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Niniejszy program nauczania realizowany jest w oparciu o podręczniki kursowe na poziomie 
A2 zaakceptowane przez SPNJO.  

 
 
 
A. Cele nauki. 
 
Celem kursu jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim na 
podstawowym poziomie w prostych, rutynowych sytuacjach. 
Po zakończeniu kursu student powinien umieć formułować krótkie wypowiedzi na bazie 
podanego materiału leksykalnego, reagować poprawnie na typowe sytuacje dnia 
codziennego (uzyskiwanie i udzielanie informacji, ustalanie terminów, wyrażanie swoich 
potrzeb, opis przedmiotów, osób i miejsc) 
Powinien poprawnie gramatycznie, stylistycznie i fonetycznie redagować proste teksty typu: 
e-mail, zaproszenie, podziękowanie, krótki opis lub komentarz do tekstu. 
Student powinien rozumieć sens wypowiedzi w języku standardowym i wychwycić 
konkretne informacje. 
Wymaganiem wstępnym jest opanowanie materiału na poziomie A1. 
 
 
B. Zakres materiału gramatycznego. 

 
 Rzeczownik w odmianie  mocnej i słabej 
 Przymiotniki i ich odmiana po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez 

rodzajnika oraz po rodzajniku przeczącym i zaimku dzierżawczym 
 Stopniowanie przymiotników i przysłówków, porównywanie (so… wie, …als) 
 Liczebniki porządkowe 
 Czasowniki słabe, mocne i modalne w czasie Perfekt i Imperfekt czasowników 

posiłkowych 
 Przyimki z Dativem i Akkusativem  
 Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami und, oder, aber, sondern 
 Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami denn, weil, dass, ob, als, wenn  
 Dopełnienia w zdaniu  

 
 
 
 
 
 
 
 



C. Zakres tematyczny, materiał leksykalny (słownictwo) i funkcje komunikacyjne. 
 
 

ZAKRES TEMATYCZNY MATERIAŁ LEKSYKALNY FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

  
  Kennenlernen                         
  Zapoznawanie się       

Dane osobowe, wygląd,  
upodobania 
Relacje o swojej przeszłości i 
swoich planach 

Opisywanie siebie i innych, 
wyglądu, cech charakteru, 
upodobań 
Rozmowa o tym, co było i 
planach na przyszłość 

 
Zu Hause 
W domu 
 
 
 
 

 
 

 
 Miejsce zamieszkania, dom, 
wyposażenie pomieszczeń 
Szukanie mieszkania 
Wady i zalety danego lokum 
Sąsiedzi 
 
 
 

 
Opis miejsca zamieszkania, 
rozmowa na temat wyposażenia 
wnętrz 
Dialogi na temat ofert 
mieszkaniowych 
Opisywanie sąsiadów 
Rozmowy sąsiedzkie 

 
Ausbildung 
Edukacja 
 
 

 
 

 
Szkoła i uczelnia 
System nauczania w Polsce i w 
Niemczech 
Wspomnienia ze szkoły i plany 
edukacyjne 
   

 
 Relacja na temat swojego 
kształcenia się i rozmowy o 
sposobach uczenia się języków 
obcych 
 

  
   Arbeit und Freizeit 
   Praca i czas wolny 

 
Ulubione sposoby spędzania 
wolnego czasu 
Sport i hobby 
Wymarzony zawód 

 
Prezentacja swoich 
zainteresowań 
Wspólne planowanie wolnego 
czasu 
Porównywanie ofert pracy 
Prowadzenie rozmowy 
telefonicznej dotyczącej oferty 
pracy 

 
Familienleben und 
Freunde 
Życie rodzinne  i 
towarzyskie 

 
Informacje o rodzinie 
Stopnie pokrewieństwa 
Relacje rodzinne i towarzyskie 
Święta i uroczystości rodzinne 

 
Przedstawianie swojej rodziny i 
przyjaciół  
Formułowanie życzeń, zaproszeń 
gratulacji 
Rozmowa o prezentach i 
zwyczajach świątecznych w 
Polsce i krajach niemieckiego 
obszaru językowego 
Planowanie wspólnych 
uroczystości 

   
   Essen  
   Jedzenie 
 
 
 
 
 

 
Posiłki,  
Ulubione i nielubiane potrawy 
Typowe zwroty w restauracji i 
kawiarni 
Artykuły spożywcze 
 

 

 
Opisywanie nawyków 
żywieniowych 
Zamawianie dań w restauracji i 
kawiarni 
Określanie upodobań 
kulinarnych 



Einkaufen 
Zakupy i usługi  

Sklepy i towary 
Miary, ilości ceny, terminy 
Rodzaje usług 

 Rozmowa o codziennych 
zakupach 
Udzielanie porad dot. kupowania 
Formułowanie pytań w 
odniesieniu do różnych towarów    
Prośby o usługę(zamówienie, 
naprawę)           

 
   Reisen und Verkehr 
   Podróże i komunikacja 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsca, do których chętnie  
jeździmy 
Nazwy niektórych państw 
Nazwy środków komunikacji 
Usługi turystyczne 
Pogoda 

Relacje z podróży 
Dialogi dot. rezerwacji miejsc w 
hotelu i kupowania biletów 
Wspólne planowanie podróży 
Porównywanie ofert biur 
podróży 
Słuchanie i rozumienie prognozy 
pogody 
Pisanie pozdrowień, e-maili do 
przyjaciół 

 
  Gesund bleiben 
  Zdrowie 
 
 
 
 
 

 
Zdrowy i niezdrowy tryb życia 
Typowe dolegliwości 
Sport jako element zdrowego 
trybu życia 
 
 
 
 

  
Opisywanie zdrowego i 
niezdrowego trybu życia 
Opisywanie typowych 
dolegliwości  
Udzielanie porad na temat 
zdrowia i samopoczucia 
Dialogi na temat sportu i 
własnych upodobań i sukcesów 
 

 
Kulturleben 
Życie kulturalne 
 
 

Instytucje i wydarzenia kulturalne 
Media w naszym życiu 
 
 

Formułowanie sms-ów 
Prezentowanie ulubionej książki, 
filmu, sztuki teatralnej itp. 
Rozmowa na temat internetu  
 

Der deutschsprachige 
Raum 
 
Elementy wiedzy o 
krajach niemieckiego 
obszaru językowego  
(fakultatywnie) 

 
Kraje niemieckojęzyczne i ich 
stolice 
Elementy historii i kultury 
poszczególnych państw 
Atrakcje turystyczne niektórych 
regionów 

 
Czytanie i rozumienie mapy 
Planowanie zwiedzania jednego z 
wybranych regionów i 
prezentacja jego walorów 

 
 

 
 
 
 

 



 
Język niemiecki - materiały pomocnicze fakultatywne i do wyboru oraz ich źródła 

 
1. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami. 
2. Filmy dydaktyczne.  
3. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela. 
4. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne  
      z podręczników: 

a) Schritte international 3.,4. Hueber Verlag 
b) Studio d A2 Cornelsen Verlag 
c) Themen neu aktuell 2. Hueber Verlag 
d) Berliner Platz 2,3. Langenscheidt Verlag 
e) So geht's. Lektor Klett Verlag 
f) Sage und schreibe. Lektor Klett Verlag 
g) Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.1. E.M.Rostek WAGROS-Poznań  
h) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Jędrzejczyk-Skrzyńska  Idea-Kraków  

 
 

 Formy kontroli 
 
1. Kartkówki i sprawdziany z materiału bieżącego leksykalno – gramatycznego. 
2. Sprawdziany ze słuchania lub czytania ze zrozumieniem do każdej jednostki tematycznej. 
3. Kolokwium-sprawdzian w formie ustnej - raz w semestrze. 
4. Sprawdziany pisemne  - przynajmniej dwa w semestrze. 
 
Uwaga! 
Każde kolokwium i sprawdzian można poprawiać tylko raz! 
 
 
 
 
 


