J. niemiecki
Zagadnienia do testu sumującego dla klas II
Sprawności językowe i wiadomości
1. Rozumienie ze słuchu
2. Rozumienie tekstów pisanych
3. Wypowiedź pisemna:
a) list prywatny
b) e-mail
c) wpis na blogu
d) wpis na forum Internetowym
4. Znajomość środków językowych
Zakres tematyczno-leksykalny
Dział I
Środki lokomocji, podróżowanie, wypadki
Wypoczynek i wakacje
Rodzaje sklepów i towary, zakupy i reklamacja, preferencje dotyczące
zakupów
Obiekty w mieście, opis drogi i pytania o drogę
Wady i zalety życia w (dużym) mieście i poza miastem (na wsi)
Najważniejsze zabytki Wiednia i Berlina, zwiedzanie, atrakcje
turystyczne
Informacja turystyczna
Dział II
Sposoby komunikacji i zawieranie znajomości (także korespondencyjnej)
Stereotypy i korzyści płynące z kontaktów z obcokrajowcami
Typowe cechy Polaków i Niemców
Idealny chłopak/ idealna dziewczyna – cechy charakteru, wygląd
Mój przyjaciel i rola przyjaźni
Wydarzenia z niemieckiej przeszłości i inne wydarzenia historyczne
Wybitne postaci z niemieckiej rzeczywistości wczoraj i dziś
Niepełnosprawni i ich ograniczenia
Organizacje charytatywne i ich cele
Pomoc i zaangażowanie, wolontariat
Dział III
Opis wyglądu, części garderoby, elementy ubioru
Co to jest moda i jej znaczenie
Chęć wyróżniania się i sposoby osiągania tego celu
Ideał urody i operacje plastyczne
Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne

Ulubione przedmioty
Reklama (w mediach) i jej znaczenie/ oddziaływanie na młodzież
Dział IV
Części ciała, dolegliwości /choroby i ich objawy
Wypadki – udzielanie pomocy
Specjalności lekarskie, wizyta u lekarza i w aptece
Zapobieganie problemom zdrowotnym – rady i zalecenia
Uzależnienia, nałogi – przyczyny i problemy z nimi związane, wsparcie i
zapobieganie
Dbałość o zdrowie i sprawność – zdrowy tryb życia
Rola sportu amatorskiego i zagrożenia związane ze sportem
wyczynowym
Sportowcy krajów niemieckojęzycznych
Dział V
Święta i tradycje – Boże Narodzenie, Zielone Świątki – w Polsce i w
Niemczech
Zakres gramatyczny
Zdanie dopełnieniowe i pytające nie wprost ze spójnikami dass,
zaimkami pytającymi w funkcji spójników (W-Wörter) i ob.
Imperfekt / Präteritum czasowników modalnych
Przyimki z celownikiem i biernikiem (Lokalpräpositionen), tylko z
celownikiem i tylko z biernikiem
Zdanie okolicznikowe przyczyny ze spójnikami weil i da
Rzeczownik odsłowny (odczasownikowy)
Dopełniacz rzeczowników i zaimków dzierżawczych
Przyimki z dopełniaczem: (an)statt, trotz, wegen, während
Czas przeszły Imperfekt/ Präteritum
Imperfekt/Präteritum czasowników słabych, mocnych i nieregularnych
Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi
Odmiana przymiotnika.
Czasownik lassen i jego funkcje
Przymiotniki utworzone od nazw miejscowości i inne sposoby tworzenia
przymiotników (z określonymi przyrostkami, np. –bar, -reich, -voll, -wert,
itd.)
Zdania okolicznikowe czasu z wenn i als
Tryb przypuszczający czasowników modalnych (ich könnte, dürfte,
möchte, itd.)
Zdanie okolicznikowe przyzwolenia z obwohl i zdanie z trotzdem
Zdanie okolicznikowe celu z damit i jego równoważnik bezokolicznikowy
z um … zu

