Język niemiecki - Klasa II- 3 godz.

PLAN WYNIKOWY – MOTIVE – DEUTSCH NEU 2

Wymagania programowe
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
Motiv 1 – Landschaften und Orte

Maturalne zakresy
tematyczne

Wymagania podstawowe

Nach den Ferien
1. Womit in die Ferien?
• nazywa środki lokomocji
• wskazuje, o jakich środkach lokomocji jest mowa w
poszczególnych tekstach słuchanych
• wyszukuje odpowiednie informacje w tekstach
słuchanych
• wyszukuje szczegółowe informacje w listach Fabiana i
Andrei i uzupełnia nimi tabelkę
• na podstawie informacji z tabelki krótko opisuje
wakacje Fabiana i Andrei
• informuje, czyje wakacje (Fabiana czy Andrei)
podobały mu się bardziej, i krótko uzasadnia swoją
opinię
• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego wakacji, a
uzyskane informacje krótko relacjonuje na forum klasy
• wykorzystując podane słownictwo, mówi, jakimi
środkami lokomocji podróżuje chętnie, a jakimi nie, i
informuje o powodach
• poprawnie tworzy i stosuje zdania dopełnieniowe ze
spójnikiem dass
• poprawnie wykonuje zadania z fonetyki – długie
samogłoski a, i, o, u

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych nazwami środków lokomocji
• szczegółowo opowiada o tym, jak Fabian i Andrea
spędzili wakacje
• swobodnie formułuje argumenty uzasadniające swoją
opinię na temat wakacji, które uważa za ciekawsze
• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego wakacji, a
uzyskane informacje szczegółowo relacjonuje na forum
klasy
• swobodnie wypowiada się na temat zalet i wad
podróżowania różnymi środkami lokomocji
• sprawnie operuje zdaniami dopełnieniowymi ze
spójnikiem dass w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia długie
samogłoski a, i, o, u
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• Podróżowanie i
turystyka: środki
transportu, informacja
turystyczna, wycieczki,
zwiedzanie, wypadki
• Zakupy i usługi: rodzaje
sklepów, towary,
sprzedawanie i kupowanie,
zgłaszanie reklamacji
• Elementy wiedzy o
krajach obszaru
nauczanego języka

2. Was ist passiert?
• przyporządkowuje właściwe zwroty rysunkom
przedstawiającym przyczyny i skutki różnych
wypadków
• wyszukuje pożądane informacje w treści wysłuchanej
rozmowy telefonicznej na temat wypadku podczas
wakacji
• uzupełnia luki w tekstach streszczających wysłuchane
rozmowy telefoniczne o wypadkach podczas wakacji
• poprawnie tworzy i stosuje czas przeszły Präteritum
czasowników modalnych
• krótko opowiada o tym, jak spędził ostatnie wakacje
• wykorzystując podane zwroty, formułuje argumenty i
wyraża opinię na temat atrakcyjności wakacji
spędzanych wspólnie z rodzicami
• opisuje ilustrację przedstawiającą wypadek,
uwzględnia miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, a następnie krótko
odpowiada na trzy pytania zamieszczone pod zdjęciem
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
pocztówkę z wakacji
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, opisuje miejsca, gdzie zawsze spędza udane
wakacje
Im Einkaufszentrum
1. Wo ist hier ein Blumenladen?
• na podstawie informacji zawartych w magazynie
reklamowym centrum handlowego informuje, jakie
towary chciałby kupić, i krótko uzasadnia swoją decyzję
• wyszukuje pożądane informacje w tekście słuchanym
• informuje, jakie sklepy znajdują się w centrum
handlowym

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych zwrotami dotyczącymi wypadku
• na podstawie wysłuchanych rozmów telefonicznych
opowiada o wypadkach
• sprawnie operuje w wypowiedziach czasem przeszłym
Präteritum czasowników modalnych
• wyczerpująco opowiada o tym, jak spędził ostatnie
wakacje
• swobodnie wypowiada się na temat atrakcyjności
wakacji spędzanych wspólnie z rodzicami, formułuje
liczne argumenty za i przeciw
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację przedstawiającą wypadek i wyczerpująco
odpowiada na trzy pytania zamieszczone pod zdjęciem
• z wprawą redaguje pocztówkę z wakacji, realizując
wszystkie wymagane kryteria i informacje, a swoją
pracę dołącza do dossier w portfolio językowym
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, sporządza rozbudowany opis miejsca, gdzie
zawsze spędza udane wakacje

• formułuje rozbudowane wypowiedzi na temat
towarów, które chciałby kupić, i powodów, dla których
warto je nabyć
• sprawnie operuje nazwami sklepów i na podstawie
schematu opisuje ich położenie w centrum handlowym
• przeprowadza rozbudowane rozmowy w sklepie:
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• przyporządkowuje towary do sklepów, w których
można je kupić
• na podstawie podanego schematu prowadzi proste
dialogi, w których informuje o położeniu danego sklepu
w centrum handlowym
• ustala właściwą kolejność zdań w dialogach
prowadzonych podczas zakupów
• na podstawie tekstu słuchanego uzupełnia luki w
tekstach dialogów, w których reklamuje się zakupione
towary
• podczas pracy w parach układa i odgrywa scenki w
sklepie: zakup butów sportowych i wymiana kupionego
wcześniej T-shirta
• podczas pracy w parach układa i odgrywa scenkę, w
trakcie której zgłasza reklamację wadliwej parasolki
• zna i stosuje w zdaniach przyimki z celownikiem do
określania miejsca i położenia
• poprawnie wykonuje zadania z fonetyki – wymowa
dwugłosek ei, au, eu/äu

2. Shopping? Aber ja.
• uzupełnia asocjogram skojarzeniami ze słowem
„zakupy”
• na podstawie pisemnych wypowiedzi czterech osób
informuje, dokąd chodzą na zakupy
• wyszukuje pożądane informacje w pisemnych
wypowiedziach młodych ludzi
• informuje, dlaczego robi zakupy przez internet lub
dlaczego nie kupuje online

zakupy i składanie reklamacji
• w swoich wypowiedziach sprawnie operuje
przyimkami z celownikiem do określania miejsca i
położenia
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia
dwugłoski ei, au, eu/äu

• z wprawą wyszukuje pożądane informacje w tekstach
czytanych i wskazuje te, które w tekstach się nie
pojawiają
• formułuje rozbudowaną wypowiedź na temat zakupów
przez internet, podaje argumenty za i przeciw
• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego zwyczajów
dotyczących zakupów, a uzyskane informacje
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• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego nawyków
dotyczących zakupów, a uzyskane informacje krótko
relacjonuje na forum klasy
• informuje, co jest dla niego ważne podczas zakupów, a
co mu przeszkadza
• zna i stosuje w zdaniach przyimki z biernikiem do
określania kierunku
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką z Niemiec o planowanych
zakupach, umiejętnie odnosi się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu, wyczerpująco rozwija swoją
wypowiedź i odpowiednio reaguje na słowa rozmówcy
• pisze prosty list do koleżanki z Niemiec, w którym
informuje o swoich nawykach związanych z zakupami

Stadtrundgang
1. Wie komme ich zur Goethestraße?
• nazywa obiekty, które znajdują się w mieście,
dopasowując ich nazwy do odpowiednich zdjęć
• informuje, jakie obiekty znajdują się w pobliżu jego
domu
• wykorzystując podane zwroty, informuje krótko, jaką
sprawę można załatwić w różnych obiektach w mieście
• na podstawie krótkiej wiadomości pisemnej informuje,
co i gdzie musi załatwić Mark
• po wysłuchaniu rozmowy zaznacza na planie miasta
drogę, jaką ma przejść Mark
• podczas pracy w parach układa i odgrywa scenki: na
ulicy – pytanie o drogę i jej wskazywanie
• zna i stosuje w zdaniach przyimki łączące się z

szczegółowo relacjonuje na forum klasy
• bierze udział w dyskusji na temat tego, co jest ważne
podczas zakupów, a co w nich przeszkadza
• w swoich wypowiedziach sprawnie operuje
przyimkami łączącymi się z biernikiem (określanie
kierunku)
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką z Niemiec o planowanych
zakupach, umiejętnie odnosi się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu, wyczerpująco rozwija swoją
wypowiedź i odpowiednio reaguje na słowa rozmówcy
• pisze rozbudowany list do koleżanki z Niemiec, w
którym informuje o swoich nawykach związanych z
zakupami

• opowiada o obiektach w swojej okolicy i
wyczerpująco informuje, co można w nich
zrobić/załatwić
• opowiada o tym, co i gdzie ma załatwić Mark
• na podstawie planu miasta opisuje trasę, jaką ma
przejść Mark
• korzysta z planu miasta i szczegółowo opisuje drogę
do różnych miejsc
• przeprowadza rozbudowane dialogi: pytanie o drogę i
wskazywanie jej
• w swoich wypowiedziach sprawnie operuje
przyimkami z biernikiem
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biernikiem

2. Ich lebe gern hier.
• przyporządkowuje zdjęciom dużego i małego miasta
odpowiednie określenia
• po przeczytaniu artykułu prasowego określa, czy
zawiera on szukaną informację, czy nie
• wyszukuje w tekście argumenty przeciwko
zamieszkiwaniu w dużym mieście i formułuje
dodatkowe argumenty
• wykorzystując podane zwroty, opowiada krótko o
wadach mieszkania w dużym mieście
• wyszukuje pożądane informacje w tekście słuchanym:
wypowiedzi na temat mieszkania w małym mieście
Kelheim
• oddziela fakty od opinii w zdaniach nawiązujących do
tekstu słuchanego
• korzystając z podanych środków leksykalnych, krótko
opowiada o swoim miejscu zamieszkania
• tworzy zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem
weil
• opisuje fotografię pokazującą miasto, uwzględnia
miejsce, przedstawione osoby i wykonywane przez nie
czynności, a następnie krótko odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
wiadomość, w której opisuje drogę
Städteporträts

• wykorzystując zebrane argumenty i podane zwroty,
formułuje obszerną wypowiedź na temat złych stron
mieszkania w mieście
• na podstawie tekstu słuchanego informuje o zaletach i
wadach mieszkania w małym mieście
• wyczerpująco opowiada o swoim miejscu
zamieszkania
• stosuje w wypowiedziach zdania okolicznikowe
przyczyny ze spójnikiem weil
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację pokazującą miasto i wyczerpująco odpowiada
na trzy pytania zamieszczone pod zdjęciem
• z wprawą redaguje wiadomość opisującą drogę,
realizując wszystkie wymagane kryteria i informacje, a
swoją pracę dołącza do dossier w portfolio językowym
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1. Was ist in Berlin zu sehen?
• nazywa kilka głównych zabytków Berlina
przyporządkowując ich nazwy zdjęciom
• na podstawie wysłuchanych wypowiedzi czworga
młodych osób informuje, co chcą obejrzeć w Berlinie
• sporządza notatki na podstawie tekstu słuchanego i
krótko informuje o osobach wypowiadających się
• po przeczytaniu ogłoszeń o imprezach odbywających
się w Berlinie i informacji o osobach informuje, w
której imprezie dane osoby powinny wziąć udział
• mówi po polsku o swoich skojarzeniach ze zdjęciami
przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Berlina
(Berlinale, mur berliński)
• wyszukuje w tekstach czytanych pożądane informacje
• zależnie od swoich doświadczeń informuje, co mu się
podoba w Berlinie lub co chciałby w tym mieście
zobaczyć
• tworzy zdania dopełnieniowe ze spójnikiem ob

2. Wien – eine Hauptstadt an der Donau.
• informuje po polsku, co wie o Wiedniu i z czym
kojarzy to miasto
• uzupełnia podanym słownictwem fragment
przewodnika po Wiedniu
• na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje nazwy
zabytków Wiednia do zdjęć
• po wysłuchaniu rozmowy informuje, gdzie ona się
odbywa
• ustala właściwą kolejność zdań w dialogu
prowadzonym w informacji turystycznej w Wiedniu

• na podstawie tekstów czytanych krótko informuje o
zabytkach Berlina
• szczegółowo informuje, czego dowiedział się z tekstu
słuchanego o osobach wypowiadających się
• na podstawie ogłoszeń opowiada o imprezach, które
odbywają się w Berlinie
• opowiada po polsku, co wie o wydarzeniach
przedstawionych na zdjęciach (Berlinale, mur berliński)
• zależnie od swoich doświadczeń opowiada
wyczerpująco, co mu się podoba w Berlinie lub co
chciałby w tym mieście zobaczyć
• z wprawą stosuje w wypowiedziach zdania
dopełnieniowe ze spójnikiem ob

• opowiada po polsku o swoich skojarzeniach z
Wiedniem
• na podstawie przeczytanego tekstu informuje o
zabytkach Wiednia
• podczas pracy w parach układa i odgrywa
rozbudowaną scenkę w informacji turystycznej
• korzystając z różnych źródeł informacji, opowiada o
Wiedniu
• z wprawą stosuje w wypowiedziach przyimki z
celownikiem
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• podczas pracy w parach układa i odgrywa scenkę w
informacji turystycznej
• korzystając z różnych źródeł, informuje, co wie o
Wiedniu
• zna przyimki z celownikiem i stosuje je w zdaniach
• wykorzystując podane zwroty i materiał ilustracyjny,
uzasadnia krótko wybór zdjęcia, którego użyje do
przygotowania prezentacji zgodnie z poleceniem,
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe zdjęcia, a
następnie krótko odpowiada na dwa pytania
zamieszczone pod materiałem stymulującym
• uwzględniając wymagane informacje, pisze proste
ogłoszenie, w którym krótko opisuje wycieczkę po
swojej miejscowości
Zwischenschritt
• wyszukuje pożądane informacje w zamieszczonym
tekście prasowym na temat akcji „Fäger”, odpowiada na
pytania do tekstu i pisze e-mail z prośbą o informacje na
temat kursu językowego
• uczestniczy w pracach nad wykonaniem wybranego
projektu:
1. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
wybranego miasta lub regionu krajów
niemieckojęzycznych
2. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
słynnych mieszkańców Wiednia lub wydarzeń
związanych z historią miasta
3. Zaplanowanie kilkudniowego pobytu w
jednym z miast niemieckiego obszaru
językowego

• wykorzystując podane zwroty i materiał ilustracyjny,
uzasadnia obszernie wybór zdjęcia, którego użyje do
przygotowania prezentacji zgodnie z poleceniem,
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe zdjęcia, a
następnie wyczerpująco odpowiada na dwa pytania
zamieszczone pod materiałem stymulującym
• z wprawą redaguje ogłoszenie o wycieczce po swojej
miejscowości, realizując wszystkie wymagane kryteria i
wykorzystując podane informacje, a swoją pracę
dołącza do dossier w portfolio językowym

• czyta ze zrozumieniem zamieszczony tekst prasowy na
temat akcji „Fäger”, odpowiada wyczerpująco na
pytania do tekstu i pisze e-mail z prośbą o informacje na
temat kursu językowego
• wnosi duży wkład w przygotowanie i prezentację
wybranego projektu:
1. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
wybranego miasta lub regionu krajów
niemieckojęzycznych
2. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
słynnych mieszkańców Wiednia lub wydarzeń
związanych z historią miasta
3. Zaplanowanie kilkudniowego pobytu w
jednym z miast niemieckiego obszaru
językowego
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• tłumaczy na język polski sentencję Jeana Paula i
• prowadzi dyskusję w języku polskim na temat
uczestniczy w dyskusji na temat jej sensu prowadzonej
sentencji Jeana Paula
po polsku
• swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i
• zna podstawowe słownictwo uwzględnione w spisie
pisemnych słownictwo zawarte w spisie Aktiver
Aktiver Wortschatz
Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje dużą część zadań z testu
• poprawnie rozwiązuje większość zadań lub wszystkie
ewaluacyjnego
zadania z testu ewaluacyjnego
Motiv 2 – Menschen und Beziehungen
Kontakte international
• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
1. Brieffreunde gesucht
• nazywa formy komunikacji
pisemnych nazwami form komunikacji
• wyszukuje pożądane informacje w tekście słuchanym i • opowiada, z jakich form komunikacji korzysta, i
wpisuje je w luki
uzasadnia, dlaczego z tych
• wyszukuje szczegółowe informacje w ogłoszeniach
• swobodnie mówi, z kim chciałby korespondować, i
• wykorzystując podane słownictwo, mówi, z kim
uzasadnia dlaczego
chciałby korespondować
• swobodnie formułuje argumenty za tezą, że pisanie
• wykorzystując podane słownictwo, formułuje
listów to przeżytek, i przeciw niej
argumenty za tezą, że pisanie listów to przeżytek, i
• swobodnie wypowiada się w dyskusji na temat
przeciw niej
poszukiwania kontaktów międzynarodowych przez
• rozpoznaje związki między fragmentami tekstu
młodzież, wykorzystując treści ogłoszeń i własne
czytanego i ustala ich kolejność
doświadczenia
• wykorzystując podane słownictwo, wypowiada się na • sprawnie operuje rzeczownikami odczasownikowymi
temat poszukiwania kontaktów międzynarodowych
w wypowiedziach ustnych i pisemnych
przez młodzież
• z wprawą redaguje list o poszukiwaniu partnera do
• poprawnie tworzy i stosuje rzeczowniki
korespondencji, realizując wszystkie wymagane kryteria
odczasownikowe
i wykorzystując podane informacje, a swoją pracę
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prosty list dołącza do dossier w portfolio językowym
o poszukiwaniu partnera do korespondencji
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• Nauka i technika:
technologie informacyjnokomunikacyjne
• Życie rodzinne i
towarzyskie: koledzy,
przyjaciele, formy
spędzania czasu wolnego,
styl życia
• Elementy wiedzy o
krajach
niemieckojęzycznych
• Państwo i
społeczeństwo: struktura
państwa, polityka
społeczna
• Zdrowie:
niepełnosprawni

2. Typisch deutsch?
• nazywa kilka elementów kultury lub osobliwości
krajów niemieckojęzycznych, przyporządkowując ich
nazwy zdjęciom
• nazywa kraje niemieckojęzyczne
• wykorzystując podane słownictwo, uzupełnia
asocjogram i wymienia cechy charakteru, które są jego
zdaniem „typowo niemieckie”
• określa główne tematy rozmowy z uczestniczką
wymiany szkolnej
• wyszukuje pożądane informacje w treści wysłuchanej
rozmowy telefonicznej z uczestniczką wymiany
szkolnej
• oddziela fakty od opinii w zadaniach nawiązujących
do tekstu słuchanego
• tworzy i stosuje zdania pytające zależne
• bierze udział w dyskusji na temat cech „typowo
niemieckich” i „typowo polskich”, wymieniając takie
cechy
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką o wyjeździe na obóz
międzynarodowy, umiejętnie odnosi się do czterech
elementów wskazanych w poleceniu, wyczerpująco
rozwija swoją wypowiedź i odpowiednio reaguje na
słowa rozmówcy
Meine Freundin, mein Freund

• prowadzi rozmowę o skojarzeniach związanych z
elementami kultury lub osobliwościami krajów
niemieckojęzycznych
• zna pełne nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich
symbole
• swobodnie mówi o swoich skojarzeniach z cechami
charakteru, które uważa za „typowo niemieckie”
• w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
swobodnie operuje zdaniami pytającymi zależnymi
• sprawnie oddziela fakty od opinii w zadaniach
nawiązujących do tekstu słuchanego
• swobodnie bierze udział w dyskusji na temat
stereotypowych cech „typowo niemieckich” i „typowo
polskich”, podając przykłady z własnych doświadczeń
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką o wyjeździe na obóz
międzynarodowy, umiejętnie odnosi się do czterech
elementów wskazanych w poleceniu, wyczerpująco
rozwija swoją wypowiedź i odpowiednio reaguje na
słowa rozmówcy
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1. Was ist Liebe?
• czyta ze zrozumieniem wypowiedzi dotyczące miłości
• wskazuje zdania o miłości, które uważa za prawdziwe
• wyszukuje pożądane informacje w pisemnych
wypowiedziach młodych ludzi
• wyszukuje pożądane informacje w tekście słuchanym
• na podstawie podanego słownictwa formułuje prostą
wypowiedź o cechach idealnej partnerki / idealnego
partnera
• zna i stosuje odmianę rodzajników określonych i
nieokreślonych oraz zaimków dzierżawczych w
dopełniaczu
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prosty list
o swojej nowej sympatii

2. Unter Freunden
• wskazuje wyrażenia, które pasują do tematu
„Przyjaźń“
• wykorzystując podane słownictwo, wypowiada się na
temat sentencji dotyczących przyjaźni
• ustala kolejność informacji usłyszanych w tekście
• na podstawie usłyszanego tekstu zaznacza błędne
informacje w zadaniach
• na podstawie usłyszanego tekstu zapisuje pozostałe
informacje
• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego przyjaciół i roli
przyjaźni, a uzyskane informacje krótko relacjonuje na
forum klasy

• ocenia i komentuje prawdziwość stwierdzeń
dotyczących miłości
• z wprawą wyszukuje pożądane informacje w
pisemnych wypowiedziach młodych ludzi i wskazuje te,
które w tekstach się nie pojawiają
• formułuje rozbudowaną wypowiedź o cechach idealnej
partnerki / idealnego partnera
• w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
sprawnie operuje odmianą rodzajników określonych i
nieokreślonych oraz zaimków dzierżawczych w
dopełniaczu
• z wprawą redaguje list o swojej nowej sympatii,
realizując wszystkie wymagane kryteria i wykorzystując
podane informacje, a swoją pracę dołącza do dossier w
portfolio językowym

• swobodnie wskazuje odpowiednie słownictwo i
wypowiada się na temat „Przyjaźń”
• swobodnie dyskutuje na temat sentencji dotyczących
przyjaźni
• na podstawie usłyszanego tekstu zaznacza i poprawia
błędne informacje w zadaniach i zapisuje je poprawnie
• na podstawie usłyszanego tekstu zapisuje pozostałe
informacje oraz pisze streszczenie tego tekstu
• przeprowadza według podanego schematu wywiad z
koleżanką / kolegą na temat jej / jego przyjaciół i roli
przyjaźni, a uzyskane informacje szczegółowo
relacjonuje na forum klasy
• w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
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• zna i stosuje przyimki łączące się z dopełniaczem
• prawidłowo wykonuje zadania z fonetyki –
zredukowane e
• opisuje ilustrację przedstawiającą wzajemną pomoc
między przyjaciółmi, uwzględnia miejsce,
przedstawione osoby i wykonywane przez nie
czynności, a następnie krótko odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, pisze rozprawkę na temat „Wirtualnych
przyjaźni” wśród młodych ludzi

So entsteht Zeitgeschichte
1. Medien berichteten
• podczas pracy w parach przyporządkowuje nagłówki
zdjęciom
• czyta teksty o charakterze relacji prasowych i dobiera
do nich nagłówki
• wykorzystując podane słownictwo, wymienia
argumenty za tezą o roli historii i przeciw niej
• na podstawie informacji w przeczytanych tekstach
prasowych tworzy zdania poprzez dobieranie ich
fragmentów
• zna i stosuje formy czasowników regularnych w czasie
przeszłym Präteritum
• wskazuje czynności, o których jest mowa w
usłyszanym tekście
• wykorzystując informacje z usłuchanego tekstu i
podane słownictwo, streszcza pisemnie i ustnie
usłyszany tekst o upadku muru berlińskiego

sprawnie operuje przyimkami łączącymi się z
dopełniaczem
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia
zredukowane e
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację przedstawiającą pomóc miedzy przyjaciółmi
oraz wyczerpująco odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, pisze rozbudowaną rozprawkę temat
„Wirtualnych przyjaźni” wśród młodych ludzi

• przedstawia w logicznym porządku argumenty za tezą
o roli historii i przeciw niej
• na podstawie informacji w przeczytanych tekstach
prasowych i wiedzy gramatyczno-leksykalnej tworzy
wprawnie zdania poprzez dobieranie ich fragmentów
• wprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych formami czasowników regularnych w czasie
przeszłym Präteritum
• swobodnie streszcza pisemnie i ustnie usłyszany tekst
o upadku muru berlińskiego
• swobodnie wypowiada się o przyczynach i
następstwach upadku muru berlińskiego
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• wykorzystując podane słownictwo, wymienia
przyczyny i następstwa upadku muru berlińskiego
2. Personen und Persönlichkeiten
• wymienia nazwiska znanych mu osób
przedstawionych na zdjęciach
• na podstawie podanego słownictwa mówi, kim były
przedstawione osoby
• na podstawie usłyszanego tekstu wyszukuje pożądane
informuje
• na podstawie informacji z tekstu czytanego formułuje
proste odpowiedzi na pytania
• zna i stosuje formy czasowników nieregularnych w
czasie przeszłym Präteritum
• na podstawie trzech przeczytanych tekstów rozpoznaje
ich rodzaj
• formułuje proste streszczenia tekstów, stosując przy
tym czas przeszły Präteritum
• podczas pracy w parach tworzy listę rankingową
„Najważniejsi Polacy”
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką z Niemiec o prezentacji
dotyczącej znanych postaci z Polski i Niemiec,
umiejętnie odnosi się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu, rozwija swoją wypowiedź i
odpowiednio reaguje na słowa rozmówcy
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, opisuje historię życia jakiejś znanej osobistości
Man braucht dich!

• wymienia nazwiska osób przedstawionych na
zdjęciach i mówi, kim były
• na podstawie usłyszanego tekstu wyszukuje pożądane
informuje i mówi, które miejsce zajęły poszczególne
osoby na liście rankingowej „Nasi najlepsi”
• na podstawie informacji z tekstu czytanego formułuje
szczegółowe odpowiedzi na pytania
• wprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych formami czasowników nieregularnych w
czasie przeszłym Präteritum
• formułuje szczegółowe streszczenia tekstów, stosując
przy tym czas przeszły Präteritum
• podczas pracy w parach tworzy listę rankingową
„Najważniejsi Polacy” i przedstawia ją na forum klasy
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia z koleżanką z Niemiec o prezentacji
dotyczącej znanych postaci z Polski i Niemiec,
umiejętnie odnosi się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu, wyczerpująco rozwija swoją
wypowiedź i odpowiednio reaguje na słowa rozmówcy
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, pisze rozbudowany opis życia jakiejś znanej
osobistości

12

1. Behinderte unter uns
• nazywa rodzaje niepełnosprawności
• po przeczytaniu tekstu określa jego główną myśl,
kontekst oraz intencje autora
• wyszukuje w tekście czytanym pożądane informacje
• na podstawie przedstawionego słownictwa wskazuje
czynności, z których wykonaniem osoby
niepełnosprawne mogą mieć problemy
• formułuje prostą wypowiedź o problemach życia
codziennego, na które narażone są osoby
niepełnosprawne
• zna i stosuje zdania ze spójnikami wieloczłonowymi
• na podstawie przedstawionego słownictwa formułuje
prostą wypowiedź o ułatwieniach w życiu codziennym
osób niepełnosprawnych
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prosty email o przyjaźni z osobą niepełnosprawną

2. Gutes tun kann jeder
• nazywa organizacje charytatywne
• na podstawie przedstawionego słownictwa nazywa
inne znane mu organizacje charytatywne
• po wysłuchaniu tekstu określa jego kontekst
• wyszukuje w usłyszanym tekście pożądane informacje
• przyporządkowuje opisy ilustracjom
• na podstawie własnych doświadczeń w prosty sposób
wypowiada się o możliwościach pomocy innym
• na podstawie podanego słownictwa w prosty sposób

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych nazwami rodzajów niepełnosprawności
• po przeczytaniu tekstu wprawnie określa jego główną
myśl, kontekst oraz intencje autora
• na podstawie przedstawionego słownictwa wypowiada
się o czynnościach, z których wykonaniem osoby
niepełnosprawne mogą mieć problemy
• formułuje wyczerpującą wypowiedź o problemach
życia codziennego, na które narażone są osoby
niepełnosprawne
• wprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych zdaniami ze spójnikami wieloczłonowymi
• formułuje szczegółową wypowiedź o ułatwieniach w
życiu codziennym osób niepełnosprawnych, wskazując
dodatkowo inne udogodnienia
• z wprawą redaguje e-mail o przyjaźni z osobą
niepełnosprawną, realizując wszystkie wymagane
kryteria i wykorzystując podane informacje, a swoją
pracę dołącza do dossier w portfolio językowym

• na podstawie przedstawionego słownictwa nazywa
inne znane mu organizacje charytatywne i mówi, czym
się zajmują
• na podstawie własnych doświadczeń wyczerpująco
wypowiada się o możliwościach pomocy innym
• wypowiada się szczegółowo o tym, dlaczego młodzi
ludzie angażują się w prace społeczne
• formułuje szczegółowe argumenty za tezą, że
pomaganie uszlachetnia, i przeciw niej
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wypowiada się o tym, dlaczego młodzi ludzie angażują
się w prace społeczne
• formułuje proste argumenty za tezą, że pomaganie
uszlachetnia, i przeciw niej
• prawidłowo wykonuje zadania z fonetyki – wymowa
głoski r
• opisuje ilustrację, uwzględnia miejsce, przedstawione
osoby i wykonywane przez nie czynności, a następnie
krótko odpowiada na trzy pytania zamieszczone pod
zdjęciem
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
pocztówkę z wakacji spędzonych jako wolontariuszka /
wolontariusz
Zwischenschritt
• wyszukuje pożądane informacje w zamieszczonym
tekście prasowym na temat systematycznych spotkań
cudzoziemców w Erfurcie, odpowiada na pytania do
tekstu i formułuje wpis na forum internetowym, w
którym wyraża opinię o tego typu spotkaniach
• uczestniczy w pracach nad wykonaniem wybranego
projektu:
1. Przygotowanie plakatu przedstawiającego
siebie i swoich przyjaciół.
2. Przygotowanie prezentacji na temat różnych
sposobów komunikacji we współczesnym
świecie.
3. Przedstawienie popularnych
niemieckojęzycznych piosenek wyszukanych w
internecie.
• tłumaczy na język polski sentencję Jules'a Romains'a i
uczestniczy w dyskusji na temat jej sensu prowadzonej

• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia głoskę
r
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację i wyczerpująco odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
• z wprawą redaguje pocztówkę z wakacji spędzonych
jako wolontariuszka / wolontariusz, realizując wszystkie
wymagane kryteria i wykorzystując podane informacje,
a swoją pracę dołącza do dossier w portfolio
językowym

• czyta ze zrozumieniem zamieszczony tekst prasowy na
temat systematycznych spotkań cudzoziemców w
Erfurcie, odpowiada na pytania do tekstu i formułuje
wpis na forum internetowym, w którym wyraża opinię o
tego typu spotkaniach
• wnosi duży wkład w przygotowanie i prezentację
wybranego projektu:
1. Przygotowanie plakatu przedstawiającego
siebie i swoich przyjaciół.
2. Przygotowanie prezentacji na temat różnych
sposobów komunikacji we współczesnym
świecie.
3. Przedstawienie popularnych
niemieckojęzycznych piosenek wyszukanych w
internecie.
• prowadzi dyskusję w języku polskim na temat
sentencji Jules'a Romains'a
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po polsku
• zna podstawowe słownictwo uwzględnione w spisie
Aktiver Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje dużą część zadań z testu
ewaluacyjnego

• swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych słownictwo zawarte w spisie Aktiver
Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje większość zadań lub wszystkie
zadania z testu ewaluacyjnego

Motiv 3 – Aussehen und Trends
Kleider machen … Aussehen
1. Aussehen
• nazywa części twarzy
• wskazuje na ilustracji określone części twarzy
• na podstawie ilustracji informuje o podobieństwie
osób
• na podstawie tekstu słuchanego wskazuje portret
osoby, o której jest w nim mowa
• wyszukuje szczegółowe informacje w tekście
słuchanym
• na podstawie portretów pamięciowych informuje o
różnicach w wyglądzie osób
• wykorzystując poznane struktury leksykalne i
gramatyczne, opisuje wygląd osoby z otoczenia
• rozpoznaje opisywaną osobę
• zna i poprawnie stosuje końcówki przymiotników po
rodzajniku nieokreślonym
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
wiadomość
2. Klamotten
• nazywa części garderoby i akcesoria
• opisuje wygląd zewnętrzny osób przedstawionych na
zdjęciach i wyraża krótko opinię na temat ich wyglądu
• nazywa kolory

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych nazwami części twarzy
• szczegółowo informuje o podobieństwach i różnicach
w wyglądzie osób
• szczegółowo i swobodnie opisuje osoby ze swojego
otoczenia
• sprawnie stosuje w wypowiedziach odmianę
przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
• z wprawą redaguje wiadomość, realizując wszystkie
wymagane kryteria i wykorzystując podane informacje,
a swoją pracę dołącza do dossier w portfolio
językowym

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
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• Człowiek: wygląd
zewnętrzny, problemy
etyczne
• Życie rodzinne i
towarzyskie: czynności
życia codziennego, styl
życia
• Zakupy i usługi:
sprzedawanie i kupowanie,
reklama, korzystanie z
usług
• Elementy wiedzy o
krajach obszaru języka
niemieckiego

• wyszukuje szczegółowe informacje w tekście rozmów
trzech dziewcząt prowadzonych na Skypie
• informuje, jak są ubrane osoby biorące udział w
castingu na modelkę/modela
• nazywa wzory na materiałach, z których są wykonane
ubrania
• informuje, jak ubiera się, gdy idzie do teatru, do
szkoły, na dyskotekę, na prywatkę, z wizytą do cioci
• wykorzystując podane zwroty, formułuje argumenty i
wyraża opinię na temat noszenia mundurków szkolnych
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której dyskutuje z koleżanką/kolegą z Niemiec na temat
pokazu mody, umiejętnie odnosi się do czterech
elementów wskazanych w poleceniu, rozwija swoją
wypowiedź i reaguje na słowa rozmówcy
• prawidłowo wykonuje zadania z fonetyki – długie
głoski ü i y
Auffallen ist wichtig
1. Diese Kleidung ist in
• informuje, co sądzi o wyglądzie osób przedstawionych
na zdjęciach
• czyta katalog mody i tłumaczy z kontekstu wskazane
zwroty leksykalne
• na podstawie podanego schematu prowadzi proste
dialogi, w których informuje, co sądzi o konkretnym
ubraniu
• nazywa materiały, z których są wykonane ubrania
• na podstawie wypowiedzi trzech osób wskazuje, kogo
dotyczą podane zdania
• streszcza krótko usłyszany tekst
• wykorzystując podane słownictwo, mówi o swoim
stosunku do mody i stylu ubierania się

pisemnych nazwami ubrań i akcesoriów
• szczegółowo opisuje wygląd i ubrania osób
przedstawionych na zdjęciach
• swobodnie wypowiada się na temat zalet i wad
noszenia mundurków szkolnych
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której dyskutuje z koleżanką/kolegą z Niemiec na temat
pokazu mody, umiejętnie odnosi się do czterech
elementów wskazanych w poleceniu, wyczerpująco
rozwija swoją wypowiedź i odpowiednio reaguje na
słowa rozmówcy
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia długie
głoski ü i y

• szczegółowo i swobodnie informuje, co sądzi o
wyglądzie osób
• dokładnie streszcza usłyszany tekst
• swobodnie wypowiada się na temat tendencji młodych
ludzi do podążania za modą oraz własnego stylu
ubierania się
• przeprowadza wywiad z koleżanką / kolegą na temat
jej / jego nastawienia do mody, a uzyskane informacje
szczegółowo relacjonuje na forum klasy
• sprawnie stosuje w wypowiedziach odmianę
przymiotników po rodzajniku określonym
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• przeprowadza wywiad z koleżanką / kolegą na temat
jej / jego nastawienia do mody, a uzyskane informacje
krótko relacjonuje na forum klasy
• zna i poprawnie stosuje końcówki przymiotników po
rodzajniku określonym
2. Ich möchte anders aussehen
• informuje o swoich wrażeniach po obejrzeniu zdjęć
osób wytatuowanych, z piercingiem i mocnym
makijażem
• wyszukuje szczegółowe informacje w wypowiedziach
na forum internetowym
• wyszukuje w tekstach na forum internetowym
argumenty za piercingiem i tatuażami i przeciw nim
• wykorzystując podane słownictwo informuje o tym,
co sądzi na temat ozdabiania ciała za pomocą tatuaży i
piercingu
• opisuje ilustrację, uwzględnia miejsce, przedstawione
osoby i wykonywane przez nie czynności, a następnie
krótko odpowiada na trzy pytania zamieszczone pod
zdjęciem
• pisze prosty list do kolegi z Austrii, w którym
informuje go o swoim stylu ubierania się, podejściu do
mody i markowych ubrań oraz o zasadach dotyczących
ubioru obowiązującego w szkole, a także swoim
stosunku do tatuaży i piercingu
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, opisuje osobę, którą ostatnio poznał i która
zrobiła na nim negatywne wrażenie
Auf der Suche nach dem Schönheitsideal

• wyczerpująco informuje o swoich wrażeniach po
obejrzeniu zdjęć osób wytatuowanych, z piercingiem i
mocnym makijażem
• formułuje dodatkowe argumenty za piercingiem i
tatuażami i przeciw nim
• swobodnie mówi o tym, co sądzi na temat ozdabiania
ciała za pomocą tatuaży i piercingu
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację i wyczerpująco odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
• pisze rozbudowany list do kolegi z Austrii, w którym
wyczerpująco informuje go o swoim stylu ubierania się,
podejściu do mody i markowych ubrań oraz o zasadach
dotyczących ubioru obowiązującego w szkole, a także o
swoim stosunku do tatuaży i piercingu
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, z wprawą opisuje osobę, którą ostatnio poznał i
która zrobiła na nim negatywne wrażenie
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1. Was machst du für dein Aussehen?
• dobiera nazwy czynności do rysunków
przedstawiających osoby wykonujące różne zabiegi
pielęgnacyjne
• wykorzystując podane zwroty, informuje o
czynnościach, jakie wykonuje w celu pielęgnacji
swojego ciała
• na podstawie wysłuchanych rozmów wskazuje
zakłady usługowe, o których jest mowa
• wyszukuje pożądane informacje w tekstach
słuchanych
• dobiera opisy czynności do rysunków
przedstawiających osoby w różnych zakładach
usługowych
• informuje, z usług jakich zakładów korzysta w celu
wykonania różnych zabiegów pielęgnacyjnych
• podczas pracy w parach układa i odgrywa scenkę, w
której umawia się na wizytę u fryzjera lub kosmetyczki
• pisze post na forum internetowym, w którym udziela
porad innemu użytkownikowi na temat właściwej
pielęgnacji ciała
• zna odmianę, znaczenia i zastosowanie czasownika
lassen
• prawidłowo wykonuje zadania z fonetyki – długa
samogłoska ö
2. Schönheitsoperationen
• na podstawie tekstu słuchanego wskazuje zdjęcia
pasujące do nagrania
• wyszukuje w tekście słuchanym szczegółowe
informacje
• informuje o cechach charakterystycznych dla

• swobodnie i wyczerpująco opowiada o czynnościach,
które wykonuje w celu pielęgnacji swojego ciała
• mówi o zakładach, w których można zlecić wykonanie
różnych zabiegów pielęgnacyjnych
• przeprowadza rozbudowane rozmowy, w których
umawia się na wizytę u fryzjera i kosmetyczki
• w swoich wypowiedziach sprawnie stosuje czasownik
lassen
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia długą
samogłoskę ö

• swobodnie opisuje współczesne ideały piękna:
kobiecy i męski
• zgodnie ze wskazówkami przeprowadza w klasie
ankietę na temat zabiegów pielęgnacyjnych i wyglądu
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współczesnego ideału piękna: kobiecego i męskiego
• dobiera tytuły do czytanych artykułów prasowych na
temat operacji plastycznych
• wyszukuje szczegółowe informacje w tekstach
czytanych
• wyszukuje w tekście czytanym zwroty będące
synonimami tych podanych w zadaniu
• zgodnie ze wskazówkami przeprowadza w klasie
ankietę na temat zabiegów pielęgnacyjnych i wyglądu
zewnętrznego, a uzyskane informacje krótko relacjonuje
na forum klasy
• informuje o powodach, dla których ludzie poddają się
operacjom plastycznym, i krótko wyraża swoją opinię
na temat takich operacji
• prawidłowo wykonuje zadania z zakresu fonetyki –
długa samogłoska ö
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której rozmawia ze znajomymi z Niemiec o stosunku
młodych ludzi do własnego wyglądu, krótko odnosi się
do czterech elementów wskazanych w poleceniu,
rozwija w zadawalającym stopniu swoją wypowiedź i
właściwie reaguje na słowa rozmówcy
• pisze prosty list do kolegi z Austrii, który chce się
poddać operacji plastycznej nosa, i wyraża w nim opinię
na temat znaczenia wyglądu zewnętrznego i charakteru
oraz informuje o swoim stosunku do operacji
plastycznych

zewnętrznego, a uzyskane informacje swobodnie
relacjonuje na forum klasy
• wyczerpująco wypowiada się na temat powodów, dla
których ludzie decydują się na wykonanie operacji
plastycznej, i wyczerpująco wyraża swoją opinię na
temat takich operacji
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról, w trakcie
której dyskutuje ze znajomymi z Niemiec o stosunku
młodych ludzi do własnego wyglądu, umiejętnie odnosi
się do czterech elementów wskazanych w poleceniu,
wyczerpująco rozwija swoją wypowiedź i odpowiednio
reaguje na słowa rozmówcy
• pisze rozbudowany list do kolegi z Austrii, który chce
się poddać operacji plastycznej nosa, i wyraża w nim
opinię na temat znaczenia wyglądu zewnętrznego i
charakteru oraz wyczerpująco informuje o swoim
stosunku do operacji plastycznych

Werbung macht Trends
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1. Das muss ich unbedingt haben!
• informuje, w jaki sposób przedstawione ilustracje
korespondują z tematem „Ulubione rzeczy”
• wskazuje na rysunkach przedmioty, o których mówią
w tekście słuchanym Constantin, Daniela, Petra i Lisa
• po wysłuchaniu wypowiedzi uzupełnia pożądanymi
informacjami teksty z lukami
• przeprowadza w klasie ankietę na temat gadżetów –
przedmiotów, które są obecnie modne wśród młodzieży,
a uzyskane informacje krótko relacjonuje na forum
klasy
• wykorzystując podane środki leksykalne, prowadzi w
parach rozmowę na temat rzeczy, bez których nie
wyobraża sobie życia
• informuje, co zabrałby ze sobą na miesięczny pobyt na
bezludnej wyspie, i krótko uzasadnia swój wybór
• tworzy i stosuje w zdaniach przymiotniki z sufiksami:
-arm, -bar, -isch, -los, -reich, -sam, -voll, -wert
• uwzględniając wymagane informacje, pisze proste
ogłoszenie na temat wystawy, którą organizuje

• swobodnie wypowiada się na temat rysunków i ich
związku z tematem „Ulubione rzeczy”
• streszcza usłyszany tekst
• przeprowadza w klasie ankietę na temat gadżetów,
przedmiotów, które są obecnie modne wśród młodzieży,
a uzyskane informacje swobodnie relacjonuje na forum
klasy
• prowadzi rozbudowane rozmowy na temat rzeczy, bez
których nie wyobraża sobie życia
• swobodnie wypowiada się na temat tego, co zabrałby
ze sobą na miesięczny pobyt na samotnej wyspie,
wyczerpująco uzasadniając swój wybór
• w swoich wypowiedziach swobodnie stosuje
przymiotniki z sufiksami: -arm, -bar, -isch, -los, -reich,
-sam, -voll, -wert
• z wprawą redaguje ogłoszenie na temat wystawy,
którą organizuje, realizując wszystkie wymagane
kryteria i wykorzystując podane informacje, a swoją
pracę dołącza do dossier w portfolio językowym

2. Werbung auf Schritt und Tritt.
• dobiera nazwy różnych rodzajów reklamy do
ilustracji, które je przedstawiają
• informuje, który rodzaj reklamy mu się podoba, a
który nie, i krótko uzasadnia swoją opinię
• po przeczytaniu krótkich tekstów informuje, który z
nich jest tekstem reklamowym
• informuje na podstawie znanych mu reklam i

• swobodnie wypowiada się na temat reklam, które mu
się podobają i których nie lubi, i wyczerpująco
uzasadnia swoją opinię
• wyczerpująco informuje o cechach
charakterystycznych języka reklamy
• podczas pracy w grupie przygotowuje różne rodzaje
reklamy wybranego produktu i przedstawia je na forum
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poszukiwań w internecie o cechach charakterystycznych
języka reklamy
• wyszukuje szczegółowe informacje w tekście
czytanym – wywiadzie na temat reklamy i jej wpływu
na młodzież
• oddziela fakty od opinii w zdaniach nawiązujących do
tekstu czytanego
• podczas pracy w grupie przygotowuje reklamę
wybranego produktu i przedstawia ją na forum klasy
• krótko wypowiada się na temat reklamy i jej wpływu
na własne zachowanie jako klienta
• zna i poprawnie stosuje odmianę przymiotników bez
rodzajników
• wykorzystując podane zwroty i materiał ilustracyjny,
uzasadnia krótko wybór zdjęcia, którego użyje do
przygotowania prezentacji zgodnie z poleceniem,
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe fotografie, a
następnie krótko odpowiada na dwa pytania
zamieszczone pod materiałem stymulującym
• zachowując zasady formy, pisze rozprawkę na temat
reklamy
Zwischenschritt

klasy
• swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na temat
reklamy i jej wpływu na zachowania własne i innych
• sprawnie stosuje odmianę przymiotników bez
rodzajników w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• wykorzystując podane zwroty i materiał ilustracyjny,
uzasadnia obszernie wybór zdjęcia, którego użyje do
przygotowania prezentacji zgodnie z poleceniem,
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe fotografie, a
następnie wyczerpująco odpowiada na dwa pytania
zamieszczone pod materiałem stymulującym
• uwzględniając podane zasady dla konkretnej formy
tekstu, pisze rozbudowaną rozprawkę na temat reklamy
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• wyszukuje pożądane informacje w zamieszczonym
tekście internetowym, odpowiada na pytania do tekstu i
pisze e-mail z prośbą o informacje na temat warunków
zamieszczenia reklamy
• uczestniczy w pracach nad wykonaniem wybranego
projektu:
1. Przygotowanie pokazu mody
2. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
słynnych projektantów mody
3. Zebranie przykładów różnych typów reklam
• tłumaczy na język polski sentencję Leonarda da Vinci
i uczestniczy w dyskusji na temat jej sensu prowadzonej
po polsku
• zna podstawowe słownictwo uwzględnione w spisie
Aktiver Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje dużą część zadań z testu
ewaluacyjnego

• czyta ze zrozumieniem tekst zamieszczony na stronie
internetowej na temat nietypowej akcji reklamowej,
odpowiada wyczerpująco na pytania do tekstu i pisze email z prośbą o informacje na temat warunków
zamieszczenia reklamy
• wnosi duży wkład w przygotowanie i prezentację
wybranego projektu:
1. Przygotowanie pokazu mody
2. Przygotowanie prezentacji dotyczącej
słynnych projektantów mody
3. Zebranie przykładów różnych typów reklam
• prowadzi dyskusję w języku polskim na temat
sentencji Leonarda da Vinci
• swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych słownictwo zawarte w spisie Aktiver
Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje większość zadań lub wszystkie
zadania z testu ewaluacyjnego
Motiv 4 – Körper und Geist
• Zdrowie: samopoczucie,

Was fehlt dir?
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1. Krankheiten und Beschwerden
• nazywa części ciała
• wyszukuje pożądane informacje w usłyszanym tekście
o ćwiczeniach gimnastycznych
• uzupełnia podanymi wyrazami luki w przeczytanych
dialogach na temat dolegliwości zdrowotnych
• wyszukuje pożądane informacje w przeczytanych
dialogach na temat dolegliwości zdrowotnych
• poprawnie tworzy i stosuje zdania okolicznikowe
czasu ze spójnikiem wenn
• na podstawie podanego schematu prowadzi proste
dialogi o swoich dolegliwościach i planowanej wizycie
u lekarza
• stosując podane słownictwo, ogrywa pantomimę na
temat swoich dolegliwości
• pisze prosty e-mail na temat stanu zdrowia Gabi w
odpowiedzi na inną wiadomość

• swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych nazwami części ciała
• sprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych zdaniami okolicznikowymi czasu ze
spójnikiem wenn
• przeprowadza rozbudowane dialogi o swoich
dolegliwościach i planowanej wizycie u lekarza
• odgaduje rodzaj dolegliwości na podstawie odegranej
pantomimy
• pisze rozbudowany e-mail na temat stanu zdrowia
Gabi w odpowiedzi na inną wiadomość

2. Unfälle auf dem Schulhof
• nazywa rodzaje wypadków przedstawione na
zdjęciach
• określa rodzaj usłyszanego tekstu o wypadku w szkole
i jego kontekst
• na podstawie usłyszanego tekstu tworzy zdanie z
dwóch fragmentów
• poprawnie tworzy i stosuje zdania okolicznikowe
czasu ze spójnikiem als
• pisze proste zgłoszenie wypadku z wykorzystaniem

• sprawnie stosuje w wypowiedziach nazwy rodzajów
wypadków
• na podstawie usłyszanego tekstu wprawnie tworzy
zdanie z dwóch fragmentów
• sprawnie operuje zdaniami okolicznikowymi czasu ze
spójnikiem als w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• pisze rozbudowane zgłoszenie wypadku z
wykorzystaniem podanego słownictwa, a swoją pracę
dołącza do dossier w portfolio językowym
• wprawnie odróżnia opinie od faktów w zdaniach
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choroby, ich objawy i
leczenie, higieniczny tryb
życia, ochrona zdrowia,
udzielanie pierwszej
pomocy, uzależnienia
• Sport: sport wyczynowy
• Elementy wiedzy o
krajach obszaru
nauczanego języka

podanego słownictwa
• odróżnia opinie od faktów w zdaniach dotyczących
wypadku
• na podstawie podanego słownictwa relacjonuje w
prosty sposób wypadek, którego był świadkiem
• opisuje ilustrację przedstawiającą odwiedziny u
chorego, uwzględnia miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, a następnie krótko
odpowiada na trzy pytania zamieszczone pod zdjęciem
• poprawnie wykonuje zadania z fonetyki – akcent
wyrazowy rzeczowników
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
wiadomość na temat wypadku
• uwzględniając wymagane informacje, pisze proste
opowiadanie o jakimś wydarzeniu, którego skutki
okazały się pozytywne dla bohaterów

Gute Besserung!
1. Beim Arzt
• nazywa lekarzy różnych specjalności
• ustala właściwą kolejność zdań w dialogu między
recepcjonistką w przychodni a pacjentem
• poprawnie tworzy i stosuje tryb przypuszczający czasu
Präteritum czasowników modalnych
• poprawnie dobiera zapisane streszczenie nagranego
tekstu na temat choroby Leo i przebiegu leczenia
• wyszukuje pożądane informacje w usłyszanym tekście
na temat choroby Leo i przebiegu leczenia
• na podstawie usłyszanego tekstu formułuje krótką
relację na temat choroby Leo i przebiegu leczenia
• odgrywa proste scenki, w których wciela się w rolę

dotyczących wypadku
• na podstawie podanego słownictwa relacjonuje w
rozbudowany sposób wypadek, którego był świadkiem
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację przedstawiającą odwiedziny u chorego i
wyczerpująco odpowiada na trzy pytania zamieszczone
pod zdjęciem
• w swoich wypowiedziach poprawnie stosuje akcent
wyrazowy rzeczowników
• z wprawą redaguje wiadomość na temat wypadku,
realizując wszystkie wymagane kryteria i wykorzystując
podane informacje, a swoją pracę dołącza do dossier w
portfolio językowym
• uwzględniając wymagane informacje, pisze
rozbudowane opowiadanie o jakimś wydarzeniu,
którego skutki okazały się pozytywne dla bohaterów

• nazywa lekarzy różnych specjalności i dolegliwości,
które leczą
• sprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych trybem przypuszczającym czasu Präteritum
czasowników modalnych
• wprawnie dobiera zapisane streszczenie nagranego
tekstu na temat choroby Leo i przebiegu leczenia
• na podstawie usłyszanego tekstu formułuje
szczegółową relację na temat choroby Leo i przebiegu
leczenia
• odgrywa rozbudowane scenki, w których wciela się w
rolę lekarza lub pacjenta, według schematu i z
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lekarza lub pacjenta, według schematu i z
wykorzystaniem podanego słownictwa

wykorzystaniem podanego słownictwa

2. Ratschläge von Dr. Best
• wyszukuje pożądane informacje w dialogach o
alergiach
• uzupełnia podanymi wyrazami luki w czytanym
tekście o chorobach i dolegliwościach sezonowych
• wyszukuje pożądane informacje w tekście o chorobach
i dolegliwościach sezonowych
• w prosty sposób wypowiada się na temat rad
dotyczących chorób i dolegliwości sezonowych,
formułuje argumenty za i przeciw
• na podstawie podanego słownictwa wypowiada się w
prosty sposób na temat sposobów ochrony przed
chorobami
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról,
dyskutuje o swojej alergii z przedstawicielem rodziny z
Austrii, u której będzie mieszkać w czasie wymiany
szkolnej, krótko odnosi się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu, rozwija w zadawalającym
stopniu swoją wypowiedź i właściwie reaguje na słowa
rozmówcy
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prosty list
o przebytej niedawno chorobie
Gegen Körper und Geist

• wprawnie uzupełnia podanymi wyrazami luki w
czytanym tekście o chorobach i dolegliwościach
sezonowych
• wprawnie wyszukuje pożądane informacje w tekście o
chorobach i dolegliwościach sezonowych
• w rozbudowany sposób wypowiada się na temat rad
dotyczących chorób i dolegliwości sezonowych,
formułuje argumenty za i przeciw
• szczegółowo wypowiada się na temat sposobów
ochrony przed chorobami
• uczestniczy w rozmowie z odgrywaniem ról,
dyskutuje o swojej alergii z przedstawicielem rodziny z
Austrii, u której będzie mieszkać w czasie wymiany
szkolnej, wyczerpująco rozwija wypowiedź i
odpowiednio reaguje na słowa rozmówcy
• z wprawą redaguje list o przebytej niedawno chorobie,
realizując wszystkie wymagane kryteria i wykorzystując
podane informacje, a swoją pracę dołącza do dossier w
portfolio językowym
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1. Warum werden Jugendliche süchtig?
• nazywa rodzaje uzależnień
• wyjaśnia krótko, na czym polegają podane
uzależnienia
• ustala właściwą kolejność fragmentów formalnego emaila na temat uzależnienia od gier internetowych
• formułuje proste odpowiedzi na pytania do
przeczytanego tekstu na temat uzależnienia od gier
internetowych
• poprawnie tworzy i stosuje zdania okolicznikowe
przyzwolenia ze spójnikiem trotzdem
• na podstawie podanego słownictwa formułuje prostą
wypowiedź na temat przesadnego grania w gry
komputerowe
• odgrywa proste scenki, w których wciela się w rolę
siostry Fabiana proszącej przyjaciółkę / przyjaciela o
radę lub osoby udzielającej rad
• wykorzystując podane słownictwo, uczestniczy w
dyskusji na temat przyczyn uzależnień wśród młodych
ludzi
• odpowiada w prosty sposób na e-mail dotyczący
korzystania z solariów
• poprawnie wykonuje zadania z fonetyki – krótkie
samogłoski przed podwójną spółgłoską

2. Vorbeugen ist möglich
• na podstawie przeczytanego tekstu o zagrożeniu
narkotykami domyśla się znaczenie wyrazów w języku
niemieckim z kontekstu
• określa główną myśl usłyszanego tekstu o

• sprawnie stosuje nazwy rodzajów uzależnień w
wypowiedziach ustnych i pisemnych
• wyjaśnienia szczegółowo, na czym polegają podane
uzależnienia
• formułuje rozbudowane odpowiedzi na pytania do
przeczytanego tekstu na temat uzależnienia od gier
internetowych
• sprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych zdaniami okolicznikowymi przyzwolenia ze
spójnikiem trotzdem
• formułuje rozbudowaną wypowiedź na temat
przesadnego grania w gry komputerowe
• odgrywa rozbudowane scenki, w których wciela się w
rolę siostry Fabiana proszącej przyjaciółkę / przyjaciela
o radę lub osoby udzielającej rad
• swobodnie uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn
uzależnień wśród młodych ludzi
• odpowiada w rozbudowany sposób na e-mail
dotyczący korzystania z solariów
• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia krótkie
samogłoski przed podwójną spółgłoską

• na podstawie przeczytanego tekstu o zagrożeniu
narkotykami wprawnie domyśla się znaczenie wyrazów
w języku niemieckim z kontekstu
• na podstawie informacji z usłyszanego tekstu o
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przyczynach sięgania młodych ludzi po środki
odurzające
• na podstawie informacji z usłyszanego tekstu o
przyczynach sięgania młodych ludzi po środki
odurzające tworzy zdania poprzez dobieranie ich
fragmentów
• formułuje proste streszczenie usłyszanego tekstu
• poprawnie tworzy i stosuje zdania okolicznikowe
przyzwolenia ze spójnikiem obwohl
• spośród podanych zdań wybiera hasło na plakat
kampanii prewencyjnej
• podczas pracy w parach wymyśla inne hasło kampanii
przeciwko nadmiernej konsumpcji alkoholu przez
młodzież
• na podstawie podanego słownictwa formułuje i
zapisuje argumenty przeciwko uzależnieniom
• wykorzystując materiał ilustracyjny, uzasadnia krótko
wybór zdjęcia, którego użyje do przygotowania
prezentacji zgodnie z poleceniem, wyjaśnia, dlaczego
odrzuca pozostałe fotografie, a następnie krótko
odpowiada na dwa pytania zamieszczone pod
materiałem stymulującym
• uwzględniając wymagane informacje, pisze proste
ogłoszenie o spotkaniu z ekspertami z miejscowej
poradni antynarkotykowej dla młodzieży
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prosty list
formalny do szwajcarskiej poradni, która udziela porad
korespondencyjnie

przyczynach sięgania młodych ludzi po środki
odurzające i wiedzy gramatyczno-leksykalnej tworzy
zdania poprzez dobieranie ich fragmentów
• formułuje rozbudowane streszczenie usłyszanego
tekstu
• sprawnie operuje zdaniami okolicznikowymi
przyzwolenia ze spójnikiem obwohl w wypowiedziach
ustnych i pisemnych
• spośród podanych zdań wybiera hasło na plakat
kampanii prewencyjnej i uzasadnia swój wybór
• podczas pracy w parach swobodnie wymyśla inne
hasła kampanii przeciwko nadmiernej konsumpcji
alkoholu przez młodzież
• formułuje i zapisuje dodatkowe argumenty przeciwko
uzależnieniom i
• wykorzystując materiał ilustracyjny, uzasadnia
obszernie wybór zdjęcia, którego użyje do
przygotowania prezentacji zgodnie z poleceniem,
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe fotografie, a
następnie wyczerpująco odpowiada na dwa pytania
zamieszczone pod materiałem stymulującym
• z wprawą redaguje ogłoszenie o spotkaniu z
ekspertami z miejscowej poradni antynarkotykowej dla
młodzieży, realizując wszystkie wymagane kryteria i
wykorzystując podane informacje, a swoją pracę
dołącza do dossier w portfolio językowym
• z wprawą redaguje list formalny do szwajcarskiej
poradni udzielającej porad korespondencyjnie,
realizując wszystkie wymagane kryteria i wykorzystując
podane informacje, a swoją pracę dołącza do dossier w
portfolio językowym

Tu was, um fit zu bleiben!
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1. Gesund und fit
• na podstawie wysłuchanego tekstu ustala kolejność
wykonywanych ćwiczeń gimnastycznych i
przyporządkuje je odpowiednim ilustracjom
• przyporządkowuje ilustracje fragmentom tekstu
prospektu reklamującego akwapark
• na podstawie podanych fragmentów zdań formułuje
prostą wypowiedź o spędzaniu czasu w akwaparku
• prawidłowo tworzy i stosuje konstrukcję
bezokolicznikową z um ... zu
• w ankiecie na temat akwaparku przyporządkowuje
pytania podanym odpowiedziom
• na podstawie podanych kategorii i związanego z nimi
słownictwa formułuje prostą wypowiedź o tym, jak
zadbać o zdrowy tryb życia
• pracując w parach, formułuje prostą wypowiedź, w
której chce przekonać koleżankę / kolegę do uprawiania
sportu, wymienia zalety aktywności fizycznej
• poprawnie wykonuje zadania z fonetyki – akcent
rzeczowników złożonych
• uwzględniając wymagane informacje, pisze prostą
ankietę dotyczącą aktywnego wypoczynku młodzieży w
czasie wymiany szkolnej

• na podstawie podanych fragmentów zdań formułuje
rozbudowaną wypowiedź o spędzaniu czasu w
akwaparku
• sprawnie operuje konstrukcją bezokolicznikową z um
... zu w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• na podstawie podanych kategorii i związanego z nimi
słownictwa formułuje rozbudowaną wypowiedź o tym,
jak zadbać o zdrowy tryb życia
• podczas pracy w parach formułuje rozbudowaną
wypowiedź, w której chce przekonać koleżankę / kolegę
do uprawiania sportu, wymienia zalety aktywności
fizycznej
• w swoich wypowiedziach poprawnie stosuje akcent
rzeczowników złożonych
• z wprawą redaguje ankietę dotyczącą aktywnego
wypoczynku młodzieży w czasie wymiany szkolnej,
realizując wszystkie wymagane kryteria i wykorzystując
podane informacje, a swoją pracę dołącza do dossier w
portfolio językowym

2. Leistungssport
• nazywa dyscypliny sportowe, w których sukcesy
odnoszą przedstawieni sportowcy z krajów
niemieckojęzycznych
• streszcza w prosty sposób przeczytany tekst o Rogerze
Federerze na podstawie podanych punktów

• wypowiada się o sportowcach z krajów
niemieckojęzycznych, którzy odnoszą znaczące sukcesy
sportowe, wskazuje kraj, z którego pochodzą
• streszcza w rozbudowany sposób przeczytany tekst o
Rogerze Federerze na podstawie podanych punktów
• sprawnie operuje w wypowiedziach ustnych i
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• wyszukuje pożądane informacje w usłyszanym tekście
• poprawnie tworzy i stosuje zdanie okolicznikowe celu
ze spójnikiem damit
• na podstawie podanego słownictwa wskazuje
określenia dotyczące wad i zalet sportu wyczynowego
• na przykładzie Rogera Federera wypowiada się w
prosty sposób na temat ryzyka i zagrożeń w sporcie
wyczynowym
• wyraża prostą opinię o zawodzie sportowca
wyczynowego
• opisuje ilustrację przedstawiającą zainteresowanie
młodych ludzi znanym sportowcem, uwzględnia
miejsce, przedstawione osoby i wykonywane przez nie
czynności, a następnie krótko odpowiada na trzy pytania
zamieszczone pod zdjęciem
Zwischenschritt
• wyszukuje pożądane informacje w zamieszczonym
tekście internetowym o wirtualnej poradni, tworzy
poprawne zdania z ich fragmentów i wpis na forum
wyrażający opinię o tej poradni
• uczestniczy w pracach nad wykonaniem wybranego
projektu:
1. Przygotowanie plakatu promującego
zdrowy tryb życia
2. Przygotowanie prezentacji o słynnych
sportowcach z krajów
niemieckojęzycznych
3. Zebranie przykładów hasła w wielu
językach, które będzie promować
kampanię przeciw uzależnieniom wśród
młodych ludzi
• tłumaczy na język polski podaną sentencję i

pisemnych zdaniem okolicznikowym celu ze
spójnikiem damit
• wypowiada się na temat wad i zalet sportu
wyczynowego
• na przykładzie Rogera Federera wypowiada się w
rozbudowany sposób na temat ryzyka i zagrożeń w
sporcie wyczynowym
• wyraża rozbudowaną opinię o zawodzie sportowca
wyczynowego
• uwzględniając miejsce, przedstawione osoby i
wykonywane przez nie czynności, szczegółowo opisuje
ilustrację przedstawiającą zainteresowanie młodych
ludzi znanym sportowcem i wyczerpująco odpowiada
na trzy pytania zamieszczone pod zdjęciem

• czyta ze zrozumieniem tekst ze strony internetowej na
temat wirtualnej poradni , tworzy poprawne zdania z ich
fragmentów i wpis na forum wyrażający opinię o tej
poradni
• wnosi duży wkład w przygotowanie i prezentację
wybranego projektu:
1. Przygotowanie plakatu promującego
zdrowy tryb życia
2. Przygotowanie prezentacji o słynnych
sportowcach z krajów
niemieckojęzycznych
3. Zebranie przykładów hasła w wielu
językach, które będzie promować
kampanię przeciw uzależnieniom wśród
młodych ludzi
• prowadzi dyskusję w języku polskim na temat podanej
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uczestniczy w dyskusji na temat jej sensu prowadzonej
po polsku
• zna podstawowe słownictwo uwzględnione w spisie
Aktiver Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje dużą część zadań z testu
ewaluacyjnego

sentencji
• swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i
pisemnych słownictwo zawarte w spisie Aktiver
Wortschatz
• poprawnie rozwiązuje większość zadań lub wszystkie
zadania z testu ewaluacyjnego

Extras: Feste und Traditionen
• formułuje rozbudowaną wypowiedź na temat
Alle Jahre wieder
• na podstawie usłyszanych wypowiedzi na temat
zwyczajów adwentowych znanych także w Polsce
adwentu poprawnie dobiera do nich ilustracje
• pisze rozbudowany tekst z życzeniami świątecznymi
• w tekście czytanym wskazuje fragmenty
w języku niemieckim
odpowiadające na podane pytania
• formułuje prostą wypowiedź na temat zwyczajów
adwentowych znanych także w Polsce
• uzupełnia podanymi wyrazami luki w niemieckiej
kolędzie „Alle Jahre wieder”
• śpiewa kolędę „Alle Jahre wieder” wraz z nagraniem
• tworzy życzenia świąteczne z podanych fragmentów
zdań
• pisze prosty tekst z życzeniami świątecznymi w
języku niemieckim
Maifest
• przyporządkowuje nazwy różnych świąt zdjęciom
• wyczerpująco informuje o obchodach wybranych
przedstawiającym sceny z ich obchodów
świąt w Niemczech i w Polsce
• krótko informuje o tym, co wie na temat świąt
• podczas pracy w parach przygotowuje i przedstawia
przedstawionych na zdjęciach i które z nich obchodzi
rozbudowaną scenkę na temat obchodów święta
się w Polsce
majowego
• ustala właściwą kolejność fragmentów tekstu i
dopasowuje do nich ilustracje
• czyta tekst i tłumaczy z kontekstu wskazane zwroty
leksykalne
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Elementy wiedzy o
krajach obszaru
nauczanego języka

• podczas pracy w parach przygotowuje i przedstawia
krótką scenkę na temat obchodów święta majowego
• wykorzystując materiał ilustracyjny, tłumaczy na
język polski słowa klucze z wiersza
• uzupełnia podanym słownictwem luki w tekście
wiersza „Mailied” J.W. Goethego
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