
PROGRAM NAUCZANIA 
JĘZYK   NIEMIECKI  CEF  B1 

KURS NA POZIOMIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANYM   STOPNIA   NIŻSZEGO 
         

Niniejszy program nauczania  realizowany jest w oparciu o podręczniki kursowe na poziomie 
B1 zaakceptowane przez SPNJO.  
 
Α. Cel nauki.:  
- osiągnięcie przez studentów sprawności językowej pozwalającej im na swobodną komunikację w 
standardowych sytuacjach prywatnych i znanych im dziedzinach zawodowych, 
- uzyskanie podstawowych wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej, życia codziennego 
oraz kultury krajów niemieckojęzycznych. 
Wymaganiem wstępnym jest  znajomość języka niemieckiego na poziomie A2. 
Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:  

1. Rozumienie ze słuchu:  rozumienie autentycznych przekazów słownych sformułowanych w 
języku standardowym (wywiady, rozmowy, zapowiedzi i informacje, instrukcje i porady, 
wiadomości, reklamy i ogłoszenia). 
2. Mówienie: udzielanie informacji, opis zjawisk i czynności, relacja, formułowanie i 
uzasadnianie własnych opinii, przedstawianie i komentowanie opinii innych osób, 
spontaniczna reakcja w typowych codziennych sytuacjach.  
3. Czytanie: ogólne  i szczegółowe rozumienie dłuższego tekstu dotyczącego niżej 
wymienionych zakresów tematycznych, umiejętność wyszukiwania i porządkowania 
informacji. 
4. Pisanie: konstruowanie prostych wypowiedzi pisemnych: prywatnej korespondencji oraz  
wybranych tekstów sformalizowanych związanych z dziedziną zawodową z użyciem 
odpowiednich środków językowych  

 
B. Zakres materiału gramatycznego. 
Materiał gramatyczny opanowany na niższych poziomach nauki oraz :  
- składnia: 
• zdania okolicznikowe czasu 
•zdania okolicznikowe sposobu 
•zdania przyzwalające 
•zdania warunkowe  
•zdania porównawcze  
•zdania przyczynowe 
- czasownik: 
•czasowniki modalne w trybie oznajmującym i przypuszczającym  
•formy imiesłowowe czasownika: zastosowania 
• strona bierna czasownika  
• tryb przypuszczający 
- przyimek: 
•przyimki z celownikiem 
•przyimki z biernikiem 
•przyimki z dopełniaczem: während, trotz, wegen, statt, außerhalb, innerhalb 
 
 
 
 



C. Materiał leksykalny:  
Następujące zakresy tematyczne realizowane w indywidualny sposób w oparciu o podręczniki na 
poziomie B1: 

 
zakres tematyczny   materiał leksykalny  funkcje komunikacyjne 

Szkoła i studia  szkoła i wychowanie, organizacja 
studiów, życie studenckie, 
wymiana studencka 

Relacja na temat własnych 
doświadczeń szkolnych, dyskusja o 
wadach i zaletach różnych systemów 
szkolnictwa, porady dotyczące 
sposobów uczenia się, opinie na temat 
warunków życia  i szans zawodowych 
studentów  

Życie zawodowe Słownictwo związane z rynkiem 
pracy, sformułowania stosowane  
przy ubieganiu się o pracę, 
nazwy czynności i urządzeń 
stosowanych w pracy biurowej 
 

Rozmowa kwalifikacyjna, odpowiedź 
na ogłoszenie o pracę, dyskusja o 
wadach i zaletach różnych zawodów, 
opis znanego miejsca pracy, porady 
związane z pokonywaniem stresu w 
pracy 

Klimat i przyroda Nazwy przydatne w opisie 
krajobrazu i przyrody, słownictwo 
związane z pogodą, klimatem i 
ochroną środowiska 

Opis krajobrazu i klimatu, wyrażanie 
własnych preferencji klimatycznych,  
dyskusja o zagrożeniu i sposobach 
ochrony środowiska 

Środowisko życia (miasto i 
wieś)  

Obiekty i instytucje typowe dla wsi 
i miasta  oraz  ich funkcjonowanie,  
domy i mieszkania, sformułowania 
i skróty  stosowane w ogłoszeniach 
mieszkaniowych   

Dyskusja o sposobach  szukania 
mieszkania, dialogi związane z 
wynajmem mieszkania, dyskusja o 
warunkach życia na wsi i w mieście, 
opowiadanie o własnej sytuacji 
mieszkaniowej 

Media, kultura, rozrywka Nazwy mediów i słownictwo 
związane z ich obsługą i 
użytkowaniem, typy audycji 
telewizyjnych, popularne gatunki 
filmowe i literackie, słownictwo 
służące wyrażaniu krytyki i  
aprobaty   

Prezentacja własnych upodobań 
kulturalnych, dyskusja o korzyściach i 
zagrożeniach związanych z mediami, 
krótka recenzja książki lub filmu, 
wspólne planowanie spędzania czasu 
wolnego 

Zdrowy styl życia Choroby cywilizacyjne, typy 
aktywności fizycznej, słownictwo 
związane z odżywianiem się  

Dyskusja o korzyściach i negatywnych 
skutkach współczesnego stylu życia, 
porady dotyczące zdrowia i 
właściwego odżywiania się, 
prezentacja sposobów aktywnego 
spędzania czasu, opis zdrowej diety  

Kontakty międzyludzkie Stopnie pokrewieństwa, nazwy 
uczuć,  nazwy poradni, instytucji 
edukacyjnych i opieki społecznej  

Przedstawienie własnej sytuacji 
rodzinnej,  dyskusja o problemach w 
relacjach rodzinnych, udzielanie 
porad  dotyczących zachowania w 
sytuacjach konfliktowych  

 
 
 
 
 
 



Materiały pomocnicze fakultatywne i do wyboru oraz ich źródła: 
Teksty, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne autorstwa nauczyciela lub z podręczników: 

a) Schritte international 5, 6. HueberVerlag 
b) Studio d B1. Cornelsen Verlag 
c) Moment mal 2,3. Langenscheidt Verlag 
d) Berliner Platz 3. Langenscheidt Verlag 
e) Passwort Deutsch 3. Edycja polska. Lektor Klett Verlag  
f) So geht's. Lektor Klett Verlag 
g) So geht's zum ZD. Lektor Klett Verlag 
h) Stufen international 2,3. Lektor Klett Verlag 
i) Klipp und klar. Lektor Klett Verlag 
j) Sage und schreibe. Lektor Klett Verlag 
k) Eurolingua 2,3. Cornelsen Verlag 
l) Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne 
cz.2,3. E.M.Rostek WAGROS-Poznań  
ł) Lehr - und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Dreyer, Schmitt. Verlag für Deutsch  
m) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Jędrzejczyk-Skrzyńska Idea-Kraków  
n) Mit Erfolg zum Zertifikat. Eichheim, Storch , Klett- München 
o) Unterwegs.  Bahlmann, Breindl, Dräxler, Ende, Storch. Langenscheidt 
p) Fit fürs Zertifikat . Dinsel, Reimann. Max Hueber Verlag 
r) Blick auf Deutschland. Kirchmeyer Klett 
s) Mittelstufe Deutsch. Schumann Verlag für Deutsch 
t) Em Brückenkurs. Perlmann-Balme, Schwalb, Weers. Max Hueber Verlag 
s) Deutsch für Fortgeschrittene Sprachhheft1. Griesbach. Max Hueber Verlag 
 Artykuły prasowe z oryginalnych pism niemieckich 

 
Formy kontroli 
Kartkówki i sprawdziany z materiału bieżącego leksykalno – gramatycznego. 
Sprawdziany ze słuchania lub czytania ze zrozumieniem do każdej jednostki tematycznej. 
Kolokwium-sprawdzian w formie ustnej - raz w semestrze. 
Sprawdziany pisemne - przynajmniej dwa w semestrze. 
 
Oprac. dr Katarzyna Jakubów 

 


