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Program nauczania 2016 

Język niemiecki 
Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym. 

CEF B2 -   Kurs na poziomie  średnio zaawansowanym  stopnia wyższego 
 

 

Funkcje komunikacyjne 

w  ramach sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania 

 

 

Gramatyka/Słownictwo 

TEMATY  WSTĘPNE :   O.1. Personen und Persönliches.  / Osoby i ich dane.. 

Sich vorstellen. Über eigene 

Interessen/Lieblingsbeschäftigung

en, über eigenen Charakter 

sprechen, schreiben. 

Fragen nach Interessen  

/Lieblingsbeschäftigungen  

der anderen Kursteilnehmer 

stellen. 

Über Personen und Persönliches 

sprechen 

(privat, in der Amtssprache). 
 

Przedstawianie się i wypowiadanie 

o własnych zainteresowaniach 

/ulubionych zajęciach, cechach 

charakteru. 

Zadawani pytań o zainteresowania 

/ulubione zajęcia innych osób. 

Prowadzenie rozmów o osobach 

trzecich (prywatnie i w języku 

urzędowym). 

Słownictwo zgodne z tematem. 

Słownictwo - dane osobowe (w 

różnych wersjach): nazwiska, 

imiona, dane liczbowe, 

geograficzne nazwy własne 

(woher? wo?), adresy, stan 

cywilny, powiązania rodzinne; 

nazwy elementów formularzy 

osobowych. 
  

                                             0.2. 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 ihre 

Rechtsformen unterscheiden. 

Umiejętność wymieniania dziedzin 

gospodarki oraz rozróżniania typów 

przedsiębiorstw i ich form prawnych. 

Słownictwo co do gałęzi/działów 

gospodarki 

Rodzajniki przy nazwach firm 

Abteilungen im Betrieb und ihre 

Aufgaben darstellen. 

Przedstawianie działów w zakładzie  

i ich zadań. 

Słownictwo odnośnie działów, ich 

funkcji i zadań. 

Zuständigkeiten und Tätigkeiten 

bennenen. 

Wymienianie upoważnień/zakresu 

odpowidzalności i czynności. 

Czasowniki z dopełnieniami 

przyimkowymi. 

TEMAT  1:  Das perfekte Mietsystem. / Doskonały system wynajmu usług.  

Abläufe beschreiben: Was wird 

von wem gemacht? 

Omawianie przebiegu/kolejności 

zdarzeń: co i kto wykona? 

Passiv (strona bierna). 

Ein Leasingangebot besprechen. 

Verbesserungen planen und 

durchführen. 

Omawianie oferty leasingowej. 

Planowanie i przeprowadzanie poprawek. 

Pojęcia:  Wirtschaftlichkeit, Rabatt, 

Zusatzleistungen ….. 

Pytania nie wprost. 

Einen Leasingvertrag lesen. Czytanie umowy leasingowej. Czasowniki: beschließen, 

entscheiden, vereinbaren, ….. 

Zdania ze spójnikiem  dass. 

Zahlungsverkehr.   

Bilanz. 

Obrót płatniczy. 

 Bilans. 

Zdania z damit i um…….zu. 

Präteriutum (Imperfekt). 

TEMAT  2:      Der Mitarbeiter im Betrieb.  /  Współpracownik w zakładzie. 

Über den Ablauf einer Mitarbei-

terbeurteilung sprechen. 

Rozmowy o procedurze oceny współpra-

cowników. 

Słownictwo zgodne z tematem: 

Vorgesetzter, Zwischenzeug- 

nis, Beurteilungsbogen,…… 

Eine Beurteilungsreform 

präsentieren. 

Prezentacja reform system oceniania. Słownictwo zgodne z tematem: 

Gerechtigkeit, Leistung, 

Abhängigkeit, ….. 

Passiv mit Modalverben. 
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Einen Personalbeurteilungsbogen 

lesen und ausfüllen. 

Czytanie i wypełnianie kwestionariu-

sza oceny personelu. 

Słownictwo zgodne z tematem. 

Ein Mitarbeitergespräch führen 

und Zielvereinbarungen treffen. 

Rozmowy pomiędzy współpracowni- 

kami i uzgadnianie celów. 

Środki wyrazu do prezentacji 

odmiennych pomysłów. 

Arbeitszeiten und Gehälter 

vergleichen. Schaubilder lessen. 

Porównywanie czasu pracy i płacy. 

Czytanie diagramów/wykresów. 

Pojęcia z dziedzin:  dochody, 

odliczenia socjalne 

TEMAT  3:   Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen! / Sprzedaż, sprzedaż,………. ! 

Eine Tagesordnung besprechen 

(eine Vertriebskonferenz). 

Über Umsatzziele sprechen. 

Omawianie porządku dziennego 

(konferencja o sprzedaży). Rozmowy 

o celach obrotu. 

Czasowniki odprzymiotnikowe  

z przedrostkami er-, ver- + -ern 

oraz er-, ver- + -en, o. + isieren. 

Über Marketingstrategien 

diskutieren. 

Dyskutowanie o strategiach 

marketingowych. 

Zdania przydawkowe. 

Aufträge abwickeln. Verkaufsver- 

handlungen führen. 

Realizowanie zamówień/zleceń. Pro- 

wadzenie negocjacji handlowych. 

Zdania warunkowe z wenn. 

Ein Seminar planen, organisieren, 

evaluieren. 

Planowanie, organizowanie i 

ewaluacja seminarium. 

Zdania czasowe: bevor, nachdem,  

während, …. (następstwo czasów). 

TEMAT  4:   Auf der Messe.  /  Na targach. 

Messen vergleichen. Porównywanie typów targów. Słownictwo zgodne z tematem. 

Messegespräche führen: Kunden 

ansprechen, als Kunde das 

Gespräch beginnen, Vorschläge 

machen, Fragen zu Produkten 

stellen. 

Rozmowy w ramach targów: zagady- 

wanie klientów, rozpoczęcie rozmo- 

wy jako klient, przedstawiane propo- 

zycji, stawianie pytań odnośnie pro- 

duktów.  

Środki wyrazu do nawiązywania 

kontaktów, prezentowania opinii 

pro i contra, oraz skutecznego  

a uprzejmego kończenia 

rozmowy.  

TEMAT  5:   Lebenslanges Lernen / Nauka przez całe życie     

Charaktereigenschaften 

beschreiben.  

Über eigene Entwicklung und 

Lernerfahrungen sprechen. 

Leistungen darstellen, Ziele 

äußern. 

Opisywanie cech charakteru. 

Rozmowy o własnym rozwoju i 

doświadczeniach związanych  

z kształceniem/dokształcaniem się. 

Przedstawianie osiągnięć.  

Wyrażanie celów. 

Bezokolicznik z zu. 

Zdania celowe. 

Przysłówki celu: dazu/dafür. 

TEMAT  6:   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 
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TEMAT  7:   Rechte und Pflichten / Prawa i obowiązki   

Über Rechte und Pflichten 

sprechen und lesen. 

Rozmowy i czytanie o prawach i 

obowiązkach. 

 

haben + zu + bezokolicznik; 

sein + zu + bezokolicznik; 

Przydawki w postaci imiesłowów. 

  

TEMAT  8:   Medienwelten / Światy mediów   

Über Mediennutzung im 

Arbeitsalltag sprechen. 

Unterwegs in sozialen Medien: 

ein Experteninterview verstehen. 

 

Rozmowy o wykorzystywaniu 

mediów w codziennej pracy. 

Aktywność w mediach społecznościo-

wych: rozumienie wywiadu  

z ekspertami. 

 

Mowa zależna: Konjunktiv I 

TEMAT 9 :   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 czasach: Präsens, 

Präteritum  i Perfekt. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1.  Program nauczania na poziomie B2 jest realizowany w oparciu o podręcznik  „Unternehmen Deutsch –    

     Aufbaukurs” (poziom B1/B2) Wydawnictwa LektorKlett  i obejmuje pięć rozdziałów (5 -8 i 10) 

     oraz tematy powtórzeniowe i uzupełniające. 

 

     Program kursu na poziomie B2 uzupełniają wybrane tematy z podręcznika „Erfolgreich in Alltag und  

     Beruf, Kurs- und Übungsbuch B2” (tematy w programie: 5, 7, 8). 

 

2.  Materiały uzupełniające czerpane są z następujących źródeł: 

 

   - Erfolgreich in Alltag und Beruf, Kurs- und Übungsbuch B2, Cornelsen, 2016. 

   - DaF im Unternehmen, Kurs- und Übungsbuch B1, Ernst Klett Sprachen Stuttgart,2016 

   - 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 

                                                                                                                          (październik 2016) 

 


