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Program nauczania 2017 

Język niemiecki 
CEF A2+ (do B1)   -   Kurs wstępny (30 godzin) przygotowujący do kursu na poziomie B1. 

 

Funkcje komunikacyjne 
w  ramach sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania 

 

 
Gramatyka/Leksyka 

Temat  1:  Personen und Persönliches. 
 
Sich vorstellen. Seine 
Familienmitglieder vorstellen.  
Nach Personalangaben fragen. 
Über seine Charakterzüge 
sprechen. Über seine Lieblingsbe-
schäftigungen sprechen. 
 

 
Przedstawianie się oraz 
członków swojej rodziny. 
Pytania o dane osobowe. 
Mówienie o cechach swo- 
jego charakteru  
oraz o swoich ulubionych 
zajęciach.  

 
Czasowniki z mianownikiem - 
sein, werden, bleiben: 
Wer ist wer?  Wer ist was? 
Okoliczniki czasu: rok; data. 
Okoliczniki czasu - woher?  wo?: 
miejscowości, kraje, kontynenty. 
Präsens. 

 

Temat  2:  Familie, Verwandschaft. Unser Alltag und unsere gemeinsame Freizeit. 
 
Über Verwandtschaften sprechen/ 
lesen/hören. 
 
Über Gefühle für Familienmit- 
glieder sprechen/lesen/hören. 
 
 
Über Alltagstätigkeiten in der 
Familie sprechen/lesen/hören. 
 
 

 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o więzach pokrewieństwa. 
 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o uczuciach do członków  
rodziny i relacjach z nimi. 
 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o czynnościach dnia 
codziennego w rodzinie. 

Pokrewieństwa: wer ist wer in der Familie? 
Pytanie - wessen? 
Przyimek przynależności – von z nazwami 
własnymi. 
Zastosowanie rodzajnika nieokreślonego, 
określonego w Nom.  
i Akk. oraz zasady opuszczania rodzajnika. 
Czasowniki z biernikiem – wen?: 
In welchem Verhältnis stehen Sie zu Ihren 
Familienmitgliedern? 
Przyimek – für:  Für wen machen Sie 
 gern was? 
Zastosowanie zaimków dzierżawczych  
w Nom. i Akk.. 
Präsens.  Modalverben. 
Czas na zegarze (nieoficjalnie). 
Określenia czasu: an, vor, seit, in, von ….. bis: 
dni, tygodnie, miesiące.  

Temat  3:  Freunde. Erholung. Feste. 
 
Über eine echte Freundschaft 
sprechen/lesen/hören. 
 
Über Charaktereigenschaften bei 
Freunden sprechen/lesen/ hören. 
 
Gründe nennen. 
 
 
Über die vergangene Zeit  
mit Freunden sprechen/hören/ 
schreiben. 
 

 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o prawdziwej przyjaźni. 
 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o cechach charakteru 
ważnych w przyjaźni. 
 
Formułowanie powodów. 
 
Mówienie, czytanie i pisanie 
o czasie spędzonym z przy- 
jaciółmi. 

 

Cechy przyjaciela/przyjaciółki: 
Wie soll Ihr Busenfreund/Ihre Busenfreundin 
sein? 
Czasowniki z celownikiem – wem? 
oraz z celownikiem i biernikiem – wem? was? 
Przyimek – mit: Mit wem haben Sie was 
gemacht? 
Perfekt. 
Warum? – zdania przyczynowe ze spójnikami  
- weil/da; denn. 
Określenia czasu: an, vor, seit, in, von ….. bis: 
dni, tygodnie, miesiące, pory roku. 
Określenia miejsca – wo? wohin?: 
in, an, auf, zu, nach. 

Temat  4: Wohnwelten. 

 
Geografische Lage beschreiben. 
 
 
Über Naturlandschaften und  
Kulturlandschaften  
lesen/sprechen/hören. 

 
Opisywanie położenia geo- 
graficznego. 
 
Mówienie, czytanie, pisanie 
i słuchanie o krajobrazach 
przyrodniczych i kulturowych. 

Unser Planet / Kontinent / Vaterland: 
etwas Geografie. 
Proste definicje w formie zdań 
przydawkowych. 
Meine Region /Heimatstadt: 
Geografie, Natur, Kultur.  Krótkie opisy. 
Auf dem Land oder in der Stadt wohnen? – 
zalety i wady: dass- i ob-Sätze. 
Przymiotniki jako przydawki – ćw. wstępne. 
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Informacje ogólne: 
 
1. Program nauczania na poziomie A2+ realizowany jest w oparciu o materiały autorskie przygotowane  
     przez lektora. 
2. Kurs zapewnia uzupełnienie braków w wiedzy i umiejętnościach językowych, które uniemożliwiają  
    przystąpienie do kursu języka niemieckiego na poziomie B1.  
    Przygotowanie polega na ćwiczeniu umiejętności poprawnego formułowania ( w mowie i w piśmie)  
    rozwiniętych zdań pojedynczych ( w czasach Präsens i Perfekt) oraz wybranych typów zdań złożonych. 
3. Tematy leksykalne kursu są zbieżne z obowiązującymi na poziomie B1. 
 
 
3. Źródła materiałów pomocniczych: 
 
1. Infos A1B.  
2. Infos A2A i A2B.  
3. Hören und Verstehen ohne Probleme, A. Wagner, WAGROS 2009. 
4. Powtórzeniowe i utrwalające ćwiczenia leksykalne i gramatyczne autorstwa nauczyciela. 
5. Fit fürs Goethe-Zertifikat A2, Hueber 2007. 
6. Optimal A2 I B1. 

 
 
                                                                                                                        Opracowała Ewa Borkowska 
                                                                                                                                             (październik 2017)  


