
Język niemiecki 

  

 

Kapitel 1 

 

Tematy: 

 

1. Das deutsche Alphabet 

2. Wer fehlt heute? 

3. Hallo, wie geht's (dir / Ihnen)? 

4. Staat und Stadt 

 

Rozpoznaję rzeczowniki w języku niemieckim. 

Potwierdzam obecność. 

Informuję, ilu uczniów jest w mojej klasie. 

Witam i żegnam się. 

Pytam o wiek, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia, numer telefonu. 

Przedstawiam siebie i swoich rówieśników. 

 

 

Gramatyka 

Zasady pisowni, Czasownik sein, Zaimki osobowe, Zaimki dzierżawcze 

 Czasowniki regularne Zdania oznajmujące i pytające  

 

 

Kapitel 2  

 

Tematy: 

 

1. Was hast du am Montag? 

2. Was hast du in Deutsch? – Eine Sechs! 

3. Der ... die ... das ... – Was ist das? 

4. Das ist ein Fenster und keine Tür! 

 

Rozmawiam o swoim planie lekcji. 

Rozmawiam o ocenach. Wyrażam opinię o przedmiotach szkolnych. 

Nazywam swoje przybory szkolne. 

Informuję, co jest w mojej teczce i czego tam nie ma. 

 

Gramatyka 

 

Potrafię odmieniać czasowniki  mögen, haben  

Znam liczebnik w funkcji rzeczownika eine Eis  

oraz rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku  

umiem stosować przeczenie kein/e  

 

 

Kapitel 3  

 

Tematy: 

 

1. Was machst du gern? 

2. Meine Familie ist okay! 

3. Wer ist denn das? 

4. Hast du ein Haustier? 

 

Rozmawiam o swoich zainteresowaniach i ulubionych czynnościach. 

Przedstawiam rodziców i rodzeństwo. 

Prowadzę rozmowę na temat rodziny i rówieśników. 

Opisuję wybranego członka mojej rodziny i rówieśnika. 

Rozmawiam o zwierzętach domowych i opisuję je. 

 

Gramatyka 

 

Informacja, wywiad, liczba mnoga rzeczowników 

Znam czasowniki nieregularne: lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen 

Znam zasady stosowania rodzajników i zaimków osobowych w zdaniu. 

Potrafię stosować czasowniki heißen i tauzen oraz rzeczownik w bierniku  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4 

 

Tematy: 

 

1. Wie spät ist es?  

2. Wie sieht dein Alltag aus? 

3. Wohin gehst du gern? 

4. Was kannst du und was musst du machen? 

 

Pytam o godzinę i podaję czas.  

Rozmawiam o swoim dniu. 

Informuję, dokąd chcę pójść i kiedy.  

Pytam innych o zamiary. 

Reaguję na propozycję: wyrażam zgodę, odmawiam. 

Informuję, co mogę lub co muszę robić 

 

Gramatyka 

 

Znam i umiem stosować w zdaniu 

 zwrot es gibt. 

czasowniki rozdzielnie złożone. 

przyimki an, um, von … bis, zu, nach, aus, in,auf 

rzeczowniki złożone. 

czasowniki modalne können i müssen  

 

Kapitel 5 

  

Tematy : 

 

1. Was und für wen kaufst du hier ein? 

2. Zum Frühstück und zum Mittagessen! 

3. Wie schmeckt dir das?  

4. Hast du Hunger? 

 

Informuję, co kupuję i za ile. 

Pytam o cenę.  

Informuję, co jem i piję na śniadanie, i pytam o to innych. 

Informuję, co chciał(a)bym zjeść na obiad, i pytam o to innych. 

Uzasadniam, dlaczego coś lubię lub czegoś nie lubię.  

Składam zamówienie w barze szybkiej  

 

Gramatyka 

 

Znam formę möchte. 

zaimki osobowe w bierniku i celowniku. 

spójnik denn. 

czasownik nieregularny nehmen. 

forma grzecznościową Sie. 

Umiem stopniować przymiotniki i przysłówki:  gern, lieber, am liebsten. 

Umiem zastosować przeczenie w zdaniu nein – nicht  

 

Kapitel 6 

 

Tematy: 

 

1. Wie ist das Wetter im Frühling? 

2. Wann hast du Geburtstag?  

3. Ans Meer oder ins Gebirge? 

4. Gute Reise! 

 

Nazywam pory roku i miesiące. 

Rozmawiam na temat pogody. 

Pytam o aktualną datę i ją podaję. 

Informuję, kiedy mam urodziny, oraz pytam o to innych. 

Informuję, dokąd wyjeżdżam na wakacje. 

Uzasadniam swój wybór. 

Informuję, czym dojeżdżam do szkoły i czym wybieram się na wakacje. 

 

Gramatyka 

Znam zasady gramatyczne, umiem stosować w zdaniu 

Zaimek dzierżawczy  

Liczebniki porządkowe 

Przyimki służące do określania czasu: an, in 

Czasowniki zwrotne 

Zaimki zwrotne 

Przyimki służące do określania miejsca (wohin?): an, auf, in, nach, zu 


