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Program nauczania 

Język niemiecki 
Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym. 

CEF B1  -   Kurs na poziomie  średnio zaawansowanym  stopnia niższego 

 

 

Funkcje komunikacyjne 

w  ramach sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania 

 

 

 

Gramatyka/Słownictwo 

TEMATY  WSTĘPNE :   O.1. Wir lernen uns kennen.  / Poznajmy  się. 

Sich vorstellen. Über eigene 

Interessen/Lieblingsbeschäftigung

en, über eigenen Charakter 

sprechen, schreiben 

Fragen nach Interessen  

/Lieblingsbeschäftigungen  

der anderen Kursteilnehmer 

stellen 

Przedstawianie się i wypowiadanie 

o własnych zainteresowaniach 

/ulubionych zajęciach, cechach 

charakteru. 

Zadawani pytań o zainteresowania 

/ulubione zajęcia innych osób. 

Słownictwo zgodne z tematem  

                                             0.2. Personen und Persönliches.  / Osoby i ich dane. 

Über Personen und Persönliches 

sprechen 

(privat, in der Amtssprache) 
 

Prowadzenie rozmów o osobach 

trzecich (prywatnie i w języku 

urzędowym). 

Słownictwo - dane osobowe (w 

różnych wersjach): nazwiska, 

imiona, dane liczbowe, 

geograficzne nazwy własne 

(woher? wo?), adresy, stan 

cywilny, powiązania rodzinne; 

nazwy elementów formularzy 

osobowych 
 

TEMAT  1:   Herzlich willkommen!  /  Serdecznie witamy! 

Gäste, Besucher begrüßen und 

Fragen nach Reise, Befinden 

stellen 

Witanie gości, klientów, partnerów 

biznesowych oraz prowadzenie 

rozmów o podróży, pogodzie, 

samopoczuciu. 

 

Pozdrowienia, formy zwracania 

się 

Deklinacja słaba rzeczowników 

Anliegen, Bitten im Hotel 

vortragen  

und auf Anliegen, Bitten 

reagieren 

Zdolność do wyrażania życzeń, próśb  
w  hotelu. 
Reagowanie na  życzenia, prośby. 

Słownictwo do opisu hotelu 

Czasowniki zwrotne 

Über Besuchsprogramme 

sprechen 

Besuchs- und 

Besichtigungsprogramme planen 

Prowadzenie rozmowy o programach 

wizyty  i zwiedzania oraz planowanie 

tychże.   

Słownictwo do tematów: 

zwiedzanie, formy rozrywki 

Przydawka dopełniaczowa, 

zaimki dzierżawcze (powt.) 

Informationen bei einer 

Betriebsbesichtigung geben und 

erhalten 

Gäste und Besucher 

verabschieden 

Sich vom Gastgeber 

verabschieden 

Podawanie i odbieranie informacji  

w trakcie zwiedzania zakładu. 

Umiejętność pożegnania gości, 

klientów, … i  żegnania się  

z gospodarzami. 

Podziękowanie, pożegnanie, 

dobre życzenia 

Zaimek wskazujący (powt.) 

erfolgen/geschehen 

Sich nach Veranstaltungen 

erkundigen 

Veranstaltungen empfehlen 

Speisen und Getränke empfehlen 

Umiejętność dowiadywania się  

o imprezy i uroczystości oraz ich 

polecania,  

a także polecania i zamawiania dań 

Czasowniki z przyimkami 

Słownictwo do tematu „W 

restauracji” 

Zdanie z dopełnieniem w Dat. (III) i 
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und bestellen  i napojów w restauracji. Akk. (IV) 
TEMAT  2:   Rund um die Firma.  /  Wokół  firmy. 

Über Branchen und Produkte 

sprechen 

Webseiten der Firmen lesen und 

verstehen ( nötige Informationen 

herausziehen) 

Prowadzenie rozmów o wybranych 

branżach i produktach. 

Wyszukiwanie informacji na stronach 

„www” firm. 

Słownictwo co do branż, 

przedsiębiorstw, produktów 

Identyfikowanie, 

przyporządkowywanie 

Wirtschaftsbereiche benennen 

Unternehmenstypen und 

Rechtsformen unterscheiden 

Umiejętność wymieniania dziedzin 

gospodarki oraz rozróżniania typów 

przedsiębiorstw i ich form prawnych. 

Słownictwo co do gałęzi/działów 

gospodarki 

Rodzajniki przy nazwach firm 

Schaubilder und Diagramme 

lesen, verstehen, beschreiben 

Über Umsätze und 

Kursentwicklungen sprechen 

Umiejętność czytania i opisywania 

wykresów i diagramów  

oraz prowadzenia rozmowy  

o obrotach firm i rozwoju kursów. 

Przysłówki: circa, ungefähr, 

knapp, fast, ….. 

Czasowniki: steigen, sinken, fallen 

Unternehmens- und 

Beteiligungsstrukturen 

erläutern 

Über Besitzverhältnisse sprechen 

Die Geschichte einer Firma 

darstellen 

Umiejętność wyjaśniania struktury 

przedsiębiorstwa i firm będących jego 

udziałowcami. 

Prowadzenie rozmowy o stosunkach 

własnościowych. 

Prezentowanie historii firmy. 

 

gehört zu, ist beteiligt an, hält 

einen Anteil von, ... 

Deklinacja przymiotników (powt. 

A2) 

Präteritum czasowników haben, 

sein, modalnych  

i regularnych 

Ein Unternehmen vorstellen 

Einen Vortrag halten 

Umiejętność przygotowania 

prezentacji przedsiębiorstwa. 

Umiejętność wygłoszenia  

i zrozumienia krótkiego wykładu 

prezentującego firmę. 

Środki wyrazu i rady odnośnie 

prezentacji i wykładu. 

TEMAT  3:   Am Arbeitsplatz.  /  W miejscu  pracy. 

Aufbau und Aufgaben 

verschiedener  Abteilungen 

darstellen 

Arbeitszeit und Bezahlung 

erläutern 

Umiejętność przedstawiania struktury 

i zadań różnych działów 

oraz wyjaśniania organizacji czasu 

pracy i zasad wynagradzania w 

firmie. 

Nazwy działów, czasowniki 

określające ich funkcje i zadania, 

określenia czasu, zdanie z dass 

(powt. A2). 

Strona bierna w Präsens. 

Zuständigkeiten und Tätigkeiten 

benennen 

Neue Mitarbeiter vorstellen, sich 

neuen Kollegen vorstellen 

Umiejętność wymieniania 

kompetencji i czynności związanych 

z zawodem lub funkcją. 

Przedstawianie nowych 

pracowników. 

Czasowniki z przyimkami  -  

pytania i odpowiedzi 

Über Risiken beim Arbeitsplatz 

sprechen 

Prowadzenie rozmowy o ryzyku  

w miejscu pracy. 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Über Krankheiten, Schmerzen, 

Beschwerden sprechen 

Einen Termin beim Arzt 

vereinbaren 

Prowadzenie rozmów o chorobach, 

bólach i dolegliwościach. 

Uzgadnianie terminu wizyty 

lekarskiej. 

Części ciała 

Sposoby wypowiadania się  

TEMAT  4:   Von Haus zu Haus  mit …  /  Z domu  do  domu   -  jak? czym? 

Liefertouren, Fahrerjob planen 

und organisieren 

Über Termine, Frachtmengen, 

Entfernungen 

Planowanie i organizowanie tras 

dostaw i pracy kierowców. 

Prowadzenie rozmów o terminach, 

wielkościach ładunku, odległościach. 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Zdanie warunkowe: wenn …, 

dann … 

Telefongespräche führen: sich 

verbinden lassen. Nachricht 

hinterlassen, nach der Durchwahl 

fragen, sich Zeitpunkt für neuen 

Anruf sagen lassen 

Prowadzenie rozmów telefonicznych: 

zlecanie połączenia, zostawianie 

wiadomości, pytanie o numer 

bezpośredni, ustalanie możliwości 

nowego połączenia. 

Telefonowanie – zwroty językowe 

Czasownik  lassen 

Automatische Ansagen am Notowanie  automatycznych zleceń/ während  – przyimek i spójnik 
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Telefon notieren 

Auf automatische Ansagen 

reagieren 

obwieszczeń w telefonie  

oraz reagowanie na nie. 

TEMAT  5:   Ich möchte hier arbeiten.  /  Chciałbym  tu  pracować. 

Informationen aus 

Stellenanzeigen herausziehen 

Um Informationen zu 

Stellenanzeigen bitten 

Rozumienie i wybieranie informacji 

z ogłoszeń oferujących pracę. 

Prowadzenie rozmowy lub korespon- 

dencji pocztą elektroniczną o danych 

z ogłoszeń o pracy. 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Die Bildungssysteme in Polen, 

Deutschland, Österreich und in 

der Schweiz vergleichen 

Porównywanie systemów kształcenia 

w Polsce, Niemczech, Austrii  

i w Szwajcarii (czytanie, dyskusja). 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Einen Lebenslauf schreiben 

 

Pisanie życiorysu. Zdania złożone: bevor, als,  

nachdem  

Elemente eines formellen Briefs 

zuordnen 

Über einen Bewerbungsbrief 

sprechen 

Einen Bewerbungsbrief schreiben 

Porządkowanie elementów listu 

formalnego. 

Prowadzenie rozmowy o podaniu o 

pracę. 

Pisanie podania o pracę. 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Fragen den Phasen eines 

Vorstellungsgesprächs zuordnen 

Ein Vorstellungsgespräch 

beurteilen 

Vorstellungsgespräche führen 

Umiejętne przygotowanie i prowa- 

dzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Ocenianie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Słownictwo zwiazane z tematem 

Zdanie względne z was i wo 

TEMAT  6:   Landeskunde.  /  Wiedza o krajach. 

Über Geschichte (XX. Jh.), 

Geographie und Politik sprechen, 

lesen, hören 

Über Nationalfeste, kirchliche 

Feste, Familienfeste sprechen, 

lesen, hören 

Wünsche, Grüße ausdrücken, 

schreiben 

Czytanie i rozmowy o historii, 

geografii i polityce Niemiec i Polski. 

Czytanie i rozmowy o świętach naro- 

dowych, kościelnych i rodzinnych  

w Polsce i w Niemczech. 

Wyrażanie i pisanie życzeń i 

pozdrowień. 

Podstawowe pojęcia geograficzne 

i określenia z dziedziny polityki. 

Nazwy świąt, tradycji, obrzędów, 

zwyczajów i ich cechy 

przymiotnikowe 

czasowniki w Präsens, Präteritum  

i Perfekt 

Informacje dodatkowe: 

 

1.  Niniejszy program nauczania jest realizowany w oparciu o podręcznik  „Unternehmen Deutsch –    

     Aufbaukurs” (poziom B1/B2) Wydawnictwa LektorKlett  i obejmuje pięć rozdziałów (1-4 i 10) 

     oraz tematy powtórzeniowe i uzupełniające. 

 

2.  Materiały uzupełniające czerpane są z następujących źródeł: 

   - Kaufmann S., Rohrmann L., Szablewski-Çavuş P., Orientierung im Beruf A2/B1 (Langenscheidt KG,  

     Berlin und München). 

   - Braun A., Szablewski-Çavuş P., Orientierung im Beruf - Intensivtrainer A2/B1 (Langenscheidt KG,    

     Berlin und München).   

   - Eismann V., Wirtschaftskommunikation Deutsch (Neu) (Langenscheidt KG, Berlin und München). 

   - Bęza S., Blickpunkt Wirtschaft 1, 2009, POLTEXT, Warszawa. 

   - Buhlmann R., Fearns A., Leimbacher E., Wirtschaftsdeutsch von A-Z (neu) (Langenscheidt KG, Berlin  

      und München). 

   - Ganczar M., Gębal P. E., Repetytorium leksykalne Fachsprache Wirtschaft (Wydawnictwo LektorKlett,  

      Poznań). 

   - Riegler-Poyet M., Straub B., Thiele P., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch (Neu) (Langenscheidt KG,  

     Berlin und München). 
  Opracowała Ewa Borkowska 

 


