprezentują 

podobny do niego poziom znajomości języka obcego. Dodatkową zaletą takiego sposobu 

organizowania kształcenia językowego jest fakt, iż uczniowie mają okazję poznania szerszego 

grona kolegów, co ułatwia zawieranie znajomości i przyjaźni nie tylko w klasie, ale i na 

poziomie całego rocznika.  

Podstawowym narzędziem podziału uczniów według ich umiejętności językowych na 

grupy językowe reprezentujące zbliżony poziom językowy może być odpowiednio 

skonstruowany poziomujący test diagnostyczny, który najlepiej przeprowadzić na pierwszych 

lekcjach języka obcego. Test powinien zawierać zróżnicowane pod względem trudności 

polecenia: typowe i stosunkowo proste, poprzez średnio zaawansowane, aż po zadania 

skomplikowane, wymagające wiedzy i umiejętności wyższych niż spodziewane u uczniów, 

aby określić górny poziom ich umiejętności językowych. Ważne jest również, aby test 

sprawdzał różne umiejętności, np.: znajomości słownictwa, poprawnego stosowania 

konstrukcji gramatycznych, czytania ze zrozumieniem czy tworzenia własnego tekstu. 

Uczniowie powinni być wcześniej poinformowani, że w sprawdzianie mogą spotkać się z 

poleceniami i zadaniami, których być może nie będą w stanie samodzielnie rozwiązać oraz że 

test nie będzie oceniany, gdyż jego wynik ma pomóc jedynie zakwalifikować ucznia do 

odpowiedniej grupy zaawansowania. Pomimo braku oceny, należy zachęcić uczniów do 

rzetelnego potraktowania testu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

5
 Pfeiffer, W. Nauka Języków obcych. Od praktyki do praktyki. WAGROS, Poznań 2001, s. 195 

6
 Prezentowane tu kompetencje nauczycieli mogą być nazywane i klasyfikowane w różny sposób. Por. np. 

klasyfikację kompetencji nauczycieli języków obcych u Pfeiffera (2001: 194 - 198) 
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Zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na III etapie edukacyjnym na 

dwóch poziomach: 

a) na poziomie III.0 – dla początkujących, 

b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego; 

 

2.1. Cele ogólne nauczania w gimnazjum według podstawy programowej 

Do głównych celów kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym należy: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 

i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 

na III etapie edukacyjnym należą umiejętności:  

 

1) czytania – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

 

2) myślenia matematycznego – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

 

3) myślenia naukowego – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

 

4) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w 

piśmie; 

 

5) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - 

komunikacyjnymi; 

 

6) wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

 

7) rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

 

8) pracy zespołowej. 

 

2.2. Cele wychowawcze według podstawy programowej 

 

Ważną rolę w kształtowaniu moralnego, emocjonalnego i intelektualnego rozwoju młodego 

człowieka odgrywa postawa nauczyciela. Jego otwartość na otoczenie, na różne aspekty 

kultury rodzimej i obcej, pozytywna motywacja i chęć poznawania nowych obszarów życia, 

wiedzy i nauki może wpłynąć na ostateczny kształt osobowości uczniów. To od nauczyciela 

zależy dobór treści nauczania i sposób ich przekazu, które wpłyną na poziom wiedzy i 

postawę uczących się. Program zakłada realizację następujących celów wychowawczych: 

- kształcenie poczucia przynależności do bliższego i dalszego otoczenia, 

- kształcenie otwartości na inne kultury i przedstawicieli innych narodowości, 
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- rozwijanie tolerancji wobec odmienności kulturowych, 

- kształtowanie postaw respektujących ogólno przyjęte normy postępowania, 

- tworzenie pozytywnej postawy wobec własnych umiejętności i kompetencji 

językowych, 

- rozwijanie postawy współdziałania i aktywności, 

a w odniesieniu do procesu uczenia się języka niemieckiego: 

- kształcenie pozytywnych postaw wobec nowych zadań postawionych, 

- rozbudzenie potrzeby wykazywania aktywności na lekcji, 

- wykształcenie właściwych postaw wobec nauczyciela i uczniów w toku lekcji, 

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, 

- rozbudzanie potrzeby pomocy kolegom i koleżankom w uczeniu się, 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własny proces uczenia się. 

 

2.3. Cele kształcenia według podstawy programowej 

W myśl nowej podstawy programowej celem nauczania języków obcych jest opanowanie 

języka obcego na podstawowym poziomie umożliwiającym nawiązywanie ustnej i pisemnej 

komunikacji z rówieśnikami pochodzącymi z państw języka docelowego. Osiągnięty poziom 

biegłości językowej może również stanowić podstawę dla dalszej nauki języka na kolejnych 

etapach edukacyjnych, aby została zachowana ciągłość edukacji językowej.  

 

2.3.1. Wymagania ogólne  

Dla III etapu edukacyjnego na poziomie III.1. zostały sformułowane następujące wymagania 

ogólne: 

 - znajomość środków językowych 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

- rozumienie wypowiedzi 

Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

- tworzenie wypowiedzi 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

- reagowanie na wypowiedzi 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

- przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

2.3.2. Wymagania szczegółowe – treści nauczania 

 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,  

zainteresowania); 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia); 
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3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,  

czynności życia codziennego, formy pędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl 

życia, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z  

usług, reklama); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja  

turystyczna, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 

11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie,  

uzależnienia); 

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z  

podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona  

środowiska naturalnego, klęski żywiołowe); 

14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość); 

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym z  

uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 

 

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka: 

1) reaguje na polecenia; 

2) określa główną myśl tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencję nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, 

ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste 

artykuły prasowe i teksty narracyjne): 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 

6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 
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7) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, 

ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, 

opis, krótki list prywatny): 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

2) opisuje wydarzenia życia codziennego; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 

7) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

 

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, 

udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

3) stosuje formy grzecznościowe; 

4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana 

zakupionego towaru); 

6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje 

i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się; 

9) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

10) prosi o radę i udziela rady; 

11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 

13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca. 

 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, 

krótki list prywatny) w typowych sytuacjach: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela 

podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 

3) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie 

formy spędzania czasu wolnego); 

4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia 

innych, zgadza się, sprzeciwia się; 

7) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

8) prosi o radę i udziela rady; 

9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 
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8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, 

mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach 

obcojęzycznych; 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku 

obcym; 

3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 

 

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje 

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, 

prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w 

języku obcym). 

 

10. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych). 

 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 

kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie 

kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy 

nie zna lub nie pamięta wyrazu. 

 

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

 

3. Opis założonych osiągnięć uczniów według ESOKJ  
 

Europejski system opisu kształcenia językowego opisuje wiedzę, umiejętności i 

sprawności językowe potrzebne do osiągnięcia biegłości językowej. Istotnym jego elementem 

jest określanie poziomów biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, które pozwalają 

ocenić postęp w nauce danego języka oraz sposoby ich klasyfikowania według ogólnie 

przyjętych wskaźników biegłości na sześciu głównych poziomach od A1- C2.  

Poziom A1-A2 określa podstawowe umiejętności językowe, poziom B1-B2 informuje o 

samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym, zaś poziom C1-C2 o poziomie biegłości.  

Program zakłada rozpoczęcie nauki języka niemieckiego w gimnazjum na poziomie A1+, 

a po trzyletnim cyklu kształcenia opanowanie go na poziomie A2+, a zatem wychodzącym 

poza ramy poziomu podstawowego. Oznacza to, że osoba posługująca się językiem obcym 

rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem 

codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego 

rodziny, zakupów, otoczenia, pracy); potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych 

sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy 

znane i typowe; potrafi w prosty sposób opisywać pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a 

także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
7
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

7
 Europejski system opisu kształcenia językowego, CODN, Warszawa 2003, str. 33  
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Cytując za Europejskim systemem opisu kształcenia językowego, można następująco 

określić umiejętności osoby uczącej się języka niemieckiego powinna w zakresie recepcji, 

produkcji, interakcji i mediacji na poziomie A2/A2+: 
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Poziom A1 Poziom A2 

Recepcja - Rozumienie ze słuchu 

 Potrafi zrozumieć wypowiedź 

artykułowaną bardzo powoli i uważnie, z 

długimi pauzami umożliwiającymi 

stopniowe przyswajanie znaczenia. 

 Rozumie polecenia adresowane do niego 

w sposób uważny i powolny, a także 

potrafi stosować się do krótkich i 

prostych wskazówek. 

 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia 

związane z najważniejszymi dlań 

obszarami tematycznymi (np.: z bardzo 

podstawowymi informacjami osobowymi 

i rodzinnymi, zakupami, topografią 

lokalną, zatrudnieniem) pod warunkiem, 

że wypowiedź rozmówcy jest 

artykułowana wyraźnie i powoli. 

 Potrafi zrozumieć wystarczająco dużo, by 

reagować na konkretne potrzeby 

komunikacyjne, pod warunkiem, że 

wypowiedź rozmówcy jest artykułowana 

wyraźnie i powoli. 

 Potrafi ogólnie określić temat dyskusji, 

prowadzonej powoli i w jasny sposób. 

 Potrafi wyłowić główną treść w krótkich, 

jasnych, prostych komunikatach. Rozumie 

proste wskazówki tłumaczące, jak z 

punktu X dotrzeć do punktu Y, pieszo lub 

korzystając z komunikacji miejskiej. 

 Rozumie i potrafi wyłowić główne 

informacje z krótkich nagrań na tematy 

codzienne, gdy wypowiedzi są powolne  

i przejrzyste. 

Recepcja – czytanie ze zrozumieniem 

 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, 

czasem pojedyncze wyrażenia, 

wychwytując znane mu nazwy, słowa 

oraz podstawowe wyrażenia, jeśli 

potrzeba, czytając ponownie niektóre 

fragmenty. 

 Rozumie ogólną treść prostszych 

materiałów informacyjnych i krótkich, 

prostych opisów, zwłaszcza, jeśli 

towarzyszą im materiały wizualne. 

 Umie wypełniać krótkie i proste 

polecenia pisemne. 

 Rozumie krótkie, proste teksty, 

zawierające najczęściej stosowane 

sformułowania oraz internacjonalizmy. 

 Rozumie krótkie, proste teksty na znane 

mu, konkretne tematy, napisane językiem 

codziennym lub związane z pracą, 

zawierające często używane 

sformułowania. 

 Rozumie krótkie i proste listy prywatne. 

 Rozumie podstawowe rodzaje 

standardowych listów i faksów (zapytania, 

zamówienia, potwierdzenia, itp.) na znane 

mu tematy. 

 Potrafi wyszukiwać konkretne, możliwe 

do przewidzenia informacje zawarte w 

prostych materiałach codziennego użytku, 

np.: w reklamach, prospektach, 

jadłospisach i rozkładach jazdy. Umie 

zlokalizować konkretne informacje w 

wykazach, spisach i wybrać potrzebne 

dane (np.: znaleźć w książce telefonicznej 

punkt usługowy, sklep). Rozumie 
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popularne oznaczenia i ogłoszenia 

spotykane w miejscach publicznych, 

takich jak ulice, restauracje, stacje 

kolejowe.  

 Rozpoznaje konkretne informacje w 

napotykanych prostszych materiałach 

tekstowych takich jak: listy, broszury czy 

krótkie artykuły prasowe, w których 

opisano konkretne wydarzenia. 

 Rozumie przepisy kulinarne, jeśli są 

sformułowane prostym językiem. 

 Potrafi wykorzystać ogólne zrozumienie 

krótkich tekstów czy wypowiedzi na 

konkretne tematy z życia codziennego, by 

domyślić się z kontekstu 

prawdopodobnego znaczenia nieznanych 

mu słów. 

Produkcja – wypowiedź ustna 

 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania 

na temat ludzi i miejsc. 

 Potrafi mówić o sobie, opisać, czym się 

zajmuje i gdzie mieszka. 

 Potrafi odczytać bardzo krótką, 

przećwiczoną wcześniej wypowiedź, np.: 

przedstawić się. 

 Potrafi przedstawiać proste opisy lub 

prezentować osoby, warunki życia lub 

pracy, codzienne rutynowe czynności, 

rzeczy lubiane/nielubiane itp. w formie 

krótkiego ciągu prostych zwrotów i zdań, 

tworzących listę spraw.  

 Umie opisać własną rodzinę, warunki 

mieszkalne, wykształcenie, obecną i 

niedawną pracę. Potrafi za pomocą 

prostych środków wyrazu opisywać 

osoby, miejsca i posiadane przedmioty. 

 Potrafi opowiedzieć historyjkę lub coś 

opisać, wymieniając kolejno zdarzenia i 

fakty. 

 Umie opisywać życie codzienne własnego 

otoczenia, odnosząc się do ludzi, miejsc, 

pracy lub nauki/studiów. Potrafi 

przedstawić krótkie, proste opisy zdarzeń i 

czynności. Potrafi opisywać plany i 

ustalenia, zwyczaje i rutynowe działania, 

działania z przeszłości oraz osobiste 

doświadczenia. Umie używać prostego 

języka opisowego do formułowania 

krótkich stwierdzeń i porównywania 

przedmiotów. Potrafi wyjaśnić, dlaczego 

coś lubi lub czegoś nie lubi. 

 Potrafi przedstawić krótką, przećwiczoną 

wcześniej wypowiedź na znany sobie 

temat. Potrafi odpowiadać na 

sformułowane wprost pytania słuchaczy, 

jeśli może poprosić o powtórzenie pytania 

i pomoc w sformułowaniu własnej 
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odpowiedzi.  

 Potrafi przedstawić krótką przećwiczoną 

wcześniej wypowiedź na temat wiążący 

się z jego własnym życiem codziennym, 

krótko uzasadniając i objaśniając własne 

opinie, plany i działania.  

 Potrafi odpowiadać na sformułowane 

wprost pytania.  

Produkcja – wypowiedź pisemna 

 Potrafi pisać proste pojedyncze 

wyrażenia i zdania. 

 Potrafi pisać proste zdania o sobie i 

wymyślonych przez siebie postaciach:  

      o tym, gdzie mieszkają i czym się  

zajmują.  

 Potrafi pisać teksty składające się z 

prostych wyrażeń i zdań połączonych 

prostymi spójnikami takimi jak: i, ale, 

dlatego, że. 

 Potrafi napisać ciąg prostych wyrażeń i 

zdań o własnej rodzinie, warunkach 

mieszkaniowych, wykształceniu, a także 

obecnej i niedawnej pracy. Potrafi pisać 

krótkie, proste, wymyślone bibliografie i 

proste teksty poetyckie o ludziach. 

 Potrafi w formie połączonych zdań pisać o 

codziennych sprawach własnego 

otoczenia, np.: o ludziach, miejscach. 

Potrafi sporządzać bardzo krótkie, proste 

opisy obecnych i przeszłych wydarzeń i 

osobistych doświadczeń. 

Interakcja ustna 

 Potrafi uczestniczyć w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych, gdy 

rozmówca często powtarza wypowiedzi 

w wolniejszym tempie, parafrazuje i 

wyjaśnia. Potrafi zadawać proste pytania 

i odpowiadać na nie, a także wyrażać i 

uwzględniać proste stwierdzenia 

dotyczące codziennych potrzeb lub 

bardzo dobrze znanych mu tematów. 

 Rozumie typowe, codzienne wypowiedzi 

dotyczące prostych, konkretnych potrzeb 

komunikacyjnych, kierowane do niego 

bezpośrednio w formie prostych i 

powtarzalnych wyrażeń przez życzliwie 

doń nastawionego i cierpliwego 

rozmówcę. Rozumie pytania i instrukcje 

kierowane do niego uważnie i w 

powolnym tempie, potrafi też wypełniać 

krótkie, proste polecenia. 

 Umie się przedstawić i używać 

podstawowych wyrażeń powitalnych i 

pożegnalnych. Potrafi zapytać o 

samopoczucie i reagować na nowiny. 

Rozumie wyrażenia codziennego użytku 

 Potrafi ze stosunkową łatwością 

uczestniczyć w typowych i krótkich 

rozmowach pod warunkiem otrzymania w 

razie potrzeby pomocy od rozmówcy. 

Potrafi bez zbytniego wysiłku radzić sobie 

z prostą, rutynową wymianą zdań. Potrafi 

zadawać pytania i odpowiadać na nie oraz 

wymieniać poglądy i informacje na znane 

mu tematy w możliwych do przewidzenia 

sytuacjach życia codziennego. 

 Potrafi uczestniczyć w rozmowach 

wymagających prostej i bezpośredniej 

wymiany informacji na znane mu lub 

rutynowe tematy związane z praca i 

czasem wolnym. Umie uczestniczyć w 

krótkich rozmowach towarzyskich, lecz 

rzadko potrafi zrozumieć wystarczająco 

dużo, aby samodzielnie inicjować i 

podtrzymywać rozmowę. 

 Rozumie to, co jest mówione jasno, 

powoli i bezpośrednio do niego w prostej, 

codziennej rozmowie.  

 Rozumie wystarczająco dużo, by bez 
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dotyczące zaspokajania najprostszych, 

konkretnych potrzeb, kierowane 

bezpośrednio do niego – zrozumiale, 

wolno i jeśli trzeba ponownie, przez 

życzliwie nastawionego rozmówcę. 

zbytniego wysiłku prowadzić proste, 

rutynowe rozmowy. Rozumie w sposób 

ogólny kierowane do niego jasne, 

standardowe wypowiedzi na znane mu 

tematy, jeśli ma możliwość poproszenia o 

powtórzenie lub parafrazę. 

 Potrafi prowadzić bardzo krótkie, 

towarzyskie wymiany zdań, lecz rzadko 

rozumie wystarczająco dużo, aby 

samodzielnie podtrzymywać rozmowę, 

chociaż może wiele zrozumieć, jeśli 

rozmówca mu pomoże. Potrafi używać 

codziennych form grzecznościowych przy 

powitaniach/pożegnaniach i zwracaniu się 

do innych osób. Umie odpowiadać na 

zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a 

także zapraszać, proponować i 

przepraszać. Potrafi powiedzieć, co lubi, a 

czego nie. 

 Potrafi nawiązywać kontakty towarzyskie: 

witać się, żegnać, przedstawiać się, 

dziękować. Rozumie na ogół kierowane 

do niego wyraźnie, standardowe 

wypowiedzi na znane mu tematy pod 

warunkiem możliwości poproszenia o 

powtórzenie lub parafrazę. Potrafi brać 

udział w krótkich rozmowach w 

rutynowych sytuacjach na tematy 

związane z własnymi zainteresowaniami. 

Potrafi w prostych słowach wyrażać, jak 

się czuje oraz dziękować. 

 

Interakcja pisemna 

 Potrafi w formie pisemnej pytać o dane 

osobowe lub przekazywać dane osobowe 

w formie pisemnej. 

 Potrafi pisać proste pozdrowienia. 

 

 Potrafi pisać krótkie, proste notatki na 

temat najpilniejszych, codziennych spraw. 

 Potrafi pisać bardzo proste listy prywatne 

wyrażające podziękowania lub 

przeprosiny. 

 Potrafi zanotować krótką, prostą 

wiadomość, jeżeli ma możliwość 

poproszenia o powtórzenie lub/i parafrazę.  

Mediacja - przetwarzanie tekstu 

 Potrafi przepisywać pojedyncze słowa i 

krótkie teksty pisane w standardowej 

odmianie drukowanej. 

 Potrafi wybierać z krótkich tekstów 

kluczowe słowa, wyrażenia lub zdania i 

odtwarzać je w ramach swojego zasobu 

środków językowych. 

Stosowanie środków językowych-zakres ogólny 

 Dysponuje bardzo podstawowym 

zasobem prostych wyrażeń na temat 

własnej osoby i dotyczących 

 Potrafi formułować krótkie stwierdzenia 

dotyczące codziennych prostych potrzeb 

konkretnego rodzaju: danych osobowych, 
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konkretnych potrzeb. rutynowych czynności życia codziennego, 

pragnień i potrzeb, pytań o informację. 

Potrafi używać prostych wzorów zdań i 

komunikować się za pomocą 

zapamiętanych wyrażeń i zwrotów – na 

temat siebie i innych osób, tego, czym się 

zajmują, miejsc, posiadanych rzeczy itp. 

Dysponuje ograniczonym zasobem 

krótkich, wyuczonych na pamięć wyrażeń 

dotyczących prawdopodobnych sytuacji 

życiowych.  

Zakres słownictwa 

 Dysponuje podstawowym zakresem 

słownictwa, złożonym z pojedynczych 

słów lub wyrażeń związanych z 

konkretnymi sytuacjami. 

 Dysponuje słownictwem wystarczającym 

do wyrażania podstawowych potrzeb 

komunikacyjnych w życiu codziennym. 

Dysponuje wystarczającym słownictwem, 

by uczestniczyć w rutynowych 

rozmowach na znane sobie tematy z życia 

codziennego.  

Poprawność leksykalna 

 Brak wskaźnika   Potrafi posługiwać się wąskim zakresem 

słownictwa, związanym z konkretnymi 

potrzebami życia codziennego. 

Poprawność gramatyczna 

 Wykazuje jedynie ograniczone 

opanowanie prostych struktur 

gramatycznych i wzorów zdaniowych w 

ramach wyuczonego zasobu. 

 Poprawnie używa prostych struktur, 

jednak systematycznie popełnia 

podstawowe błędy, np.: w użyciu form 

czasownika. Mimo to wypowiedź jest 

zazwyczaj zrozumiała.  

Poprawność fonologiczna 

 Wymowa bardzo ograniczonego zakresu 

wyuczonych słów i wyrażeń jest – przy 

pewnym wysiłku – zrozumiała przez 

rodzimego użytkownika języka, 

przyzwyczajonego do rozmówców z tej 

grupy językowej.  

 Wymowa jest na ogół na tyle wyraźna, by 

zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego 

obcego akcentu – rozmówcy muszą 

jednak co jakiś czas prosić o powtórzenie. 

Poprawność ortograficzna 

 Potrafi zapisywać znane słowa i krótkie 

wyrażenia, np.: krótkie napisy lub 

instrukcje, nazwy przedmiotów 

codziennego użytku, nazwy sklepów oraz 

pewne regularnie stosowane zwroty. 

Potrafi przeliterować swoje nazwisko, 

adres i inne dane osobowe. 

 Potrafi przepisywać krótkie informacje 

dotyczące spraw codziennych, np.: 

wskazówki na temat dojazdu do jakiegoś 

miejsca. 
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4. Komunikacja na lekcji języka niemieckiego 
 

Rozwój komunikacyjnej kompetencji językowej na lekcji jest możliwy, gdy stworzymy 

wiele sytuacji, w których uczeń będzie miał kontakt z językiem obcym w naturalnym 

kontekście komunikacyjnym. Należy ograniczyć używanie języka polskiego do minimum, by 

nakłonić uczniów do prób nawiązania kontaktu w języku obcym. Temu służyć ma np. 

wprowadzanie poleceń w języku niemieckim bez tłumaczenia ich na język polski, a jedynie 

obrazowanie ich znaczenia za pomocą mimiki, gestów (mowy ciała).  

Zwroty, wyrażenia i polecenia należące do tzw. języka lekcyjnego, np:  

 Hallo! 

 Guten Morgen! 

 Auf Wiedersehen! 

 Wer fehlt? 

 Wer ist da? 

 Wer ist nicht da? 

 Hört zu! 

 Sage es bitte auf Deutsch! 

 Sage es noch einmal! 

 Kommt rein! 

 Macht die Tür zu! 

 Mach das! 

 Machen wir es zusammen? 

 Brauchst du Hilfe?? 

 Macht die Bücher auf! 

 Macht die Bücher zu! 

 Sehr gut/toll/prima/super/ausgezeichnet! 

 Seid ihr fertig? 

 Steh bitte auf! 

 Tschüss! 

 Was heißt .....? 

 Was machst du?/ Was macht ihr? 

 Wer will/ möchte? 

 Wiederhole bitte! 

 Zeige mal! 

 

 

 

5. Zakres tematyczny 
 
 
 

Proponowany w programie zakres tematyczny powinien być realizowany w ramach 

trzyletniego cyklu kształcenia w gimnazjum na podbudowie wymagań dla II etapu 

edukacyjnego, co oznacza, że uczniowie powtarzają i systematyzują materiał poznany w 

szkole podstawowej oraz poszerzają go o nowe struktury i jednostki tematyczne. Oznacza to, 

że uczniowie mogą kilkakrotnie spotkać się z danym tematem, za każdym razem będzie on 

jednak omawiany z innej perspektywy. Inne będą też intencje komunikacyjne.  
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5.1. Zakres tematów według podstawy programowej i przykładowe intencje 

komunikacyjne realizowane w serii Kompass. 

1. człowiek  

1. nawiązywanie kontaktów (powitania, pożegnania, przedstawianie się)  

 witanie i żegnanie się, nawiązywanie kontaktów w czasie podróży 

wakacyjnych, pozdrawianie stosownie do sytuacji i adresata,  

2. dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres z uwzględnieniem danych 

adresowych charakterystycznych dla niemieckiego obszaru językowego, adres e-

mailowy, numer telefonu)  

 przekazywanie informacji kontaktowych o sobie oraz uzyskiwanie 

podobnych informacji od innych, przedstawianie swoich umiejętności, 

3. wygląd zewnętrzny i cechy charakteru  

 opisywanie i charakteryzowanie siebie, członków rodziny oraz przyjaciół, 

opowiadanie o modzie, preferowanym stylu ubierania się i zdobywanie 

podobnych informacji na temat innych osób,  

4. uczucia i emocje 

 wyrażanie stanu emocjonalnego, np. radości, smutku, żalu i strachu, 

określanie samopoczucia i zdobywanie tej informacji od osób z 

najbliższego otoczenia, 

5. zainteresowania  

 opowiadanie o zainteresowaniach, hobby; określanie przynależności do 

grupy zainteresowań, wyrażanie upodobań oraz zdobywanie informacji od 

innych osób na temat ich sposobów spędzania wolnego czasu w ciągu 

tygodnia i w czasie weekendu. 

2. dom  
1. miejsce zamieszkania 

 określanie rodzaju budynku mieszkalnego, opisywanie okolicy miejsca 

zamieszkania i wyrażanie opinii na temat jego położenia oraz zdobywanie 

podobnych informacji od kolegi/ koleżanki, opisywanie wymarzonego 

miejsca zamieszkania, 

2. dom/ mieszkanie 

 przekazywanie i uzyskiwanie informacji o rozkładzie mieszkania lub domu 

oraz rodzaju i wielkości znajdujących się w nim pomieszczeń; wyrażanie 

opinii na temat domu i wyglądu poszczególnych pomieszczeń,  

3. pomieszczenia w domu  

 opisywanie domowych pomieszczeń, opisywanie pokoju/mieszkania 

marzeń,  

4. wyposażenie pomieszczeń w domu  

 opisywanie mebli oraz przedmiotów znajdujących się w poszczególnych 

pomieszczeniach w domu oraz zdobywanie informacji na temat 

wyposażenia pomieszczeń w domu innych osób, 

3. życie szkoły 

1. plan lekcji  

3. informowanie i zdobywanie informacji o planie lekcji oraz przedmiotach 

szkolnych (z uwzględnieniem przedmiotów nauczanych w państwach 

niemieckojęzycznych) oraz wyrażanie opinii na ich temat, 

2. przedmioty nauczania  

 zadawanie pytań i udzielanie informacji na temat czynności 

wykonywanych na poszczególnych lekcjach, wyrażanie opinii na temat 
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przedmiotów szkolnych, nauczycieli i szkoły oraz uzasadnianie swojego 

zdania, 

3. przybory szkolne 

 nazywanie przyborów szkolnych,  

4. oceny szkolne 

informowanie i zdobywanie informacji na temat ocen, 

4. praca  

1. popularne zawody 

 nazywanie zawodów, 

 formułowanie swoich zamiarów i marzeń odnośnie do przyszłego zawodu, 

 informowanie o wykształceniu, umiejętnościach i kwalifikacjach 

zawodowych  

2. miejsce pracy 

 zdobywanie informacji na temat miejsca pracy wakacyjnej oraz rodzaju 

obowiązków związanych z tą pracą  

 

5. życie rodzinne i towarzyskie  

4.  okresy życia 

 informowanie i zdobywanie informacji o wydarzeniach z życia rodziny  

2. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele 

 przedstawianie, charakteryzowanie i wyrażanie opinii na temat członków 

rodziny, kolegów szkolnych i przyjaciół,  

3. czynności życia codziennego 

 opisywanie obowiązków domowych, 

3. formy spędzania czasu wolnego 

 relacjonowanie aktywności w czasie wolnym, 

4. święta i uroczystości  

 relacjonowanie przygotowań do przyjęcia urodzinowego i opisywanie 

przebiegu przyjęcia, 

 opisywanie świąt i uroczystości rodzinnych we własnym domu i 

uzyskiwanie podobnych informacji od innych osób,  

5. konflikty i problemy 

 nazywanie konfliktów i problemów rodzinnych, określanie przewinień 

nastolatków i związanych z nimi kar. 

6. żywienie  

1. artykuły spożywcze 

 sporządzanie listy zakupów z uwzględnieniem określeń miar, wag i 

opakowań produktów spożywczych,  

2. posiłki i ich przygotowywanie,  

 opisywanie sposobu przygotowania ulubionej potrawy, zdobywanie 

informacji na temat przyrządzania potraw, nazywanie i zdobywanie 

informacji na temat upodobań kulinarnych, 

3. lokale gastronomiczne 

 składanie zamówienia w lokalu gastronomicznym i regulowanie rachunku 

7. zakupy i usługi  

1. rodzaje sklepów, towary 

 podawanie i zdobywanie informacji dotyczących ilości, jakości i wielkości 

towarów, 

2. sprzedawanie i kupowanie 
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 dokonywanie zakupu i rozmowa ze sprzedawcą, 

3. korzystanie z usług 

 oddawanie zepsutych urządzeń do naprawy,  

 rozmowa z obsługą serwisu informacyjnego, 

 korzystanie z karty gwarancyjne, 

 rezerwowanie miejsca noclegowego przez Internet, 

4. reklama 

 zdobywanie i udzielanie informacji na temat artykułów promocyjnych  

8. podróżowanie i turystyka  

1. środki transportu 

 zdobywanie i udzielanie informacji na temat środków transportu i połączeń,  

2. orientacja w terenie 

 objaśnianie drogi i zdobywanie informacji, jak dojść do wybranego punktu 

w okolicy, zdobywanie informacji na temat środków komunikacji miejskiej  

3. hotel, camping 

 zdobywanie informacji na temat możliwości noclegowych i cen, 

rezerwowanie pokoju hotelowego telefonicznie i za pomocą Internetu, 

porównywanie oferty noclegowej, 

4. informacja turystyczna  

 zdobywanie i przekazywanie informacji na temat atrakcji turystycznych w 

miejscach wypoczynku wakacyjnego, terminów i godzin ich otwarcia,  

5. wycieczki 

 organizowanie trasy zwiedzania w czasie wypoczynku wakacyjnego w 

miejscu zamieszkania i poza nim oraz udzielanie informacji na temat 

ciekawostek turystycznych, 

6. zwiedzanie 

 zdobywanie oraz udzielanie informacji na temat ciekawych miejsc 

turystycznych w państwach niemieckiego obszaru językowego, 

9. kultura  

1. dziedziny kultury 

 określanie i motywowanie wyboru ulubionego rodzaju muzyki, 

2. twórcy i ich dzieła 

 znajdowanie informacji i opowiadanie o ulubionym wykonawcy lub 

autorze, 

3. uczestnictwo w kulturze 

 zdobywanie i udzielanie informacji na temat imprez kulturalnych, 

rezerwowanie i kupowanie bilety, 

4. media 

 udzielanie i zdobywanie informacji na temat audycji radiowych i 

telewizyjnych, opisywanie ulubionych programów, udzielanie informacji 

na temat możliwości i sposobów pozyskiwania informacji z Internetu, 

formułowanie własnego stanowiska wobec środków masowego przekazu, 

10. sport  

3. dyscypliny sportu,  

 opisywanie ulubionej dyscypliny sportowej i motywowanie swojego 

wyboru, 

2. imprezy sportowe,  

 zdobywanie informacji na temat rodzaju i terminów imprez sportowych  

11. zdrowie  
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1. higieniczny tryb życia 

 opisywanie zasad zdrowego trybu życia, odżywania się i udzielanie 

wskazówek na ten temat, 

2. samopoczucie 

 pytanie o samopoczucie i opowiadanie o nim, udzielanie wskazówek 

dotyczących możliwości poprawy samopoczucia, 

3. choroby, ich objawy i leczenie 

 opisywanie objawów choroby, relacjonowanie ostatnio przebytej choroby, 

udzielanie wskazówek na temat udzielania pierwszej pomocy, 

12. nauka i technika  

1. obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych 

 udzielanie wskazówek na temat obsługi urządzeń technicznych typu 

telewizor, komputer, drukarka, MP3, telefon komórkowy, 

2. technologie informacyjno-komunikacyjne 

 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

13. świat przyrody  

1. pogoda, rośliny i zwierzęta,  

 opisywanie stref klimatycznych Ziemi oraz typowej dla nich fauny i flory, 

2. krajobraz,  

 opisywanie cech poszczególnych rodzajów krajobrazów, 

3. zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego,  

 nazywanie zagrożeń dla środowiska, zbieranie i przekazywanie informacji 

na temat obszarów znajdujących się pod ochroną oraz opisywanie 

gatunków zagrożonych wyginięciem, opowiadanie o akcji ekologicznej,  

4. klęski żywiołowe, 

 opisywanie złych warunków atmosferycznych i ich skutków, udzielanie 

wskazówek, jak można pomóc ofiarom katastrof naturalnych, 

14. życie społeczne  

1. konflikty i problemy społeczne,  

 opisywanie problemów młodzieży w Polsce i krajach niemieckiego obszaru 

językowego, 

 nazywanie problemów szkolnych i rodzinnych młodych ludzi, określanie 

rodzaju udzielanych im kar, 

15. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym z 

uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 

 zdobywanie i udzielanie informacji na temat państw niemieckiego obszaru 

językowego z zakresu tematyki związanej z życiem codziennym ich 

mieszkańców, kultury i zdobyczy techniki oraz porównywanie ich z 

rodzimym obszarem kulturowym, nazywanie wpływów kultury obcej na 

własną,  
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5.2. Zakres gramatyczny według podstawy programowej 

 

Rzeczownik: 

- z rodzajnikiem nieokreślonym i określonym w: 

- mianowniku,  

 

 

 

- celowniku (w funkcji dopełnienia przyimkowego 

lub okolicznika), 

 

 

- bierniku (w funkcji dopełnienia), 

 

 

- różnych przypadkach bez rodzajnika. 

 

- Liczba mnoga rzeczowników 

 

- Rzeczowniki odczasownikowe 

 

- Rzeczowniki odmiany słabej 

 

- Rzeczowniki złożone 

 

- Rzeczowniki zdrobniałe 

 

- Rzeczowniki utworzone od nazw miast, krajów i 

kontynentów 

 

- Rzeczowniki z przyrostkami -schaft, -keit, heit, -

ung, 

 

- Rzeczowniki po określeniu miary i wagi 

 

 

Das ist ein Foto.  

Die Klassenlehrerin heißt Frau Lemke. 

 

 

Ich gebe dem Bruder ein Deutschheft. 

Ich fahre mit der U-Bahn. 

 

 

Peter hat einen Hund. 

Wie findest du den Deutschlehrer? 

 

Er lernt Deutsch und Bio. 

 

Die Handschuhe sind braun. 

 

Peter findet Backen super! 

 

Ich muss zum Internisten gehen. 

 

Das ist meine Schulfreundin. 

 

Hallo, Sonja! Wie geht’s, Schwesterchen? 

 

Martin ist Engländer. 

 

 

Für manche Jugendlichen ist die 

Hilfsbereitschaft wichtig. 

 

Ich muss noch zwei Kino Mehl kaufen. 

Czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej: 

- regularne typu: wohnen, spielen, machen, tanzen 

 

- nieregularne typu: haben, sein, werden 

 

- nieregularne typu: laufen, sehen, lesen, fahren, 

essen 

 

- zwrotne typu: sich waschen 

 

- modalne: dürfen, können, mögen, sollen, wollen, 

müssen  

 

- mögen w trybie przypuszczającym 

 

- rozdzielnie złożone typu: fernsehen, anziehen, 

 

Was machst du? 

 

Er ist Schüler. 

 

Sie fährt gut Snowboard.  

 

 

Er wäscht sich die Hände vor dem Essen. 

 

Kannst du Billard spielen? 

 

 

Ich möchte in die Pizzeria gehen. 

 

Wir sehen gern fern. 
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einladen 

 

- nierozdzielnie złożone typu: bekommen, 

besuchen 

 

Rekcja czasowników typu: sich interessieren für, 

anrufen, sich streiten mit 

 

 

Wir besuchen unsere Großeltern. 

 

 

Wir interessieren uns für Hip-Hop. 

 

Przymiotnik: 

- w formie nieodmiennej po czasowniku sein (jako 

orzecznik) 

 

- w formie odmiennej, jako przydawka  

 

-po rodzajniku nieokreślonym 

 

 

 

- po rodzajniku określonym 

 

- bez rodzajnika 

 

 

- po zaimku dzierżawczym 

 

- po przeczeniu kein/ keine 

 

- stopniowanie regularne i nieregularne 

przymiotników 

 

- przymiotniki w porównaniach 

 

Herr Stolz ist cool. 

 

 

Das ist ein interessantes Buch! 

 

Jetzt arbeitet sie in einer großen 

Modelagentur. 

 

 

Heute habe ich das rote T-Shirt an. 

 

Aus altem Papier kann man neues Papier 

machen. 

 

Dein schwarzer Gürtel ist zu breit. 

 

Er hat leider keinen MP3-Player. 

 

Ich bin besser in Mathe. 

 

 

Sven ist höher als Martin. 

Zaimki osobowe liczby pojedynczej i mnogiej w: 

mianowniku,  

celowniku,  

bierniku. 

 

Ich lerne Mathe. Sie gehen ins Theater.  

Ich bringe ihr Pralinen mit. Er hilft euch. 

Ich sehe sie nicht. Ich treffe euch vor dem 

Kino. 

Zaimki dzierżawcze liczby pojedynczej i mnogiej 

w: 

mianowniku,  

celownik, 

bierniku. 

 

 

Meine Freundin heißt Stefanie. 

Tim geht mit seiner Freundin ins Kino. 

Er besucht seine Tante in Köln. 

Przeczenia: 

nein 

 

nicht 

 

kein w mianowniku, celowniku i bierniku 

 

 

Nein, ich lerne nicht. 

 

Ich lerne nicht. 

 

Das ist doch kein Matheheft. Er hilft keinem 

Kollegen. Wir spielen keine Computerspiele. 

Zaimek nieokreślony: 

es 

 

 

Es ist nass und kalt. 
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man In der Schweiz spricht man Deutsch, 

Französisch und Italienisch. 

Przysłówek: 

w stopniu równym  

w stopniu wyższym 

w stopniu najwyższym  

 

czasu 

kierunku 

miejsca 

 

Gern! Sicher!  

Nein, lieber einen Orangensaft! 

Am liebsten esse ich eine Schokoladentorte.  

 

Ich schwimme oft. 

Geh links und dann geradeaus! 

In meinem Zimmer steht ein Bett. 

Przyimek: 

an, auf, in, unter, über, vor, hinter, neben, 

zwischen  

z celownikiem i biernikiem 

 

 

mit, bei, von, nach, zu 

 

vor, um, nach, an, in w określaniu czasu 

 

für z biernikiem 

 

 

 

Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild 

hängt an der Wand. 

 

Martin fährt mit dem Zug ins Gebirge. 

 

Wir treffen uns um 10.00 Uhr.  

 

Das ist für meine Mutter. 

Liczebniki: 

- główne od 0 do 2000  

 

- porządkowe 

 

- użycie liczebników przy określaniu miar i wag 

 

Ich bin schon sechs.  

 

Heute ist der sechste Juli 2007.  

 

Sie hat zwei Kilo Orangen gekauft. 

 

Zdania: 

1. zdania pojedyncze:  

- pytające 

 

 

- oznajmujące 

 

- rozkazujące z użyciem czasowników: 

regularnych 

nieregularnych 

nieregularnych sein, haben, werden 

zwrotnych 

rozdzielnie złożonych w liczbie pojedynczej i 

mnogiej 

 

3. szyk przestawny 

 

4. zdania złożone z użyciem spójników: 

- und, aber, oder 

- deshalb, sonst 

 

 

 

 

Was machst du? 

Lernst du Englisch und Französisch? 

 

Ich spiele Basketball. 

 

Lerne! Macht die Übung! 

Laufe schnell! Nehmt das Buch! 

Sei nicht so laut! Habt keine Angst! 

Beeile dich! Beeilen Sie sich bitte! 

Schlagt das Buch auf!  

 

 

 

Dann gehe ich ins Theater. 

 

Sie lernt sehr gut und er singt schön. 

 

Die Menschen fahren oft Autos, deshalb ist 

die Luft verschmutzt. 
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- denn, weil 

 

- dass, ob 

 

- przydawkowe z der, die, das 

 

 

- okolicznikowe czasu ze spójnikami wenn i als 

 

 

 

 

 

- warunkowe rzeczywiste 

 

 

- konstrukcja bezokolicznikowa um… zu 

 

 

 

- Konditionalis - forma opisowa z würde 

Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. 

 

Er sagt, dass er krank ist. 

 

Der Junge, den Silke betreut, ist sehr 

neugierig. 

 

Wenn dein Freund dir etwas im Vertrauen 

sagt, darfst du das auf keinen Fall 

weitererzählen. 

Als ich zum ersten Mal in die Schule kam, 

hatte ich große Angst. 

 

Wenn ich Zeit habe, fahre ich ins 

Schwimmbad. 

 

Die Menschen holzen die Bambuswälder um 

neue Felder zu haben. 

 

 

Ich würde gerne bei der Demonstration 

mitmachen, aber ich habe andere Pläne. 

Czas przeszły  

Imperfekt/Präteritum 

 

Perfekt 

 

Futur 

 

 

Ich war bei meiner Oma. 

 

Ich habe gestern ein Buch gelesen. 

 

Er wird Deutsch lernen. 

 

 

6. Uwagi metodyczne związane z realizacją programu 
 
 
 

We współczesnej szkole nadrzędnym celem nauczania języków obcych jest kształcenie 

kompetencji komunikacyjnej w naturalnym kontekście językowym i z użyciem autentycznych 

materiałów. Metoda komunikatywna zakłada stopniowanie trudności procesu dydaktycznego 

w zależności od potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów i dostosowywanie metod i 

technik pracy do danego poziomu edukacyjnego. 

 

6.1. Metody nauczania stosowane na III etapie edukacyjnym 

Nauczanie języka niemieckiego w gimnazjum powinno być kontynuacją wcześniej 

wykształconych wzorców, zdobytej wiedzy i umiejętności. Należy jednak pamiętać, że 

uczniowie w wieku 12-16 lat przechodzą fazę ogromnych zmian w rozwoju psychicznym i 

emocjonalnym. W tym wieku następuje coraz silniejsze zaangażowanie w proces uczenia się 

lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za myślenie logiczne i abstrakcyjne, co powoduje, 

że sam proces staje się bardziej analityczny. Dlatego uczeń potrzebuje zmiany podejścia - 

chce poznawać mechanizmy rządzące kodem językowym i wykorzystywać do ich uczenia się 

strategie zapamiętywania.
8
 Dąży do samodzielnego sterowania własnym procesem uczenia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

8
 Zob.: Komorowska, H.: op. cit., str. 29 – 35 oraz Okoń, W.: op. cit., str. 135 - 152 
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się. To powoduje, że nauczyciel powinien przedłużać czas na ćwiczenie poszczególnych 

sprawności językowych i ograniczyć ilość powtórzeń przy udziale całej klasy na korzyść 

samodzielnej pracy ucznia z nowym materiałem. Taka zmiana potrzeb uczących się wpływa 

na zmianę organizację procesu dydaktycznego – preferowaną formą pracy staje się praca w 

parach lub grupach, uczniowie niechętnie zaś odnoszą się do pracy w plenum z uwagi na 

obawę bycia wyśmianym przez grupę rówieśniczą.  

Wszystko to jednak musi przebiegać stopniowo, gdyż proces rozwojowy jest powolny i nie 

u wszystkich uczniów przebiega on w tym samym tempie. Niektórzy uczniowie potrzebować 

będą ciągle krótkich, ale częstych powtórzeń i różnorodnych bodźców aktywizujących jak 

największą ilość zmysłów. Zalecaną metodą nauczania na tym etapie jest więc metoda 

eklektyczna, która łączy różne metody i techniki nauczania dostosowując je do wieku, 

możliwości i umiejętności grupy. 

 

6.2. Techniki nauczania wykorzystywane na III etapie edukacyjnym 

Aby osiągnąć cel nauczania – komunikowanie się w codziennych sytuacjach językowych – 

 należy kształcić wszystkie sprawności językowe za pomocą określonych technik.  

 

6.2.1. Rozumienie tekstu słuchanego 

W procesie nauczania języka niemieckiego w gimnazjum rozumienie tekstu słuchanego 

powinno być dominującą sprawnością, gdyż bez względu na wiek uczących się stanowi ono 

bazę dla produkcji językowej. Obok technik znanych już uczniom ze szkoły podstawowej 

wskazane jest zastosowanie nowych, umożliwiających kształcenie rozumienia testu 

słuchanego przynajmniej w jeden z podanych sposobów: 

 globalnie – ogólne rozumienie intencji przekazu, zrozumienie głównej myśli, 

centralnej informacji, 

 selektywnie – wyłowienie i zrozumienie niektórych ważnych informacji z tekstu, 

 detalicznie – dokładne i szczegółowe zrozumienie całego tekstu.  

W praktyce szkolnej preferuje się dwukrotne odsłuchanie tekstu tak, aby uczeń miał 

możliwość zrozumienia kontekstu sytuacyjnego lub głównej myśli tekstu (globalne 

rozumienie słuchanego tekstu), a następnie wyłowienia ze słuchowiska najważniejszych 

informacji (selektywne rozumienie tekstu słuchanego). 

 

Aby zrozumieć słuchany tekst globalnie, selektywnie lub detalicznie, należy odpowiednio 

zorganizować pracę na lekcji poprzez zaplanowanie odpowiednich ćwiczeń. 

1. Ćwiczenia przygotowujące uczniów do zrozumienia tekstu słuchanego wykonywane 

przed słuchaniem: 

 wizualizacja tematu tekstu za pomocą rysunków, zdjęć lub innych form 

graficznych, 

 omówienie obrazków oddających treść przygotowanego tekstu, 

 zastosowanie techniki zapisu skojarzeń z tematem tekstu, 

 przygotowanie listy słów, które mogą wystąpić w tekście na podstawie podanego 

tematu, 

 zaznaczanie wyrazu nie pasującego do szeregu podanych, który oddaje tematykę 

materiału przygotowanego do słuchania,  

 gry lub zabawy językowe na temat materiału przeznaczonego do słuchania, 

 antycypacja – technika polegającą na wyobrażaniu sobie tematu lub treści lub 

snucia skojarzeń na dany temat, 

 rozmowa na temat przygotowanego tekstu. 

 

2. Zadania mające na celu zrozumienie tekstu słuchanego wykonywane w trakcie słuchania  
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z wykorzystaniem technik: 

 zaznaczania tematu / zdjęć lub rysunków obrazujących temat słuchowiska, 

 zaznaczania prawdziwych informacji, 

 zaznaczania informacji występujących w materiale audytywnym,  

 zaznaczania obrazków przedstawiających treść kolejnych fragmentów tekstu, 

 porządkowania usłyszanych informacji według określonego klucza, 

 zaznaczania lub porządkowania kolejności zdarzeń wymienianych w tekście, 

 wypełniania schematów lub tabel, 

 uzupełniania luk w tekście, 

 rysowania według podawanych w tekście instrukcji, 

 uzupełniania niekompletnych obrazków według podanych instrukcji, 

 układania elementów według podanej instrukcji, 

 odgrywania pantomimy w oparciu o tematykę słuchanego tekstu. 

 

3. Zadania utrwalające poznany materiał wykonywane po odsłuchaniu tekstu. Ich celem 

jest utrwalenie informacji podanych w tekście. W tych ćwiczeniach należy łączyć różne 

bodźce w celu lepszego zapamiętania nowego materiału. Technikami wykorzystywanymi w 

tej fazie będą techniki: 

 odpowiedzi na pytania, 

 budowania wypowiedzi na podstawie zebranego materiału graficznego lub 

leksykalnego, 

 streszczania usłyszanego tekstu, 

 odgrywania ról i krótkich scenek dialogowych, 

 tworzenia notatek.  

 

6.2.2. Mówienie 

Kształcenie sprawności budowania wypowiedzi ustnej jest, obok rozumienia tekstu 

słuchanego, podstawą komunikacji, dlatego należy poświęcić jej dużo czasu i uwagi. Należy 

stworzyć na lekcji języka niemieckiego sytuacje, w których uczniowie będą mieli szansę 

wykorzystać swoje umiejętności językowe poprzez wykorzystanie maksymalnej ilości i 

różnorodności bodźców zachęcających do budowania wypowiedzi ustnej w języku 

niemieckim: początkowo nazywania, a następnie formułowania prostej do coraz bardziej 

rozbudowanej komunikacji językowej.  

Obok kształcenia poprawnej wymowy, należy zwracać uwagę na skuteczność 

komunikacji, poprawność językową, płynność wypowiedzi oraz umiejętność zastosowania 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji językowej. W kształceniu kompetencji komunikacyjnej 

pomaga niewątpliwie korekta błędów językowych, dokonana poprzez dodatkowo zadane 

pytania z użyciem poprawnej formy.  

W nauczaniu języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym stosuje się receptywno-

produktywne formy pracy pomagające kształcić kompetencję budowania wypowiedzi ustnej, 

tj.:  

 odpowiedzi na pytania i formułowania pytań, 

 opisywania osób, rzeczy i zjawisk w oparciu o podany wzór audytywny, werbalny 

lub graficzny, 

 budowania krótkich dialogów według wzoru, 

 przeprowadzania dialogów według schematu, 

 konstruowania krótkich wypowiedzi w oparciu o schemat, 

 budowania krótkich wypowiedzi na podstawie materiałów graficznych i 

leksykalnych, 
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 formułowanie hipotez i przypuszczeń, 

 odgrywania ról. 

 

6.2.3. Rozumienie tekstu czytanego 

Kształcenie sprawności rozumienia tekstu warto rozpocząć od uświadomienia uczniom 

potrzeby zrozumienia przekazu. Z tego powodu należy wprowadzać w proces dydaktyczny 

różne rodzaje tekstów użytkowych od tych najprostszych, tj. hasła, szyldy, podpisy, tytuły 

prasowe lub literackie, poprzez krótkie wypowiedzi - krótkie formy dialogowane w formie 

komiksów, formularze, ogłoszenia, zaproszenia, życzenia, aż po coraz trudniejsze - treść 

kartek pocztowych i widokówek czy krótkie teksty literackie. Praca powinna zakładać 

kształcenie ogólnego, selektywnego i szczegółowego rozumienia tekstu czytanego oraz 

składać się z trzech etapów: etapu wstępnego, głównego i końcowego. 

1. Etap wstępny – przygotowuje uczniów do zrozumienia tekstu poprzez zadania mające na 

celu rozbudzenie zainteresowania jego treścią i orientację w jego treści. Technikami 

wspierającymi ten etap mogą być: 

 wizualizacje tematu tekstu, 

 podawanie kluczowych słów lub krótkich informacji, 

 notowanie skojarzeń, 

 opisywanie materiału graficznego obrazującego treść tekstu,  

 wyszukiwanie w tekście internacjonalizmów i słów kluczowych, 

 

2. Etap główny – to czytanie tekstu ze zrozumieniem. Technikami wspierającymi ten proces 

może być: 

1. zaznaczanie obrazków, słów lub krótkich informacji zgodnych z treścią tekstu, 

2. zaznaczanie poprawnych wypowiedzi, 

3. zaznaczanie informacji występujących w tekście, 

4. ustalenie kolejności wydarzeń w tekście poprzez numerowanie obrazków lub 

wypowiedzi oddających jego treść, 

5. porządkowanie fragmentów tekstu w logiczną całość, 

6. wybieranie jednej wypowiedzi zgodnej z treścią tekstu spośród wielu podanych, 

7. udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, 

8. uzupełnianie luk informacyjnych w tekście pobocznym oddającym treść tekstu 

bazowego. 

 

3. Etap końcowy – to etap utrwalający poznane w tekście informacje, na którym łączy się 

różne sprawności, aby proces zapamiętywania przebiegał szybciej. Do najczęściej 

stosowanych technik zaliczyć należy:  

 odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółowych informacji z tekstu, 

 uzupełnianie schematów i tabel dotyczących treści tekstu, 

 sporządzanie planu streszczenia tekstu, 

 budowanie wypowiedzi ustnej na temat poruszony w tekście. 

 

6.2.4. Pisanie 

U uczniów w tej grupie wiekowej kształcenie sprawności budowania wypowiedzi pisemnej 

w języku niemieckim polega na wykonywaniu zadań reproduktywno-produktywnych o 

charakterze informacyjnym. Oznacza to, że uczniowie nie są jeszcze przygotowani do 

samodzielnej produkcji językowej i zadania kształcące tę sprawność powinny być wciąż 

sterowane przez nauczyciela.  

Technikami wspierającymi kształcenie sprawności pisania są: 
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 wypełnianie tabeli, schematów, formularzy, 

 rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, 

 uzupełnianie wypowiedzi w dialogach, 

 opisywanie obrazków, 

 konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych według wzoru, 

 budowanie własnych wypowiedzi w oparciu o obraz lub tekst, 

 samodzielne pisanie: 

o ogłoszeń, 

o haseł reklamowych, 

o komunikatów, 

o pocztówek, 

o zaproszeń, 

o prywatnych listów. 

 

6.2.5. Techniki wprowadzania i utrwalania słownictwa 

Kształcenie kompetencji komunikacyjnej jest możliwe jedynie poprzez ciągłe 

wprowadzanie i utrwalanie nowego materiału leksykalnego. Nauczyciele zobowiązani są 

zatem do wprowadzenia w proces dydaktyczny różnorodnych technik zapamiętywania 

słownictwa. Ważne jest jednak, aby wprowadzenie nowego materiału leksykalnego 

przebiegało według modelu „usłyszę – powiem – przeczytam – zapiszę”, gdyż w ten sposób 

uczniowie szybciej skojarzą i nauczą się zestawienia graficzno-dźwiękowego poszczególnych 

słów. Nowe słowa należy wprowadzać w kontekście konkretnej sytuacji językowej, co 

pomoże uczącym się w szybszym ich zapamiętywaniu.  

W nauczaniu słownictwa stosuje się najczęściej techniki: 

 obrazowania znaczenia danego słowa, 

 podpisywania materiału graficznego, 

 łączenia słów i obrazów, 

 objaśniania za pomocą innych słów, 

 wielokrotnego powtarzanie danego słownictwa w różnych sytuacjach językowych, 

 grupowanie i zestawianie wyrazów o podobnym lub przeciwnym znaczeniu, 

 tworzenie zbiorów słów należących do tej samej kategorii, 

 stosowanie gier i zabaw językowych (domino, memory, itp.). 

 

6.2.6. Nauczanie i utrwalanie gramatyki 

Na III etapie edukacyjnym należy uświadamiać uczniom potrzebę poznawania i 

świadomego stosowania reguł gramatycznych, w celu tworzenia poprawnych wypowiedzi. 

Nauczyciel ma obowiązek zwracać uwagę na poprawność językową, jednak nauczanie 

gramatyki musi przebiegać w kontekście sytuacji komunikacyjnej. Uczeń powinien poznawać 

nowe struktury gramatyczne w kontekście, a następnie automatyzować je w różnorodnych 

ćwiczeniach komunikacyjnych. Po nich powinna następować faza świadomej refleksji nad 

nowym materiałem gramatycznym i formułowanie lub uzupełnianie gotowej reguły. Tak 

rozpoznany i uświadomiony materiał gramatyczny powinien być utrwalony w ćwiczeniach, w 

których należy stosować zasadę stopniowania trudności. Taki sposób nauczania gramatyki 

pomaga w rozbudzaniu potrzeby świadomego uczenia się. Nauka języka niemieckiego 

przestaje być odtwarzaniem struktur językowych i staje się zabawą z językiem. 
 

6.3. Rodzaje tekstów wykorzystywanych na III etapie edukacyjnym  
W nauczaniu na III etapie edukacyjnym powinno się wykorzystywać następujące rodzaje 
tekstów: 

- historyjki obrazkowe, 
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- komiksy, 
- teksty użytkowe, 
- przepisy, 
- krótkie monologi, 
- opisy, 
- życzenia, 
- plan lekcji, 
- programy telewizyjne, 
- kartki pocztowe, 
- listy, 
- e-maile, 
- opowiadania, 
- pamiętniki, 
- wywiady, 
- krótkie teksty narracyjne. 

 

6.4. Formy pracy stosowane na poszczególnych etapach edukacyjnych 

Korzystając z tego programu, należy pamiętać, że dla każdego poziomu edukacyjnego 

preferowane są inne formy organizacji pracy na zajęciach dydaktycznych, które należy 

dopasować do stosowanych metod nauczania. Na każdej lekcji zaleca się stosowanie różnych 

form socjalnych: pracę indywidualną, pracę w parach, w grupach lub w plenum, by 

odpowiadały każdemu typowi uczących się. 

 

6.4.1. Praca zbiorowa (praca frontalna, nauczanie frontalne, praca w plenum)  

Jest to forma pracy polegająca na wykonywaniu określonego zadania przez ogół uczniów 

uczestniczących w danej lekcji. Ten sposób pracy z uczniami jest bardzo korzystny, gdyż 

pojedynczy uczeń nie musi prezentować swoich umiejętności na forum grupy, co mogłoby 

być dla niego źródłem stresu. Wybierając tę formę pracy, nauczyciel musi obserwować 

uczniów i zadbać, aby każdy uczestniczył w wykonywanych zadaniach. Jest to forma pracy 

najczęściej stosowana w fazie prezentacji nowego materiału oraz w fazie sprawdzania i 

oceniania zadań wykonywanych w parach lub grupach. 

 

6.4.2. Praca w grupach (praca grupowa) 

Jest to organizacja pracy na lekcji, która polega na wspólnym wykonywaniu zadań przez 

stałe grupy uczniów. Liczebność grupy nie powinna być mniejsza niż trzy osoby i większa niż 

pięć osób. Uczniowie mogą tworzyć grupy samodzielnie, przy pomocy nauczyciela lub 

poprzez losowanie. Praca grupowa może być jednolita lub zróżnicowana, co zależy od 

rodzaju zadań wykonywanych przez grupy. Jeśli wszystkie grupy wykonują takie samo 

zadanie, mówimy o jednolitości pracy w grupach. Zróżnicowanie polega natomiast na 

postawieniu każdej grupie innego zadania, które po wykonaniu składają się w całość. Należy 

również pamiętać o tym, że aktywność poszczególnych uczniów w grupie jest różna. 

Uczniowie lepsi wykonują zwykle trudniejsze elementy zadania, słabsi – łatwiejsze. 

Niewątpliwą zaletą pracy w grupie jest nabywanie umiejętności współpracy, respektowanie 

zasad, szanowanie pracy i zdania innych. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.  

 

6.4.3. Praca w parach  

Praca w parach jest trudną formą organizacji lekcji z uwagi na to, że wymaga 

indywidualnego zaangażowania każdego ucznia oraz umiejętności współpracy. Uczniowie 

muszą też czuwać nad efektami wspólnej pracy. Jednocześnie jest to najlepsza forma dla 

tworzenia lub inscenizacji krótkich sytuacji komunikacyjnych.  
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6.4.4. Praca indywidualna (samodzielna, jednostkowa) 

Ta forma pracy nazywana jest w różny sposób, przy czym każde określenie sugerować 

może nieco odmiennych jej charakter. Praca indywidualna polega na wykonywaniu przez 

uczniów odrębnych zadań; praca samodzielna, to praca wykonana przez ucznia bez pomocy z 

zewnątrz, zaś praca jednostkowa to forma polegająca na wykonywaniu przez uczniów na 

lekcji tych samych zadań. Ten rodzaj pracy polecany jest na każdym etapie edukacyjnym z 

uwagi na indywidualność uczniów, różniących się pod względem dojrzałości, stylu 

poznawczego, tempa i sposobu pracy. Umożliwia ona uczniom rozwijanie autonomii uczenia, 

stosowania różnych strategii uczenia się, sprawdzania wyników swojej pracy i stopnia 

posiadanej wiedzy. 
9
 

 

 
7. Przygotowanie jednostki lekcyjnej 
 
 
 

Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji należy codziennej praktyki 

nauczycielskiej, co nie oznacza, że jest procesem łatwym i szybkim. Aby właściwie 

przygotować jednostkę lekcyjną, należy przede wszystkim zebrać wszystkie elementy serii 

wydawniczej, tj. podręcznik, zeszyt ćwiczeń, poradnik dla nauczyciela oraz inne, dodatkowe 

materiały dydaktyczne proponowane do danego podręcznika, typu plakaty, gry komputerowe, 

dodatkowe materiały zamieszczone w poradniku itp., co pomoże w sprawnym przygotowaniu 

konspektu lekcji i zdecydowanie zaoszczędzi czas na poszukiwanie materiałów dla danego 

tematu.  

 

7.1. Planowanie lekcji 

Planując jednostkę lekcyjną, powinniśmy znać: 

- koncepcję podręcznika, aby mieć rozeznanie, na ile godzin przeznaczony jest podręcznik 

i w jaki sposób należy ewentualnie wyselekcjonować materiał prezentowany w 

podręczniku,  

- rozkład materiału, aby wiedzieć, jak w założeniach autorów rozplanowany jest materiał 

podręcznika na poszczególne jednostki tematyczne, na ile lekcji przewidziana jest 

realizacja danego tematu oraz, jaki materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń przewidziano 

na kolejne lekcje, 

- materiał podręcznika i zeszytu ćwiczeń, aby właściwie zaplanować lekcję adekwatną dla 

naszej grupy docelowej, 

- dodatkowe materiały dydaktyczne proponowane do serii, aby wykorzystać je na lekcji 

we właściwej fazie lekcji. 

 

7.2. Przygotowanie konspektu lekcji 

Konspekt lekcji powinien zawierać: 

- temat lekcji,  

- nazwę grupy docelowej, 

- datę przeprowadzenia zajęć, 

- cele lekcji, 

- wyliczenie wykorzystywanych na lekcji materiałów dydaktycznych, 

- opis faz lekcji z uwzględnieniem kolejności zadań z podręcznika i ćwiczeń z 

zeszytu ćwiczeń oraz z wyszczególnieniem wykorzystywanych w czasie ich 

trwania pomocy dydaktycznych, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

9
 Zob.: Arends, R., I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1995, str. 182 - 206 
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- opis form pracy planowanych dla poszczególnych zadań i ćwiczeń, 

- czas przeznaczony na realizację poszczególnych faz lekcji.  

 

7.2.1. Temat lekcji 

Każdy nauczyciel, przygotowując lekcję, formułuje temat lekcji na swój sposób, kierując 

się prostotą jego formy lub treścią. Wobec czego w konspektach spotkać można tematy typu: 

„Meine Familie”, „Essen und Trinken”, „Mein Alltag”. Uczniowie, notując w zeszytach tego 

typu tematy, zapamiętają ogólną tematykę lekcji. Innym sposobem formułowania tematów do 

zapisu w zeszytach jest wyrażenie tematyki lekcji za pomocą pytania, np. Wie ist deine 

Familie? Was isst du zum Frühstück? Wie sieht dein Alltag aus? Uczniowie, czytając tego 

typu tematy, będą formułowali potencjalne odpowiedzi i przypominali sobie materiał lekcji. 

 

7.2.2. Cele lekcji 

Na temat formułowania celów lekcji można znaleźć bardzo bogatą literaturę fachową. 

Ważne, aby dla każdej jednostki lekcyjnej określono, co uczniowie po jej zakończeniu 

powinni znać, umieli zastosować w komunikacji językowej i jakie zdobyli umiejętności. 

 

7.2.3. Fazy lekcji 

Przygotowując konspekt lekcji, trzeba pamiętać o tym, że proces przyswajania nowego 

materiału musi przebiegać według określonego planu. Każda lekcja powinna składać się z 

siedmiu faz, z których każda służy określonemu celowi: 

1. Faza wprowadzająca – rozgrzewka językowa. Faza ta służy wprowadzeniu 

uczniów w tematykę lekcji, wzbudzeniu ich zainteresowania nowymi 

treściami, ale również aktywizacji wiedzy nabytej wcześniej. 

2. Faza prezentacji nowego materiału. Nowy materiał prezentowany jest 

najczęściej poprzez teksty  przeznaczone do słuchania lub czytania. 

3. Faza semantyzacji. Po zaprezentowaniu nowego materiału lekcji powinna 

nastąpić faza przyswojenia nowych elementów języka – materiału 

leksykalnego lub gramatycznego. Do tego celu należy wykorzystać różnorodne 

techniki utrwalania słownictwa oraz metodę semantyzacji materiału 

gramatycznego prowadzącą uczniów od przykładu (z prezentowanych tekstów) 

do reguły (zwykle reguła jest zamieszczona w podręczniku lub też ma być 

samodzielnie sformułowana przez uczniów). 

4. Faza ćwiczeń. Aby zapamiętać nowy materiał, uczniowie powinni wykonać 

serię różnorodnych ćwiczeń aktywujących wszystkie zmysły, od 

najłatwiejszych – receptywnych, poprzez receptywno-produktywne, 

skończywszy na produktywnych. Taka budowa fazy ćwiczeń umożliwi 

uczniowi szybkie i skuteczne zapamiętanie nowego materiału. Zaleca się 

przygotowanie największej ilości ćwiczeń receptywnych, które służą 

automatyzacji nowego materiału. Po wykonaniu szeregu ćwiczeń tego typu 

uczeń będzie potrafił wykorzystać nowy materiał w sytuacjach 

komunikacyjnych, początkowo na przykładzie podanego wzoru, a dopiero 

potem w samodzielnej produkcji językowej.  

5. Faza kontroli osiągnięć. Aby zorientować się, czy i w jakim stopniu 

uczniowie przyswoili sobie materiał, należy przygotować dodatkowo jedno lub 

dwa ćwiczenia automatyzujące, podsumowujące treść całej lekcji. Dzięki tym 

ćwiczeniom, wykonywanym w plenum, zarówno nauczyciel, jak i uczniowie 

będą mogli skontrolować efekty nauki. 

6. Faza organizacji zadania domowego. Nie wszyscy uczestnicy procesu 

dydaktycznego zdają sobie sprawę, że również przygotowanie i zadanie pracy 
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domowej powinno być odpowiednio przemyślane. Ćwiczenia przewidziane 

jako praca dla wszystkich uczniów powinny charakteryzować się 

odpowiednim stopniem trudności adekwatnym dla całej grupy docelowej. 

Powinny być to zatem ćwiczenia najłatwiejsze – receptywne, umożliwiające 

wszystkim uczniom dodatkowe powtórzenie i zautomatyzowanie materiału 

poznanego na lekcji. Nauczyciel, mając jednak na uwadze indywidualizację 

procesu dydaktycznego, powinien przewidzieć również ćwiczenia dla uczniów, 

którzy chcieliby wykonać dodatkowe zadanie do własnego portfolio lub na 

ocenę celującą. Może to być wówczas ćwiczenie receptywno – produktywne 

lub produktywne, którego celem jest sformułowanie wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej na podstawie podanych punktów. 

7. Faza ewaluacji. Ewaluacja to systematyczne zbieranie informacji o 

warunkach, przebiegu i efektach nauczania, mające na celu ulepszanie procesu 

dydaktycznego. Jest ona informacją zwrotną, która pomaga nam się rozwijać i 

nie popełniać tych samych błędów. Ewaluację można przeprowadzić w formie 

pisemnej, ustnej lub pantomimicznej. Najczęściej stosowaną formą jest jednak 

forma graficzna, która polega na zaznaczeniu markerem na plakacie 

odpowiednich symboli, punktów lub rysunków. Do przeprowadzenia ewaluacji 

zaleca się stosowanie języka ojczystego. 

 
8. Przewidywane umiejętności ucznia po III etapie edukacyjnym 

według podstawy programowej 
 

Program nauki w klasach I-III gimnazjum zakłada opanowanie języka niemieckiego w 

stopniu, który zapewni prostą komunikację językową, co oznacza, że uczeń: 

 rozumie krótkie i proste wypowiedzi z różnych sytuacji komunikacyjnych zawierające 

znane struktury leksykalne i gramatyczne – krótkie dialogi, monologi, polecenia 

nauczyciela skierowane, instrukcje nauczyciela związane z wykonywanym zadaniem;  

 potrafi uchwycić i zrozumieć ogólny sens tekstu słuchanego oraz wyłowić ze słuchanego 

tekstu określone informacje; 

 rozumie intencje rozmówców (podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub jej 

braku, żartowanie) 

 rozumie i potrafi zareagować na proste wypowiedzi w sytuacjach komunikacyjnych dnia 

codziennego; 

 potrafi rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę na znany mu temat;  

 umie poprawnie fonetycznie budować wypowiedź ustną;  

 potrafi formułować krótkie pytania i udzielać prostych informacji; 

 potrafi zdobywać i udzielać informacji w znanych, rutynowych sytuacjach 

komunikacyjnych związanych z życiem codziennym; 

 potrafi sformułować prostą wypowiedź na znany mu temat na bazie znanego materiału 

leksykalno-gramatycznego; 

 rozumie proste teksty informacyjne i użytkowe dotyczące życia codziennego oraz krótkie 

dialogi dotyczące znanej mu tematyki, zawierające poznane struktury leksykalno-

gramatyczne; 

 umie przeczytać z odpowiednią intonacją i poprawnie fonetycznie znany, krótki tekst;  

 potrafi globalnie zrozumieć czytany tekst i zrozumieć z kontekstu nieznane mu wyrazy;  

 potrafi wyszukać w tekście zawierającym znane mu struktury leksykalno-gramatyczne 

oraz określone informacje; 
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 rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, 

zaproszenie, kartkę pocztową; 

 potrafi sformułować krótką wypowiedź pisemną i krótki tekst użytkowy na bazie 

omówionego materiału z użyciem znanych mu struktur leksykalno-gramatycznych 

według podanego wzoru; 

 potrafi ustnie i pisemnie przekazać informacje ze słuchanego lub czytanego tekstu; 

 zna podstawowe informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego, o ich kulturze, 

zwyczajach i obyczajach związanych z obchodzonymi tam świętami; 

 potrafi wykorzystywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin dla potrzeb kształcenia 

językowego; 

 potrafi pracować w plenum, w grupie, w parach i indywidualnie; 

 potrafi wykorzystywać poznane strategie i techniki uczenia się w zdobywaniu i utrwalaniu 

wiedzy i umiejętności; 

 ma świadomość językową (potrafi nazwać podobieństwa i różnice między językami) 

 potrafi dokonać samooceny (ewaluacja). 

 

9. Ewaluacja procesu dydaktycznego 
 
 
 

Stała i ciągła ewaluacja procesu dydaktycznego jest nieodzownym jego elementem, gdyż 

tylko w ten sposób wszyscy uczestnicy tego procesu: nauczyciel i uczniowie, otrzymują 

informację zwrotną na temat swoich osiągnięć. Nauczyciel weryfikuje stosowane przez siebie 

metody nauczania, a uczeń otrzymuje wiedzę o poziomie swoich umiejętności językowych. 

Uzyskane w ten sposób informacje pomogą w ulepszaniu procesu nauczania i uczenia się. W 

procesie dydaktycznym można wykorzystać oprócz wymienionej już ewaluacji kształtującej - 

ukierunkowanej na usprawnianie procesu dydaktycznego, ewaluację sumującą - nastawioną 

na ocenę uzyskanych wyników.  

Ocena efektów i wyników procesu dydaktycznego powinna odbywać się regularnie i 

według stałych kryteriów, znanych wszystkim uczestnikom tego procesu. Należy przy tym 

pamiętać, że kontrola i ocenianie osiągnięć musi przebiegać zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, a sposób jej przeprowadzenia musi być dostosowany do założeń 

kształcenia na III etapie edukacyjnym. Ważne także, aby proces kontroli i oceniania efektów 

kształcenia przebiegały w przyjaznej atmosferze i w poczuciu pełnego zaufania do samego 

procesu i ich uczestników, gdyż to gwarantuje obiektywny jej obraz. 

Program, zgodnie z reformą systemu edukacji, zakłada przeprowadzenie następujących 

elementów systemu oceniania: 

1. samokontrolę i samoocenę ucznia, 

2. wewnątrzszkolną ocenę bieżąca i etapową - prowadzoną systematycznie w celu 

stworzenia obiektywnego obrazu poziomu umiejętności i stopnia opanowania 

wiedzy i przez ucznia.  

 

9.1. Ewaluacja procesu dydaktycznego na III etapie edukacyjnym 

Na tym poziomie nauczania zaleca się systematyczne sprawdzanie umiejętności uczących 

się, np. po każdej przeprowadzonej lekcji – w fazie kontroli stopnia opanowania materiału 

bieżącej lekcji, po szeregu lekcji na dany temat – w formie ustnej lub pisemnej i po 

zakończeniu kolejnego rozdziału – w formie pisemnej i ustnej, aby uczeń w sposób ciągły 

otrzymywał informację zwrotną na temat poziomu swoich osiągnięć. Podobnie jak na I i II 

etapie edukacyjnym, tak i w nauczaniu w gimnazjum jest niezmiernie ważne, aby uczeń był 

świadomy odpowiedzialności za efekty swojej nauki. Dlatego także i na tym etapie należy 

włączyć go w proces kontroli stopnia opanowania materiału i oceny wyników własnej nauki 

poprzez pracę nad własnym portfolio językowym, wykonywanie dodatkowych prac, np. 
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projektów oraz regularne wypełnianie testów samooceny. W ten sposób uczeń nauczy się 

systematyczności i odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Uczący muszą mieć 

jednak również świadomość, że prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zależy od 

wszystkich jego uczestników – także od nauczyciela, dlatego powinni mieć możliwość 

oceniania jego pracy, czyli sposobu przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

 

10.  Kontrola osiągnięć uczniów 
 
 
 
 

Nauczyciel pracujący na podstawie niniejszego programu powinien uwzględnić w fazie 

planowania procesu dydaktycznego przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę różnorodnych 

ćwiczeń przeznaczonych do samokontroli, ale i kontroli osiągnięć uczniów, tj. kartkówki i 

testy oraz przeprowadzenie ewaluacji własnej pracy po każdej lekcji. Przygotowując zadania 

mające na celu kontrolę osiągnięć należy: 

o jasno sprecyzować cel pracy powtórzeniowej, 

o ująć w treści zadań jedynie materiał omówiony i utrwalony na zajęciach, 

o zaplanować zadania sprawdzające wszystkie sprawności językowe, o ile wszystkie 

ćwiczone były na zajęciach, 

o zastosować różnorodne typy zadań odpowiadające różnym typom uczenia się 

o zaplanować zadanie sprawdzające umiejętność stosowania odpowiedniej strategii 

uczenia się, 

o zaplanować te same kryteria pomiaru, tzn. wartości punktowe, precyzyjnie 

sformułowane polecenia, czas przewidziany na przeprowadzenie sprawdzianu, 

o ustalić kryteria oceniania, aby były one możliwie najbardziej obiektywne, 

o przygotować dodatkowe zadania dla uczniów chętnych lub szczególnie 

uzdolnionych. 

 

Zadania sprawdzające i ich ocenianie na III etapie edukacyjnym 
Na III etapie edukacyjnym preferuje się zadania zamknięte i półotwarte sprawdzające 

stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych, typu: 

1. dla sprawdzenia rozumienia tekstu słuchanego: 

 zadania typu tak/nie, prawda/fałsz 

 zadania typu wybierz właściwą odpowiedź 

 przyporządkowanie obrazu do tekstu lub odwrotnie 

 przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu 

 znalezienie kolejności zdań, wypowiedzi, wydarzeń 

 zaznaczenie informacji dotyczących treści testu 

 podpisanie obrazków oddających treść fragmentów tekstu 

 

2. dla sprawdzenia umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej 

 pytania po ukończonej pracy pisemnej, 

 dialog. 

 

3. dla sprawdzenia rozumienia tekstu czytanego 

o znalezienie odpowiedniej informacji w tekście 

o porządkowanie tekstu w logiczną całość 

o dopasowanie tytułu do treści tekstu lub jego fragmentów 

o zadania typu tak, nie, prawda/fałsz 

o zadania typu wybierz właściwą odpowiedź 

o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi na pytanie związane z treścią tekstu 
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o wypełnienie tabeli lub formularza 

 

4. dla sprawdzenia umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej 

 uzupełnienie luk w tekście paralelnym 

 sformułowanie zdania z podanych elementów 

 logiczne dokończenie zdań 

 uzupełnienie wypowiedzi w dialogu 

 napisanie planu wypowiedzi na określony temat 

 napisanie krótkiego tekstu użytkowego 

 

5. dla sprawdzenia kompetencji leksykalno-gramatycznych 

- łączenie pytań z odpowiedziami 

- budowanie zdań z podanych elementów 

- zadania typu wybierz właściwą odpowiedź 

- uzupełnienie luk w tekście 

- przyporządkowanie do wyrazu podstawowego synonimów, antonimów, 

- formułowanie pytań do podanych zdań 

- zastępowanie obrazków w tekście wyrazami oznaczającymi pokazane na obrazku 

informacje 

- odpowiadanie na pytania 

- kończenie zdań 
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11. Test diagnostyczny 
 

Witaj,  

jesteś w pierwszej klasie gimnazjum i kontynuujesz naukę języka niemieckiego. Abyś nie tracił 

czasu na powtarzanie tego, co już umiesz, trzeba określić Twój poziom znajomości języka 

niemieckiego. Dlatego powinieneś/ powinnaś wykonać ten test. Nie bój się, że czegoś nie 

wiesz! Ten test ma jedynie pomóc Tobie i Twojemu nauczycielowi w sprecyzowaniu poziomu 

nauczania odpowiadającemu Twej wiedzy. 

Test składa się z 14 zadań obejmujących wszystkie sprawności językowe. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a zatem maksymalnie możesz otrzymać 80 

punktów. Czas przeznaczony na wykonanie testu to 45 minut.  

Zanim przystąpisz do wykonywania testu, przeczytaj polecenia i zastanów się, czy zadania, 

które masz wykonać, są dla Ciebie zrozumiałe. Jeśli któreś z nich budzi Twoje wątpliwości, 

spytaj nauczyciela i poproś o dodatkowe informacje. W trakcie pisania nie będziesz miał już 

tej szansy.   

A zatem... POWODZENIA! 

 

T1. Was ist richtig und was ist falsch? Hör zu und markiere. 
10

 

 Co jest zgodne z prawdą, a co nie? Posłuchaj i zaznacz. 

          R F  

1. Maria wohnt in Milano.         

2. Sie mag Tennis und Volleyball.        

3. Maria spricht Deutsch und Englisch.        

 

T2. Was sagt Tina? Hör den Text und markiere.
11

  

 Co mówi Tina? Posłuchaj i zaznacz. 

 

4.Tina kommt…?       

a)  aus Wien         

b)  aus Linz        

c)  aus Berlin        

 

5.Sie ist … 

a) Deutsche       

b) Finne        

c) Österreicherin       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

10
 Was ist richtig und was ist falsch? Hör zu und markiere. 

Co jest zgodne z prawdą, a co nie? Posłuchaj i zaznacz. 

 

Maria: Ich bin Maria Zimonelli. Ich komme aus Italien und wohne in Neapel. Es liegt im Süden. Ich mag Sport. 

Ich höre auch Pop gern. Ich spreche Deutsch und Englisch und seit einem Jahr lerne ich noch Spanisch. 

 
11

 Was sagt Tina? Hör den Text und markiere.  

 Co mówi Tina? Posłuchaj i zaznacz. 

 

Tina: Ich heiße Tina und bin 15 Jahre alt. Ich bin hier aus Wien angekommen. Unsere Lehrerin hat uns über 

dieses internationale Projekt viel gesagt und ich wollte daran teilnehmen. Toleranz ist sehr wichtig für mich. 

Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater - Finne… Ich fühle mich Österreicherin…. So, ich finde interessant, dass 

junge Menschen aus ganz Europa etwas zusammen unternehmen wollen, abgesehen davon, welche Nationalität 

sie haben. 
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T3. Wie lauten die Antworten? Hör dem Text zu und markiere.
12

 

 Która z odpowiedzi jest zgodna z prawdą? Posłuchaj i zaznacz. 

 

6. Wie heißt der Moderator im Radio „Teenager“? 

a. Norbi 

b. Rudi 

c. Tomi 

7. Woher kommen die Schüler? 

a) aus Hannover  

b) aus Himmelberg 

c) aus Heidelberg 

8. Wo treffen sich die Jugendlichen? 

a) vor der Schule  

b) in der Aula 

c) auf dem Schulhof 

 

T4. Was steht in der Annonce? Lies und markiere. 

 Jakie informacje znajdują się w ogłoszeniu? Przeczytaj i zaznacz. 

 

 

9. Wo kann man Snowboard und Ski fahren lernen?  

a) in den Zillertaleralpen 

b) in der Winterschule 

c) an Snowboard- und Skikursen 

 

10. Wer kann Snowboard und Ski fahren lernen?  

a) Jugendliche 

b) Erwachsene 

c) Sportfans in jedem Alter 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

12
 Wie lauten die Antworten? Hör dem Text zu und markiere. 

Która z odpowiedzi jest zgodna z prawdą? Posłuchaj i zaznacz. 

 

Hallo Leute! Servus Boys und Girls aus ganz Europa! Es meldet sich wieder Rudi aus Radio „Teenager“! Vor 

ein paar Tage habe ich euch von einem Schüleraustausch mitgeteilt. Ich möchte euch nur ganz kurz daran 

erinnern. Dieses Projekt wird von unserer Schule organisiert und gestern sind schon die Leute aus Hannover 

angekommen. Morgen um 9.00 Uhr treffen wir uns in der Schulaula und werden in Kleingruppen geteilt. Am 

Vormittag machen wir zusammen Stadtrundfahrt und dann, schon in den Gruppen, machen wir Stadtbummel. 

Am Nachmittag…. 

 

 

    

Snowboard und Ski fahren in den hohen Bergen lernen? 
Ist es wohl möglich?  Klar! 

Unsere Schule Winterparadiese bietet Kurse in Tiroler Alpen an. 
Bist du 16, 17 oder 18 Jahre alt? Bist du ein Sportfan? 

Dann laden wir dich vom November bis zum Februar nach Innsbruck ein. 
 
Weitere Infos: Tel: 043 78657564 
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11. Wo befindet sich die Schule Winterparadiese? 

a) in Salzburg 

b) in Ausburg 

c) in Innsbruck 

 

T5. Was schreibt Sabine und was Nikko? Lies und markiere. 

 Które informacje zamieściła Sabina, a które Nikko? Przeczytaj i zaznacz. 
 

Hallo! Ich bin Sabine - ein 17-jähriges Mädchen aus der Schweiz, aus Genf. Ich suche coole 
Freunde aus ganz Europa. Bist du gerade online, surfst du oft im Netz? – Schreibe mir! In der 
Freizeit fahre ich sehr gern im Sommer Mountainbike oder Rollschuh und im Winter Ski. Ich 
jogge auch gern und spiele gern Gitarre. Mailen auf Deutsch, Französisch und Italienisch 
möglich. Ich warte! sabi.meni@ unibe.ch. 
 

Hi, ich bin Nikko Hakkingen aus Norwegen. Ich bin 15 und wohne mit meiner Familie in einem 

kleinen Haus in der Nähe von Oslo. Das ist im Norden von Europa. Ich mag Tiere. Ich habe einen 

Hund, zwei Pferde und eine Katze. Ich reite gern und mag Musik. Ich lerne auch Fremdsprachen 

gern: Spanisch und Russisch.  

 

 Nikko Sabine  

12.    … ist fünfzehn Jahre alt. 

13.    … kommt aus Genf. 

14.    … treibt viele Sportarten. 

15.    … mag wohl Pferde. 

16.    … spricht Spanisch 

 

T6. Was ist richtig? Markiere. 

Zaznacz poprawną formę czasownika. 

 

17. Monika (a) ist (b) sein (c) bist zu Hause.  

18. Sie (a) verbringe (b) verbringst (c) verbringt da den ganzen Tag, denn sie ist krank. 

19. Ihre Klasse (a) hast (b) habt (c) hat gerade Englisch. 

20. Alle Schüller (a) lernen (b) lernt (c) lernst diese Sprache sehr gerne. 

21. Im Unterricht (a) sprechen (b) spricht (c) sprichst man nur Englisch. 

22. Im Deutschunterricht (a) seht (b) sehen (c) sieht die Schüler oft Filme. 

23. „Heute (a) beschreibe (b) beschreibst (c) beschreiben wir unsere Häuser“, sagt Max. 

24. „Thomas, (a) liest (b) lest (c) lese du jetzt deine Hausbeschreibung?“ 

25. „Wir (a) mögt (b) mögen (c) magst Englisch.“  

26. „Ihr (a)interessiert euch (b)interessierst dich (c)interessiert sich auch für Fremdsprachen, 

nicht wahr?“  
...................../ 10 pkt 

T7. Was fragen die Schüler? Kreuze an.  

Zaznacz, jakie pytania postawią uczniowie. 

 

27. …………… ist dein Beruf? 

a Wie 

b Wer 

c Was 

28. …………… findest du deine Schulfreunde? 

a Wie viel 

b Was 



 

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I–III gimnazjum 

kurs kontynuacyjny 
Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN 

42 

c Wie 

29. .................... beginnen die Weihnachten? 

a Wann 

b Woher 

c Wohin 

30. ……………. spät ist es? 

a Wie 

b Wo 

c Wann 

31. ………. wohnst du? 

a Wo 

b Was 

c Warum 

32. …………. kostet eine Fahrkarte nach Dresden? 

a Wie 

b Wie viel 

c Warum 

...................../ 6 pkt 
 

T8. Was passt zusammen? Verbinde.  

Połącz pasujące do siebie elementy. 

 

Wie viel Geld hast du? 

33. 24€. 

Wie alt bist du? 

34. Ich bin 19 Jahre alt. 

Wie ist deine Adresse? 

35. Adenauerstraße 292. 

...................../ 3 pkt 

T9. Wann ist es? Kreuze an. 

Zaznacz poprawną datę. 

 

36. Monika feiert Geburtstag am zehnten März. 

37. Sonja organisiert eine Gartenparty am dreiundzwanzigsten August.  

38. Tim organisiert eine Party am dritten Juli. 

39. Albert erholt sich an der See von sechzehnten Juni bis zum elften Juli. 

 
 

...................../ 4 pkt 

T10.Was ist richtig? Markiere.  

Zaznacz właściwą odpowiedź. 

 

40. Das ist aber (a) kein (b) keine (c) kein Schultasche! 

41. (a) Das (b) Der (c) Die Rucksack ist auch zu klein! 

42. In (a) dem (b) das (c) des Rucksack habe ich aber alles, was ich in der Schule brauche. 

43. Da habe ich auch (a) seinen (b) meinen (c) deinen Füller. 

44. Da sind auch (a) meinen (b) mein (c) meine Bleistifte. 
 

...................../ 5 pkt 

a. neunzehn 

b. zweihundertzweiundneunzig 

c. vierundzwanzig 

d. einhundert einundneunzig 

 
c. dreiundzwanzig 

a. 16.06 -11.07 

b. 03.07 

c. 10.03 

d. 23.09 
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T11. Wo sind alle diesen Sachen? Markiere. 

Zaznacz poprawną formę. 

 

45. Das Buch liegt unter (a) den (b) dem Schreibtisch. 

46. Und (a) wo (b) wohin liegt dein Handy?  

47. Liegt es da, neben (a) das (b) dem Lehrbuch? 

48. Nein, Tobias hat es auf (a) das (b) dem Regal gelegt! 
 

...................../ 4 pkt 

 

T12. Was sagen und fragen die Schüler? Ergänze. 

Uzupełnij logicznie zdania. 

 

49. …………. heißt sie?       

50. ……….. ist Monika Meier.    

 

51. Woher ……………. du, Maria?     

52. Ich komme …………. Portugal.    

 

53. ………….. du in Warschau?     

54. ………., ich wohne in Lodz.    

 

55. Was ist ………… Hobby, Monika?    

56. ………… Hobby ist Surfen und Lesen.    

 

57. …………. du Snowboard?       

58. Nein, leider …………… .     

 

59. Wie alt ………….. du ?      

60. ………… September feiere ich meinen sechzehnten Geburtstag.  

 

61. Was machst du ……………. Wochenende?   

62. Ich spiele auf dem Sportplatz Volleyball …………… den Freunden.  

 

63. Wie …………….. du deine Deutschlehrerin? 

64. ……………. Deutschlehrerin ist super! 

 

65. ……………………… dauern die Sommerferien? 

66. In Polen? Sie dauern zwei ……………………  

 

67. Verbringst du die Sommerferien …………. der Familie? 

68. Ja, wir wollen wieder zusammen ……………. Griechenland fliegen. 

 
...................../ 20 pkt 
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T13. Was sagen die Jugendlichen? Bilde die Sätze.  

Zbuduj zdania. 

 

69. wohne / aber / Ich / ich / komme / in Deutschland / aus der Türkei /. 

………………………………………………………………………………………………… 

70. lernt / hört /Sonja / sie / und / dabei / Musik / . 

………………………………………………………………………………………………… 

71. ihr Hobby / Winterferien / Meine Schwester / mag / ist / Ski / denn / fahren / . 

………………………………………………………………………………………………… 

72.  möchte / ich / Am Nachmittag / ins Kino / gehen / mit meinen Freunden /. 

………………………………………………………………………………………………… 

73. gehe/ ich / nicht / sehe fern / Am Sonntag / lange / denn / am Montag/ ich / in die Schule/ . 

………………………………………………………………………………………………… 

74. du / Was / isst / zum Frühstück /?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

...................../ 6 pkt 

 

T14. Wie sagst du es? Schreibe es auf. 

Napisz, jak zareagujesz. 

 

Rano spotkałeś/ spotkałaś sąsiadkę, Panią Sommer. Pozdrów ją. 

75. ………………………………………………………………………………………… 

Chcesz znać numer telefonu komórkowego poznanej osoby. Zapytaj o niego. 

76. ………………………………………………………………………………………… 

Nie wziąłeś/ wzięłaś dzisiaj kalkulatora. Zapytaj, czy twój kolega ma go dzisiaj ze sobą. 

77. ………………………………………………………………………………………… 

Kolega zapomniał zegarka. Podaj godzinę. (10.15) 

78. ………………………………………………………………………………………… 

Zapytaj kolegę, co chce kupić. 

79. ………………………………………………………………………………………… 

Zamów porcję lodów z bitą śmietaną i sosem czekoladowym. 

80. …………………………………………………………………………..……………… 

 

...................../ 6 pkt 
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INSTRUKCJA PRZEPROWADZENI TESTU 

 

1. Każdy uczeń otrzymuje 1 test składający się z 4 stron.  

2. Po sprawdzeniu, potwierdza otrzymanie kompletnego testu.  

3. Nauczyciel odczytuje wstęp i wszystkie polecenia. 

4. Nauczyciel odpowiada na wszystkie pytania i tłumaczy niejasności. 

5. Uczeń podpisuje test i przystępuje do jego wykonania. Czas 45 minut. 

 

KLUCZ DO TESTU 

T1) 1F, 2R, 3R,  

T2) 4a, 5c,  

T3) 6b, 7a, 8b 

T4) 9c, 10a, 11c, 

T5) 12Nikko, 13Sabine, 14Sabine, 15Nikko, 16Nikko 

T6) 17a, 18c, 19c, 20a, 21b, 22b, 23c, 24a, 25b, 26a 

T7) 27c, 28c, 29a, 30a, 31a, 32b 

T8) 33a, 34b, 35c 

T9) 36c, 37d, 38b, 39a 

T10) 40b, 41b, 42a, 43b, 44c, 45b, 46a, 47b, 48a 

T11)  

49. Wie 

50. Das 

51. kommst 

52. aus 

53. Wohnst 

54. Nein 

55. dein 

56. Mein 

57. Fährst 

58. nicht 

59. bist 

60. Im 

61. am 

62. mit 

63. findest 

64. meine 

65. Wie lange 

66. Monate 

67. mit / bei 

68. nach 

T12)  

69. Ich komme aus der Türkei, aber ich wohne in Deutschland. 

70. Sonja hört Musik und lern dabei. 

71. Meine Schwester mag Winterferien, denn ihr Hobby ist Ski fahren. 

72. Am Nachmittag möchte ich mit meinen Freunden ins Kino gehen. 

73. Am Sonntag sehe ich nicht lange fern, denn am Montag gehe ich in die Schule. 

74. Was isst du zum Frühstück? 

T13)  

75. Guten Morgen, Frau Sommer! 

76. Wie ist deine Handynummer? 
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77. Hast du deinen Taschenrechner mit? 

78. Es ist Viertel nach zehn. 

79. Was möchtest du kaufen? 

80. Ich möchte Eisbecher mit Schlagsahne und Schokoladesoße. 

 

KARTOTEKA TESTU 

1. Nazwa testu:  

Test diagnostyczny z języka niemieckiego dla uczniów szkoły gimnazjalnej 

 

2. Zakres materiału  

Zagadnienia realizowane w szkole podstawowej 

 

Zakres materiału z gramatyki przewidzianego dla klasy I p pp 

1. Zaimek osobowy   

2. Czasowniki regularne w czasie teraźniejszym: wohnen, kommen    

3.  Zaimki pytające woher? wo? wie?   

4.  Zaimek dzierżawczy mein meine/ dein deine/ sein seine/ ihr ihre/ unser unsere   

5.  Zaimek pytający wie viel?   

6.  Liczebniki główne 0-100   

7.  Czasowniki wymieniające samogłoskę tematyczną w czasie teraźniejszym:  

heißen, sprechen, essen, fahren, lesen, nehmen  

  

8.  Zdania pytające: W-Fragen, pytanie rozstrzygające   

9.  Zdania oznajmujące proste    

10.  Czasowniki posiłkowe: haben, sein    

11.  Nazwy krajów, kontynentów i ich mieszkańców   

12.  Rzeczowniki z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym w mianowniku i w 

bierniku 

  

13.  Przeczenie kein w mianowniku i bierniku   

14.  Zaimek pytający wann?   

15.  Przyimek an w odniesieniu do nazw tygodnia   

16.  Zdanie proste z szykiem prostym i przestawnym   

17.  Zaimek nieokreślony man   

18.  Zdanie pytające rozstrzygające   

19.  Przeczenie nein, nicht   

20.  Zaimek pytający wohin?   

21.  Przyimek in z celownikiem i biernikiem   

22.  Czasowniki rozdzielnie złożone: ausgehen, aufstehen, einkaufen, anziehen, 

aussehen, losgehen, spazieren gehen, aufräumen 

  

23.  Czasowniki nierozdzielnie złożone: bekommen, sich befinden, besichtigen, 

bestellen, beschreiben, verbringen  

  

24.  Liczebniki porządkowe przy określaniu dat   

25.  czasowniki zwrotne: sich treffen, sich interessieren, sich freuen   

26.  Przyimki z celownikiem: aus, mit, zu, bei, nach, seit, von    

27.  Przyimek mit w pytaniach womit? mit wem?   

28.  Przyimki am, von, bis …. zum, um przy określaniu dat i godzin   

29.  Forma möchte   

30.  Zaimek pytający warum?   

31.  Zdania złożone ze spójnikami und, aber, oder, denn   

32.  Przyimki z biernikiem: an, auf   
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3. Przeznaczenie testu: Celem testu jest wstępna diagnoza stopnia opanowania języka 

niemieckiego umożliwiająca rozróżnienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów po 

kursie w szkole podstawowej, aby umożliwić uczącym się kontynuację jej na 

odpowiednim dla nich poziomie zaawansowania w znajomości języka niemieckiego.  

Analiza wyników testu może również pomóc w organizacji indywidualnego procesu 

uczenia się. 

4. Rodzaj testu: szerokiego użytku, standaryzowany, różnicujący, pisemny. 

5. Formy zadań: zadania zamknięte typu wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz, na 

dobieranie, zadania z lukami, zaznaczanie prawidłowej formy, reakcje, budowanie zdań z 

podanych elementów 

 

Forma zadań  liczba zadań 

WW   14 

Prawda/fałsz  3 

Dobieranie  7 

Zaznaczanie  24 

Zadania z lukami 20 

Rozsypanka  6 

Reakcje  6 

 

Kategoria celów*: 

A – zapamiętywanie - ilość zadań 21 

B – rozumienie – ilość zadań 47 

C – Stosowanie w sytuacjach typowych – ilość zadań 12 

 
*(A) zapamiętywanie, (B) rozumienie, (C) stosowanie w sytuacjach znanych, (D) stosowanie w sytuacjach problemowych 

 

Proponowana punktacja i oceny 

80- 77 cel   80-77 pkt celująca 

76-72 bdb   76-71 pkt bardzo dobra 

71-70 db+   70 –64 pkt dobra 

69-64 db   63-49 pkt dostateczna 

63-61 dst +   48-32 pkt mierna 

60 – 49 dst 

48 -32 mierna 

 

Maksymalna ilość punktów otrzymana ze wszystkich zadań ………………../80 pkt 

 

Punktacja:   Propozycje przeliczania na oceny:  Poziom*  

80 pkt – 100%   100%-96% ocena celująca   W 

72 pkt – 90%   95%-89% ocena bardzo dobra  D 

64 pkt – 80%   88%- 78% ocena dobra   R 

56 pkt – 70%   77% -60% ocena dostateczna   P 

48 pkt – 60%   59% - 40% ocena dopuszczająca  K 

32 pkt – 40 % 
 
* W- Wykraczający, D – Dopełniający, R – Rozszerzający, P – Podstawowy, K – Konieczny 

 

Uczeń, który uzyskał ponad 70% maksymalnej ilości punktów  

może rozpocząć naukę od podręcznika Kompass II 
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12. Ocenianie 
 
 
 

Planując pracę sprawdzającą umiejętności i wiedzę uczniów, należy od razu zaplanować 

sposób jej oceniania. W tym celu należy ustalić ogólne kryteria oceniania obowiązujące w 

całym procesie nauczania, dzięki temu oceny uzyskane przez uczniów będą obiektywnie 

ukazywały proces uczenia się i dawały wiarygodny obraz postępów w nauce. 

Proponuje się stosować zawsze jednakową punktację dla zadań zamkniętych, np. 1 pkt. i dla 

zadań półotwartych po 2 punkty, aby mieć możliwość oceny treści i formy odpowiedzi. Dla 

oceniania wymienionych aspektów zadań sprawdzających proponuje się skalę ocen z podaną 

wartością procentową poprawności wykonanych zadań: 

100% - 96% - ocenę bardzo dobrą 

95% - 85% - ocenę dobrą 

84% - 69% - ocenę dostateczną 

68% - 51 % - ocenę dopuszczającą 

50% - 0% - ocenę niedostateczną  

Aby uzyskać ocenę celującą, uczeń powinien bezbłędnie wykonać wszystkie zadania 

sprawdzające oraz dodatkowe zadanie półotwarte lub otwarte dla chętnych, które powinno 

być dodatkowo punktowane. Zaprezentowany tu system jest jedynie propozycją, dlatego 

należy pamiętać, że formułując kryteria oceniania, trzeba dostosować je do 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

Podsumowanie 
 

Każdy nauczyciel ma różne oczekiwania wobec programu nauczania – niektórzy cenią 

krótkie i ogólne treści, dające możliwość indywidualnej interpretacji, inni zaś wolą, aby 

zawierał szczegółowe informacje, które poprowadzą użytkownika przez organizację procesu 

dydaktycznego krok po kroku. Najważniejsze jednak, by zawierał to wszystko, czego 

nauczyciele – adresaci programu – potrzebują do właściwego zaplanowania procesu 

dydaktycznego. Właściwa interpretacja treści programu pomoże stworzyć odpowiednie 

warunki dla kształcenia komunikacyjnych kompetencji językowych adekwatnie do 

umiejętności i możliwości uczniów. Priorytetem jest dobro ucznia, jego tempo rozwoju, jego 

możliwości, oczekiwania i zainteresowania. Dlatego pozostaje mi mieć nadzieję, że nauka na 

podstawie niniejszego programu ułatwi Państwu pracę, a uczącym się start na kolejnym etapie 

edukacyjnym i osiąganie sukcesów w nauce języka niemieckiego.  

 

 

         Sylwia Rapacka 
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