Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych
(j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)

1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

LP

FORMA

WAGA

1

Sprawdzian

10

2

Kartkówka zapowiedziana

6-7

3

Kartkówka niezapowiedziana

7-8

4

Odpowiedź ustna

6-8

5

Zadania maturalne

6-8

6

Próbny egzamin maturalny

0 ( wynik % )

7

Zadanie domowe

3-5

8

Aktywność

3-5

9

Prezentacja / referat

2–3

10

Praca w grupach

3–5

11

Prace projektowe

6–8

12

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

7 – 10

13

Poprawa

150% wagi oceny
poprawianej

2. Kryteria oceniania prac pisemnych:
0 % – 34% - niedostateczny
35% - 50% - dopuszczający
51% - 74% - dostateczny
75% - 89% - dobry
90% i powyżej - bardzo dobry

 Za dodatkowe zadanie o podwyższonym stopniu trudności uczeń może otrzymać ocenę
celującą - pod warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej za obowiązkową część
sprawdzianu.

 Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie do 2 tygodni ustalonym
z nauczycielem.

 Uczeń może poprawiać daną ocenę niedostateczną tylko raz.
 Uczeń ma prawo do poprawy wybranej przez siebie jednej oceny pozytywnej tylko raz
w semestrze w terminie do 2 tygodni ustalonym z nauczycielem.

 Jeżeli uczeń przystąpi do poprawy oceny i nie uzyska oceny wyższej, ocenę z poprawy
wpisuje się do dziennika z wagą 0 dla informacji nauczyciela.

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas prac pisemnych
nauczyciel odbiera pracę i uczeń otrzymuje oceną niedostateczną.

 Wszystkie prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają
uczniowie oraz ich rodzice do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie pisemnym w pierwszym terminie, ma
obowiązek

zgłosić się do napisania go na najbliższej lekcji lub w terminie

wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na ustalony z
nauczycielem termin, ma obowiązek napisać sprawdzian na pierwszej lekcji, na której
jest obecny lub jest odpytywany ustnie z zakresu materiału przewidzianego na
sprawdzianie.
W przypadku dłuższej, ciągłej i usprawiedliwionej nieobecności nie stosuje się
powyższej procedury.

 Podobne zasady obowiązują także w przypadku zapowiedzianych kartkówek.
 Na lekcjach języków obcych poszczególni nauczyciele mogą stosować indywidualne
systemy oceniania za pomocą znaków „+” i „-„ według zasady: +++++ 5, ++++- 4,
+++-- 3, ++--- 2, +---- lub -----1

 Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na każdej
lekcji.

 W przypadku nieobecności uczeń musi we własnym zakresie uzupełnić temat,
przygotować się do następnej lekcji.

 1 raz w semestrze w klasach I oraz II, a w klasach III 1 raz w roku szkolnym uczeń ma

prawo skorzystać ze zwolnienia z odpytania lub zgłosić brak zadania domowego. Fakt
ten należy zgłosić nauczycielowi w momencie wejścia do klasy. Zgłoszone
nieprzygotowanie odnotowuje się w dzienniku.

 W przypadku zdarzeń losowych lub dłuższej co najmniej dwutygodniowej
usprawiedliwionej nieobecności, a w grupach z rozszerzeniem z języka tygodniowej
uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi swoje nieprzygotowanie do lekcji bez
konsekwencji.

 Uczniowie mający trudności w opanowaniu materiału z zakresu podstawy
programowej na poziomie podstawowym mają prawo do indywidualnej pomocy ze
strony nauczyciela.

 Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę mierzalne i niemierzalne
aspekty oceniania:
a) średnią ważoną ocen uzyskanych w obu semestrach:
średnia ważona

ocena sugerowana

5,51 – 6,00

celujący

4,70 – 5,50

bardzo dobry

3,70 – 4,69

dobry

2,70 – 3,69

dostateczny

1,80 – 2,69

dopuszczający

1,00 – 1,79

niedostateczny

b) spełnienie przez ucznia wymagań zawartych w Przedmiotowych Zasadach
Oceniania,
c) postęp edukacyjny ucznia,
d) postawę ucznia wobec przedmiotu.
 Uczeń, który uzyskał roczną średnią ważoną mniejszą niż 1,80 może otrzymać ocenę
dopuszczającą o ile uzyskał 80% ocen pozytywnych spośród wszystkich ocen
wpisanych
z wagą 8 – 10.

 W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę
niedostateczną
z danego przedmiotu, ma prawo ją poprawić, przystępując do egzaminu
zaliczeniowego
w formie sprawdzianu obejmującego zakres materiału z całego semestru. Egzamin
przeprowadzany jest przez nauczyciela danego przedmiotu, w terminie uzgodnionym
z zainteresowanym uczniem, nie później niż w trzecim tygodniu drugiego semestru.
Sytuacje losowe mogą wpłynąć na przesunięcie terminu. Ocenę pozytywną z
egzaminu zaliczeniowego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym z wagą 15, ocenę
niedostateczną z wagą 0.
 W przypadku poprawienia przez ucznia oceny niedostatecznej z I semestru, ocena
roczna wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych w II semestrze.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka
niemieckiego
Klasa pierwsza; Podręcznik Exakt für Dich 1;
poziom podstawowy
Ocenianie obejmuje cztery podstawowe sprawności językowe:





rozumienie tekstu czytanego
rozumienie ze słuchu
pisanie
mówienie.

Sprawności te oceniane będą w ramach następujących:
zakresów tematycznych:












człowiek (udzielanie podstawowych informacji sobie, dane personalne, cechy
charakteru, wygląd, zainteresowania)
dom (określanie i opisywanie miejsca zamieszkania, opisywanie mieszkania i swojego
pokoju, określanie położenia mebli i sprzętów, typy mieszkań, wybór mieszkania)
szkoła (nazywanie przedmiotów i przyborów szkolnych, plan lekcji i zajęcia
dodatkowe, opisywanie szkoły, mundurki szkolne - podawanie argumentów za
i przeciw, reguły w szkole – zapisy w statucie, dobry i zły nauczyciel)
rodzina (rodzeństwo, inni członkowie rodziny, zwierzęta w rodzinie),
żywienie (nazywanie produktów spożywczych, posiłków i potraw, upodobania
i nawyki żywieniowe, zamawianie potraw w lokalach gastronomicznych, podawanie
przepisu na potrawę, określanie ilości produktów i potraw)
zakupy (nazywanie artykułów i miejsc robienia zakupów, nazywanie działów
w supermarkecie, strategie sprzedaży, )
podróże (nazywanie miejsc i instytucji w mieście, opisywanie drogi, pytanie
o lokalizację i określanie jej, orientacja na planie miasta i w schemacie sieci
komunikacyjnej)
kultura (nazywanie wydarzeń kulturalnych, informowanie o zainteresowaniach,
umawianie się na wyjście do kina)
zdrowie (określanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych, informowanie
o samopoczuciu,)
świat przyrody (nazwy i opis zwierząt domowych)
kraje niemieckiego obszaru językowego (podstawowe informacje o Niemczech ).

zagadnień i struktur gramatycznych:
 odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w liczbie pojedynczej i mnogiej
w czasie teraźniejszym Präsens
 czasownik haben, sein, wissen
 pytania ogólne i szczegółowe
 rzeczowniki












rodzajniki
odmiana czasownika modalnego können
wyrażanie przynależności
zaimek nieokreślony
wyrażenie es gibt
czasowniki zwrotne
czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
przeczenia kein- , keineprzyimki lokalne
konstrukcja zu + bezokolicznik
 szyk wyrazów w zdaniach prostych oznajmujących, pytających, rozkazujących.
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, w bardzo wysokim stopniu opanował
wiadomości i umiejętności wskazane w programie nauczania języka niemieckiego
w klasie pierwszej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne
rozwiązania zaistniałego problemu, samodzielnie rozwija własne zdolności jego wiedza
wskazuje na korzystanie ze źródeł pozalekcyjnych osiąga sukcesy w konkursach
przedmiotowych na szczeblu co najmniej szkolnym. Uczeń spełnia wymagania
podstawowe, zawarte w planie wynikowym, w 100% i wymagania ponadpodstawowe co
najmniej w 90%.

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie
wynikowym w 75%, zarówno podstawowe jak też ponadpodstawowe oraz w zakresie:
a) rozumienia tekstu czytanego





w pełni rozumie teksty bogate pod względem treści i zróżnicowane pod względem
struktur morfo-syntaktycznych;
określa główną myśl tekstu, przewodnie myśli poszczególnych części tych tekstów oraz
intencje autora;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach;
dobrze rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz
skróconych tekstów literackich.

b) rozumienia ze słuchu





w pełni rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących
w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje,
których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach słuchanych;
dobrze rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

c) mówienia










udziela płynnej i interesującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej bogate
słownictwo i frazeologię na danym poziomie, co pozwala na pełny przekaz treści (np. opis
ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego otoczenia
i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;
jasno i zrozumiale wyraża swoje opinie, podaje trafne argumenty za i przeciw;
prezentuje wypowiedź poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym;
stosuje bezbłędnie odpowiednie formy gramatyczne;
potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;
popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji.

d) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując wszystkie wymagane informacje
z użyciem odpowiednich środków językowych;
bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując bogate i oryginalne słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo sporadycznie błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje poprawną ortografie i interpunkcję.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie wynikowym
podstawowe w 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej w 50% oraz w zakresie:
a) rozumienia tekstu czytanego





dobrze rozumie większość tekstów zróżnicowanych pod względem treści i struktur morfosyntaktycznych;
określa ich główną myśl oraz dobrze radzi sobie z poszczególnymi fragmentami tekstu
znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych;
rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz prostych
tekstów literackich.

b) rozumienia ze słuchu





rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących w normalnym
tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia
można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

c) mówienia









udziela wyczerpującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej właściwe środki
językowe, co pozwala na przekaz treści (np. opis ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego
otoczenia i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;
na ogół wyraża jasno i zrozumiale swoje opinie i podaje argumenty;
prezentuje wypowiedź na ogół poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;
zwykle potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;
popełnia drobne błędy nie zakłócające komunikacji.

d) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując prawie wszystkie wymagane
informacje z użyciem odpowiednich środków językowych;
na ogół bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując dość bogate i ciekawe słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje w zasadzie poprawną ortografię i interpunkcję.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte w planie
wynikowym w co najmniej w 55% oraz w zakresie:
a) rozumienia tekstu czytanego





rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów mało zróżnicowanych pod względem treści
i struktur morfo-syntaktycznych;
poprawnie określa ich główną myśl oraz większość myśli poszczególnych fragmentów
tekstu;
znajduje sporo potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach;
rozumie ogólny sens dużej części krótkich tekstów autentycznych.

b) rozumienia ze słuchu





rozumie dużą część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim jako
ojczystym, mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje dużą część szukanych informacji szczegółowych w dialogach i prostych tekstach
słuchanych;
rozumie dużą część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

c) mówienia








uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego i najbliższego otoczenia;
potrafi podejmować niektóre role w procesie komunikacyjnym;
w swoich opiniach posługuje się językiem dosyć lakonicznym;
prezentuje wypowiedź nie zawsze poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;
stosuje podstawowe formy gramatyczne i struktury;
popełnia błędy czasem zakłócające komunikację.

d) pisania






formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując większość wymaganych
informacji z użyciem podstawowych środków językowych;
wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując mało urozmaicone słownictwo
i struktury;
popełnia dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji
oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte
w planie wynikowym w co najmniej w 40% oraz w zakresie:
rozumienia tekstu czytanego





rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne;
z trudem określa ich główną myśl oraz myśli poszczególnych fragmentów tekstu;
znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe;
rozumie ogólny sens tylko niektórych bardzo uproszczonych tekstów autentycznych.

a) rozumienia ze słuchu





rozumie ogólnie tylko część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim
jako ojczystym mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens niektórych części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje niektóre informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować.

b) mówienia





udziela wypowiedzi zawierającej ubogie słownictwo i bardzo proste struktury
językowe, co pozwala na przekaz nielicznych wymaganych informacji;
w wypowiedzi przyjmuje postawę pasywną ujmując temat bardzo lakonicznie;
prezentuje wypowiedź wspomaganą w dużym stopniu przez pytania i sugestie
nauczyciela;
popełnia liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości niektórych struktur
i błędy fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji.

c) pisania






formułuje wypowiedzi nie w pełni zgodne z tematem przekazując część wymaganych
informacji, nie mieszczące się w granicach podanej normy;
ma problemy z wypełnieniem ankiety, formularza, kwestionariusza;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując ubogie słownictwo i struktury;
stosuje liczne powtórzenia leksykalne, ogólniki i internacjonalizmy;
popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne zakłócające znacznie komunikację
oraz błędy w pisowni i interpunkcji.

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający, nie opanował podstawowych wiadomości,
nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci
osiągnięcia podstawowej wiedzy, udziela nie zrozumiałych wypowiedzi i zadaje pytania
niezgodne z tematem rozmowy, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela
formułować zdań wymagających elementarnych wiadomości z języka niemieckiego na
poziomie klasy pierwszej.

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA EXAKT FÜR DICH 1
Cele szczegółowe
(czynności do opanowania przez ucznia w zakresie wiedzy (kategoria celów A- wie, B- rozumie)
i umiejętności (kategoria celów: C, D – stosuje wiadomości)
Temat lekcji
dla ucznia:

UCZEŃ:

w zakresie

PODSTAWOWYM

PONADPODSTAWOWYM
(wszystko, co w zakresie podstawowym

Materiał
nauczania
(na bazie
którego
zostaną
zrealizowane
cele):

i ponadto)

Rozdział 1. In der Familie
Der Stammbaum von
Lauras Familie

wiedzy

- zna nazwy członków rodziny
- zna odmianę czasowników regularnych
oraz haben i sein

umiejętności

- rozumie proste teksty na temat
rodziny

- odmienia czasownik haben w różnych
typach zdań i kontekstach

Podręcznik
str. 8-10
Ćwiczenia

- swobodnie wypowiada się na temat
rodziny, zwierząt domowych

str. 4-10

- opowiada o swojej rodzinie

Podręcznik

- odpowiada na pytania dotyczące
rodziny i zwierząt domowych

Wann ist deine Mutter
geboren?

wiedzy

- zna liczebniki główne i porządkowe
- zna biernik rzeczownika

str. 11-12

- buduje i odpowiada na pytania
szczegółowe dotyczące rodziny

Ćwiczenia

umiejętności

- podaje datę urodzin swoją i innych

- opisuje życie rodziny z perspektywy

- prowadzi dialogi na temat rodziny i
danych personalnych znanych osób

rożnych osób

str. 10-11

- wyszukuje informacje na temat
znanych aktorów

Eine große Familie

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe do
podawania przyczyny i wyrażania
przypuszczeń

- zna środki językowe do podawania
przyczyny i wyrażania przypuszczeń

Podręcznik
str. 13-15
Ćwiczenia

umiejętności

- odpowiada na pytania partnera na
temat rodziny

- rozmawia z partnerem na temat
rodziny

- rozumie tekst pisany

- rozumie trudniejsze teksty pisane

str. 11-13

- potrafi zredagować tekst o swojej
rodzinie
- opowiada o rodzinie

Filmseiten - Familie.
Lekcja filmowa.

wiedzy

- zna nazwy członków rodziny

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: nazwy członków rodziny.

umiejętności

- potrafi określić główną myśli
wysłuchanej rozmowy

- potrafi opisać relacje rodzinne

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście

- potrafi przedstawić inne osoby na
podstawie obejrzanego filmu

Podręcznik
str. 18-19

Trainiere jetzt!

wiedzy

umiejętności

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „rodzina i
przyjaciele”

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i
wypowiada słownictwo z rozdziału,
poprawnie stosuje większość poznanych
środków leksykalnych w wypowiedziach

- potrafi wybrać właściwą reakcję
językową spośród podanych odpowiedzi

- potrafi zareagować językowo we
właściwy sposób

- potrafi przeprowadzić rozmowę
wstępną

- potrafi przeprowadzić rozmowę
wstępną

- potrafi odpowiedzieć na pytania
egzaminatora na temat rodziny

- potrafi odpowiedzieć na pytania
egzaminatora na temat rodziny

Podręcznik
str. 20-21
Ćwiczenia
str. 14-15

- potrafi napisać list prywatny, podając
w nim informacje o swojej rodzinie
Rozdział 2. Bei uns zu Hause
Mein Wohnviertel

wiedzy

- zna nazwy domów, typów mieszkań i
pomieszczeń

- posiada bogate słownictwo na temat
mieszkań

Podręcznik
str. 22-24
Ćwiczenia

Eine Wohnung

umiejętności

- opisuje miejsce zamieszkania, wyraża
swoje upodobania, prowadzi dialog na
temat mieszkania/domu

- stosuje w wypowiedziach urozmaicone
słownictwo, zwroty i wyrażenia

wiedzy

- zna słownictwo dotyczące wynajmu
mieszkania, nazwy pomieszczeń

- zna słownictwo wykraczające poza
teksty podręcznikowe

str. 16-17

Podręcznik

- wymienia wady i zalety swojego
mieszkania/domu
umiejętności

- rozumie tekst ogłoszeń
- uzasadnia wybór mieszkania
- opisuje położenie mieszkania

- swobodnie rozmawia na temat
problemów mieszkaniowych

str. 25-27
Ćwiczenia
str. 17-22

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
określania położenia

- pyta o opinię
Mein Zimmer

wiedzy

- zna nazwy mebli i sprzętów
- zna przyimki określające położenie

umiejętności

- opisuje swój pokój
- wyraża opinię na temat urządzenia
pokoju
- potrafi wyszukać w internecie
odpowiedni dla siebie pokój

Filmseiten - Wohnen.
Lekcja filmowa.

wiedzy

umiejętności

- zna słownictwo wykraczające poza
teksty podręcznikowe

Podręcznik

- w projekcie przyjmuje rolę prezentera
wynikόw pracy grupy

Ćwiczenia

str. 28-29

str. 22-25

- pyta i wyraża opinię na temat
pokoju/mieszkania/domu

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „dom”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: rodzaje domów, nazwy
pomieszczeń, mebli i przedmiotów,
czynności wykonywanych w domu

- rozumie proste wypowiedzi na temat
miejsca zamieszkania

- samodzielnie i swobodnie opisuje
mieszkanie na podstawie obejrzanego

Podręcznik
str. 32-33

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście
- odpowiada na pytania dotyczące
zdjęcia

filmu
- samodzielnie i precyzyjnie przekazuje
w języku niemieckim informacje
zawarte w materiale wizualnym

- opisuje mieszkanie na podstawie
obejrzanego filmu
Trainiere jetzt!

wiedzy

umiejętności

- zna różne strategie czytania tekstów

Podręcznik

- zna sposoby przygotowania do
ustnego egzaminu maturalnego
(rozmowa wstępna, rozmowa z
odgrywaniem roli)

str. 34-35

- potrafi określić główną myśl tekstu,
znaleźć pewne informacje
- potrafi przeprowadzić rozmowę z
odgrywaniem rόl na temat wynajmu
mieszkania

Zwischenstation 1

wiedzy

umiejętności

Ćwiczenia
str. 26-27
- potrafi opisać zalety i wady
mieszkania we wspólnym mieszkaniu z
innymi osobami
- potrafi napisać oficjalny e-mail do
hotelu

- zna podstawowe słownictwo i
struktury gramatyczne konieczne do
komunikacji na tematy poruszane w
rozdziałach 1-3

- zna bogate słownictwo i struktury
gramatyczne konieczne do komunikacji
na tematy poruszane w rozdziałach 1-3

- rozumie teksty czytane i ze słuchu

- rozumie trudniejsze teksty czytane i
ze słuchu

- wypowiada się na temat rodziny i

Podręcznik
str. 36-39

mieszkania

- swobodnie wypowiada się na temat
rodziny i mieszkania
- potrafi napisać list prywatny
Rozdział 3. Schulalltag

Sarahs Schule

wiedzy

- zna nazwy przedmiotów, zajęć
dodatkowych i przyborów szkolnych

Podręcznik
str. 40-42

– zna czasowniki rozdzielnie i
nierozdzielnie złożone
umiejętności

- opowiada o swojej szkole
- pisze swój plan lekcji

Was braucht man in
der Schule

wiedzy

Ćwiczenia
- dyskutuje z rówieśnikami o
zainteresowaniach

- rozumie teksty na tematy szkolne

- interpretuje zdjęcia przedstawiające
zajęcia w czasie wolnym

- wyraża opinię na temat mundurków
szkolnych i in.

– opisuje sytuację przedstawioną na
zdjęciu, wyraża opinię na temat zajęć

- zna nazwy przyborów szkolnych

- stosuje przeczenie kein, keine
adekwatnie do kontekstów zdania

- zna znaczenie i zastosowanie
przeczenia kein, keine

str. 28-30

Podręcznik
str. 43-44
Ćwiczenia
str. 30-32

umiejętności

- odpowiada i zadaje pytania na temat
szkoły
- formułuje zasady i priorytety

- formułuje regulamin szkoły

- informuje o przyzwoleniu i zakazie
- potrafi odmieniać rzeczownik przez
przypadki w liczbie pojedynczej i
mnogiej

Die Lehrer der Klasse
9a

wiedzy

- zna słownictwo opisujące nauczyciela i
plan lekcji

- sprawnie posługuje się przyimkami
określającymi czas

- zna określenia czasu, liczby

- potrafi opowiadać o swoich
nauczycielach

str. 45-47
Ćwiczenia

- ma świadomość zastosowania szyku
wyrazów w zdaniu
umiejętności

Podręcznik

str. 33-37
- opowiada o zajęciach pozalekcyjnych
- opisuje swoich nauczycieli

- opowiada o swoim planie lekcji

Filmseiten - Schule.

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „szkoła”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: nazwy przedmiotów, sal
lekcyjnych, przyborów szkolnych,
czynności wykonywanych w szkole

umiejętności

- rozumie proste wypowiedzi na temat
szkoły

- samodzielnie i swobodnie opowiada o
szkole na podstawie obejrzanego filmu

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście

- samodzielnie i precyzyjnie przekazuje
w języku niemieckim informacje
usłyszane w materiale filmowym

Lekcja filmowa.

Podręcznik
str. 50-51

- odpowiada na pytania dotyczące filmu
- przekazuje informacje usłyszane w
materiale filmowym

Trainiere jetzt!

wiedzy

- zna słownictwo dotyczące życia szkoły

umiejętności

- potrafi redagować krótkie teksty
użytkowe
- udziela odpowiedzi i pyta o sprawy
dotyczące szkoły

Podręcznik
str. 52-53
- wyraża opinię o szkole i nauczycielach
- opisuje na swoim blogu sytuację
związaną z mundurkami szkolnymi

Ćwiczenia
str. 38-39

- czynnie uczestniczy w rozmowie z
odgrywaniem ról
- określa główną myśl w przeczytanym
tekście
Rozdział 4. Guten Appetit
Lebensmittel

wiedzy

- zna nazwy produktów spożywczych
- zna określenia ilości, nazwy opakowań
- zna odmianę czasownikόw: essen,
nehmen, mögen

- potrafi opowiadać o nawykach
żywieniowych
- posiada bogate słownictwo na temat
żywienia, zakupów i usług

Podręcznik
str. 54-56
Ćwiczenia
str. 40-42

umiejętności

- potrafi zaplanować zakupy
- rozumie proste przepisy kulinarne

Was nimmst du?

wiedzy

- swobodnie wypowiada się na temat
gotowania, pieczenia, organizowania
przyjęć

- zna nazwy dań, miejsc
gastronomicznych

Podręcznik
str. 57-58
Ćwiczenia

umiejętności

- odpowiada na pytania dotyczące
żywienia, zakupów i usług

- opisuje lokale gastronomiczne

str. 42-46

- prowadzi dialog w restauracji

- buduje i odpowiada na pytania
szczegółowe dotyczące jedzenia
- potrafi złożyć zamówienie w
restauracji
- wyraża i reaguje na opinię na temat
posiłku
Essgewohnheiten

wiedzy

- zna odmianę czasownika: können
- zna słownictwo z zakresu zdrowego

- zna zwroty idiomatyczne na temat
jedzenia

żywienia

Podręcznik
str. 59-61
Ćwiczenia
str. 47-49

umiejętności

- określa umiejętności
- opowiada o swoich upodobaniach w

- swobodnie wypowiada się na temat
zdrowego żywienia

jedzeniu

Filmseiten - Essen.
Lekcja filmowa.

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „żywienie”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: nazwy produktów
spożywczych, posiłków, lokali
gastronomicznych

umiejętności

- rozumie proste wypowiedzi na temat
żywienia

- samodzielnie i swobodnie opowiada o
bohaterach obejrzanego filmu

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście

- samodzielnie i precyzyjnie opisuje
zdjęcie

- przekazuje informacje usłyszane w
materiale filmowym

- samodzielnie i swobodnie opowiada o
swoich preferencjach żywieniowych

Podręcznik
str. 64-65

- opisuje zdjęcie
- opisuje swoje preferencje żywieniowe

Trainiere jetzt!

wiedzy

umiejętności

- zna różne techniki testowania
rozumienia tekstu ze słuchu

Podręcznik
str. 66-67

- potrafi odczytać z tekstu intencję
autora

- potrafi reagować na różne pytania i
sytuacje

- potrafi określić główną myśl

- potrafi napisać list prywatny o

Ćwiczenia
str. 50-51

przeczytanego tekstu

planowanej wizycie gości

- potrafi prowadzić rozmowę wstępną
na temat żywienia
- wyszukuje określone informacje w
usłyszanych wypowiedziach

Zwischenstation 2

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe do
wypowiadania się na temat szkoły i
żywienia

- zna środki językowe do wypowiadania
się na temat szkoły i żywienia

Podręcznik
str. 68-71

- zna słownictwo z zakresu gotowania i
pieczenia
umiejętności

- rozumie teksty ze słuchu
- potrafi określić główną myśl
przeczytanego tekstu
- czynnie operuje słownictwem
tematycznym

- opisuje zdjęcie i wypowiada się na
jego temat
- odgrywa obie role w dialogu
- potrafi napisać oficjalną odpowiedź na
ogłoszenie

- potrafi ułożyć prosty dialog

Rozdział 5. Touristen unterwegs
Willkommen in Lübeck

wiedzy

- zna nazwy miejsc i instytucji w
mieście

Podręcznik

- zna określenia miejsca w miastach

str. 72-74
Ćwiczenia
str. 52-56

umiejętności

- rozumie tekst prospektu
informacyjnego

- swobodnie wypowiada się na temat
zabytkόw w Lubece

- zadaje i odpowiada na pytania o drogę
Wo gibt es hier eine
Apotheke?

wiedzy

- zna słownictwo konieczne do
prowadzenia dialogu w mieście

Podręcznik
str. 75-77

- zna zaimki dzierżawcze

Ćwiczenia
str. 56-59

umiejętności

- rozumie dialogi na temat poszukiwań
miejsc w obcym mieście

- opowiada o pobycie w obcym mieście
- wyraża pewność, znajomość miasta

- stosuje odpowiednie rutyny
grzecznościowe
- potrafi wyrazić przynależność

Verkehrsmittel in
München

wiedzy

umiejętności

- zna podstawowe środki językowe do
czytania planu miasta, planu sieci
komunikacji zbiorowej

Podręcznik
str. 78-79

- odpowiada na pytania turysty

- płynnie prowadzi dialog z turystą

Ćwiczenia

- rozumie tekst ze słuchu

- rozumie trudniejsze teksty z
przewodnika

str. 59-61

- odmienia czasownik wissen
- rozumie konstrukcję es gibt
Filmseiten - Reisen.
Lekcja filmowa.

- poprawnie stosuje konstrukcję es gibt
w wypowiedziach

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „podróżowanie i
turystyka”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: nazwy środków
transportu, cele wyjazdów wakacyjnych,
sposoby wypoczywania

umiejętności

- rozumie proste wypowiedzi na temat
podróżowania

- samodzielnie i swobodnie opowiada o
bohaterach obejrzanego filmu

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście

- samodzielnie i precyzyjnie opisuje
zdjęcie

- określa główną myśl tekstu

- samodzielnie i swobodnie opisuje
atrakcje turystyczne swojego miasta

- przekazuje informacje usłyszane w
materiale filmowym

Podręcznik
str. 82-83

- odpowiada na pytania dotyczące
materiału wizualnego

Trainiere jetzt!

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe
poznane w rozdziale
- zna sposoby przygotowania do
ustnego egzaminu maturalnego
(rozmowa wstępna, rozmowa z
odgrywaniem roli, opis ilustracji i
odpowiedzi na pytania)

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i
wypowiada słownictwo z rozdziału,
poprawnie stosuje większość poznanych
środków leksykalnych w wypowiedziach

Podręcznik
str. 84-85

Ćwiczenia
str. 62-63

umiejętności

- potrafi stosować w zdaniu
podstawowe środki językowe
- rozumie tekst pisany i potrafi bez
trudności rozwiązać zadania
- opisuje ilustrację
- prowadzi rozmowę wstępną i według
scenariusza

- swobodnie rozmawia na temat miasta
- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
opisu drogi
- pisze list prywatny, w którym
przekazuje informacje dotyczące
zwiedzania miasta

- potrafi wyszukać określone informacje
w tekście

Rozdział 6. Shoppen
Im Supermarkt

wiedzy

- zna nazwy artykułόw, działόw w
supermarkecie

Podręcznik
str. 86-88

- zna odmianę czasownikόw zwrotnych

Wohin geht Frau
Specht?

Ćwiczenia

umiejętności

- opowiada o zakupach w
supermarkecie i innych miejscach

- opowiada o ostatnich zakupach w
dużym supermarkecie

wiedzy

- zna przyimki lokalne

umiejętności

- odpowiada i zadaje pytania na temat
zakupów

- płynnie opowiada o wadach i zaletach
zakupów w małych sklepach

- łączy informacje

i dużych sieciach

str. 64-66

Podręcznik
str. 89-90
Ćwiczenia
str. 67-70

- określa miejsce i czas
Ausgehen

wiedzy

- zna słownictwo określające ciekawe
miejsca w mieście

Podręcznik
str. 91-93

- zna konstrukcje bezokolicznikowe z zu
typu Hast du Lust ...?

Filmseiten – Einkäufe.
Lekcja filmowa.

umiejętności

- potrafi zaproponować wyjście do
miasta, do kina, znaleźć odpowiednią
ofertę, film w internecie, wyrazić opinię,
udzielić rady

- opowiada o ciekawym wyjściu do
miasta

str. 71-73

wiedzy

- zna podstawowe środki językowe z
obszaru tematycznego „zakupy i usługi”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w
szczególności: rodzaje sklepów,
orientacja w terenie, kupowanie

Podręcznik
str. 96-97

umiejętności

- rozumie proste wypowiedzi na temat
kupowania

- samodzielnie i swobodnie opowiada o
bohaterach obejrzanego filmu

- określa główną myśl poszczególnych
części tekstu oraz kontekst wypowiedzi

- swobodnie odgrywa obydwie role w
dialogu na podstawie podanych intencji
komunikacyjnych

- wyszukuje określone informacje w
usłyszanym tekście
- tworzy dialog między sprzedawcą a
klientem

Trainiere jetzt!

Ćwiczenia

wiedzy

- zna słownictwo dotyczące zakupów
i usług

- samodzielnie i swobodnie relacjonuje
w formie pisemnej swoje ostatnie
zakupy

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i
wypowiada słownictwo z rozdziału,
poprawnie stosuje większość poznanych

Podręcznik

środków leksykalnych w wypowiedziach
umiejętności

- znajduje określone informacje w
tekście

- opisuje ilustrację i odpowiada na
pytania do niej

- potrafi redagować krótkie teksty typu
kartka, mail

- potrafi precyzyjnie przekazać
informacje

str. 98-99

Ćwiczenia
str. 74-75

- potrafi przekazać informacje
- czynnie uczestniczy w rozmowie z
odgrywaniem ról

Zwischenstation 3

wiedzy

- zna słownictwo dotyczące tematu
zakupy, usługi, życie rodzinne, kultura

umiejętności

- rozumie teksty pisane i czytane na
w/w tematy

Podręcznik
str. 100-103
- rozumie dłuższe teksty na tematy
rożnych atrakcji turystycznych

- potrafi napisać odpowiedź na e-mail
- potrafi określić główną myśl
poszczególnych części tekstu
Deutschland auf einen Blick
Deutschland

wiedzy

umiejętności

- zna podstawowe wiadomości na temat
Niemiec

- układa quiz na temat Niemiec

- opowiada o Niemczech na podstawie
tabeli

- rozmawia z rówieśnikami na temat
Niemiec

- rozumie teksty na temat Niemiec

Podręcznik
str. 106-107

Berlin

wiedzy

umiejętności

- zna zabytki i ciekawe miejsca w
Berlinie

Podręcznik
str. 108-109

- odpowiada i zadaje pytania na temat

- opracowuje plan zwiedzania Berlina

stolicy Niemiec, jej atrakcji
turystycznych

- wybiera muzeum i uzasadnia wybόr

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka
niemieckiego
Klasa druga; Podręcznik Exakt für Dich 2;
poziom podstawowy
Ocenianie obejmuje cztery podstawowe sprawności językowe:





rozumienie tekstu czytanego
rozumienie ze słuchu
pisanie
mówienie.

Sprawności te oceniane będą w ramach następujących:
zakresów tematycznych:










człowiek (nazywanie części ciała, życzenia, marzenia, plany na przyszłość, przyjaźń,
cechy charakteru, zainteresowania, czas wolny, życie towarzyskie, niezwykłe
wydarzenia, szczęście i pech, problemy osób niepełnosprawnych)
praca (nazywanie typowych czynności dnia codziennego)
rodzina (spędzanie wolnego czasu, podział obowiązków, konflikty w rodzinie)
podróże (opisywanie miejsc spędzania urlopu, wypadki w podróży, różne formy
spędzania wakacji, oferty biur podróży)
kultura (nazywanie wydarzeń kulturalnych, informowanie o zainteresowaniach)
sport (nazywanie dyscyplin sportowych, informowanie o zainteresowaniach
sportowych, centra sportowe, sport dla niepełnosprawnych, igrzyska paraolimpijskie)
zdrowie (informowanie o samopoczuciu, stanie zdrowia, dolegliwościach i chorobach,
nazywanie środków farmaceutycznych, profilaktyka chorób, uzależnienia i nałogi)
środowisko (opisywanie pogody, określanie czasu)
kraje niemieckiego obszaru językowego (udzielanie podstawowych informacji
o Austrii).

zagadnień i struktur gramatycznych:
 odmiana czasowników modalnych müssen, mögen, dürfen, wollen, sollen w liczbie
pojedynczej i mnogiej w czasie teraźniejszym Präsens
 czasowniki haben, sein w czasie przeszłym Präteritum
 czasownik lassem
 czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
 tryb rozkazujący
 czas przeszły Perfekt
 tworzenie imiesłowu biernego
 rekcja czasownika
 zaimek nieosobowy es
 pytania ogólne i szczegółowe




zdanie poboczne z weil, dass
szyk wyrazów w zdaniach ze spójnikami aber, oder, und, denn, sondern, deshalb.

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, w bardzo wysokim stopniu opanował
wiadomości i umiejętności wskazane w programie nauczania języka niemieckiego
w klasie drugiej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne
rozwiązania zaistniałego problemu, samodzielnie rozwija własne zdolności jego wiedza
wskazuje na korzystanie ze źródeł pozalekcyjnych osiąga sukcesy w konkursach
przedmiotowych na szczeblu co najmniej szkolnym. Uczeń spełnia wymagania
podstawowe, zawarte w planie wynikowym, w 100% i wymagania ponadpodstawowe co
najmniej w 90%.

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie
wynikowym w 75%, zarówno podstawowe jak też ponadpodstawowe oraz w zakresie:
e) rozumienia tekstu czytanego





w pełni rozumie teksty bogate pod względem treści i zróżnicowane pod względem
struktur morfo-syntaktycznych;
określa główną myśl tekstu, przewodnie myśli poszczególnych części tych tekstów oraz
intencje autora;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach;
dobrze rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz
skróconych tekstów literackich.

f) rozumienia ze słuchu





w pełni rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących
w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje,
których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach słuchanych;
dobrze rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

g) mówienia







udziela płynnej i interesującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej bogate
słownictwo i frazeologię na danym poziomie, co pozwala na pełny przekaz treści (np. opis
ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego otoczenia
i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;
jasno i zrozumiale wyraża swoje opinie, podaje trafne argumenty za i przeciw;
prezentuje wypowiedź poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym;
stosuje bezbłędnie odpowiednie formy gramatyczne;




potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;
popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji.

h) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując wszystkie wymagane informacje
z użyciem odpowiednich środków językowych;
bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując bogate i oryginalne słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo sporadycznie błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje poprawną ortografie i interpunkcję.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie wynikowym
podstawowe w 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej w 50% oraz w zakresie:
e) rozumienia tekstu czytanego





dobrze rozumie większość tekstów zróżnicowanych pod względem treści i struktur morfosyntaktycznych;
określa ich główną myśl oraz dobrze radzi sobie z poszczególnymi fragmentami tekstu
znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych;
rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz prostych
tekstów literackich.

f) rozumienia ze słuchu





rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących w normalnym
tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia
można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

g) mówienia







udziela wyczerpującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej właściwe środki
językowe, co pozwala na przekaz treści (np. opis ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego
otoczenia i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;
na ogół wyraża jasno i zrozumiale swoje opinie i podaje argumenty;
prezentuje wypowiedź na ogół poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;
zwykle potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;



popełnia drobne błędy nie zakłócające komunikacji.

h) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując prawie wszystkie wymagane
informacje z użyciem odpowiednich środków językowych;
na ogół bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując dość bogate i ciekawe słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje w zasadzie poprawną ortografię i interpunkcję.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte w planie
wynikowym w co najmniej w 55% oraz w zakresie:
e) rozumienia tekstu czytanego





rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów mało zróżnicowanych pod względem treści
i struktur morfo-syntaktycznych;
poprawnie określa ich główną myśl oraz większość myśli poszczególnych fragmentów
tekstu;
znajduje sporo potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach;
rozumie ogólny sens dużej części krótkich tekstów autentycznych.

f) rozumienia ze słuchu





rozumie dużą część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim jako
ojczystym, mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje dużą część szukanych informacji szczegółowych w dialogach i prostych tekstach
słuchanych;
rozumie dużą część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

g) mówienia







uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego i najbliższego otoczenia;
potrafi podejmować niektóre role w procesie komunikacyjnym;
w swoich opiniach posługuje się językiem dosyć lakonicznym;
prezentuje wypowiedź nie zawsze poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;
stosuje podstawowe formy gramatyczne i struktury;
popełnia błędy czasem zakłócające komunikację.

h) pisania






formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując większość wymaganych
informacji z użyciem podstawowych środków językowych;
wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując mało urozmaicone słownictwo
i struktury;
popełnia dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji
oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte
w planie wynikowym w co najmniej w 40% oraz w zakresie:
rozumienia tekstu czytanego





rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne;
z trudem określa ich główną myśl oraz myśli poszczególnych fragmentów tekstu;
znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe;
rozumie ogólny sens tylko niektórych bardzo uproszczonych tekstów autentycznych.

d) rozumienia ze słuchu





rozumie ogólnie tylko część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim
jako ojczystym mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens niektórych części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje niektóre informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować.

e) mówienia





udziela wypowiedzi zawierającej ubogie słownictwo i bardzo proste struktury
językowe, co pozwala na przekaz nielicznych wymaganych informacji;
w wypowiedzi przyjmuje postawę pasywną ujmując temat bardzo lakonicznie;
prezentuje wypowiedź wspomaganą w dużym stopniu przez pytania i sugestie
nauczyciela;
popełnia liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości niektórych struktur
i błędy fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji.

f) pisania





formułuje wypowiedzi nie w pełni zgodne z tematem przekazując część wymaganych
informacji, nie mieszczące się w granicach podanej normy;
ma problemy z wypełnieniem ankiety, formularza, kwestionariusza;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując ubogie słownictwo i struktury;
stosuje liczne powtórzenia leksykalne, ogólniki i internacjonalizmy;



popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne zakłócające znacznie komunikację
oraz błędy w pisowni i interpunkcji.

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający, nie opanował podstawowych wiadomości,
nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci
osiągnięcia podstawowej wiedzy, udziela nie zrozumiałych wypowiedzi i zadaje pytania
niezgodne z tematem rozmowy, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela
formułować zdań wymagających elementarnych wiadomości z języka niemieckiego na
poziomie klasy drugiej.

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA EXAKT FÜR DICH 2
Dział

Temat lekcji
dla ucznia:

Cele szczegółowe

Materiał nauczania

(czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie wiedzy (kategoria celów A- wie, Brozumie) i umiejętności (kategoria celów: C, D – stosuje wiadomości)

(na bazie którego
zostaną
zrealizowane cele):

UCZEŃ:
w zakresie

PODSTAWOWYM

PONADPODSTAWOWYM
(wszystko, co w zakresie podstawowym
i ponadto)

EXAKT FÜR DICH 2 dla szkół ponadgimnazjalnych
wiedzy

9. Ein normaler Tag
A
L
L
T
A

- zna odmianę czasowników
rozdzielnie złożonych
- zna odmianę czasowników
nieregularnych typu fahren, laufen,
schlafen
- zna słownictwo przydatne do
opisu dnia

Podręcznik
str. 14-17
Ćwiczenia
str. 12-15

G
S
T

umiejętności

R

- potrafi opisać dzień, łącząc
informacje
- potrafi określać czas, nazywać
pory dnia

O
T

- swobodnie wypowiada się na tematy
poruszane w polskich i niemieckich
audycjach telewizyjnych
- relacjonuje przebieg dnia innych osób

- odpowiada na pytania dotyczące
audycji telewizyjnych

T
10.-11. Hausarbeit und
Träume. Czasowniki
modalne

wiedzy

- zna słownictwo dotyczące prac
domowych

Podręcznik
str. 18-19

mögen, müssen

- zna odmianę czasowników mögen
i müssen

Ćwiczenia

möchte

- zna odmianę formy möchte

str. 16-17

umiejętności

- potrafi opowiadać o swoich
obowiązkach

- potrafi opowiadać o marzeniach
innych osób

- prowadzi dialogi na temat
przebiegu dnia

- potrafi przeprowadzić wywiad

- wyszukuje informacje na temat
wydarzeń dnia codziennego

12. Jans Tagesablauf

wiedzy

- zna pozycję przedrostków
czasowników rozdzielnie złożonych
w różnych typach zdań

- zna środki językowe do
relacjonowania i wyrażania życzeń

- odpowiada na pytania partnera
na temat życia codziennego

- rozmawia z partnerem na temat
swojego dnia

- rozumie tekst pisany

- rozumie trudniejsze teksty pisane

Podręcznik
str. 20-23
Ćwiczenia

umiejętności

13.-14. Trainiere jetzt!

wiedzy

umiejętności

zna wymagane w rozdziale
słownictwo i struktury
- częściowo rozumie tekst pisany
na temat życia codziennego

str. 18-21

Podręcznik
str. 24-25
- rozumie tekst pisany na temat
przebiegu dnia

Ćwiczenia
str. 22-23

15. Viele Personen –
eine Clique

wiedzy

- zna nazwy zainteresowań
- nazywa cechy charakteru

F

- posiada bogate słownictwo
określające osoby

umiejętności

str. 26-29

- zna pytanie o opinię

Ćwiczenia

- zna sposoby wyrażania opinii

str. 26-31

R
E

Podręcznik

- rozumie teksty o przyjaciołach

U

- opowiada o innych osobach

N

- precyzuje cechy charakteru

- stosuje w wypowiedziach
urozmaicone słownictwo, zwroty i
wyrażenia, potrafi wyrażać emocje

D

16. Unsere Hobbys

wiedzy

S

- zna słownictwo dotyczące
zainteresowań swoich i innych osób
- zna zaimki dzierżawcze i osobowe

C

- sprawnie posługuje się zaimkami
osobowymi do wyrażania
przynależności

str. 30
Ćwiczenia

służące do wyrażania przynależności

H

Podręcznik

str. 31-32

A
F

umiejętności

T

17.–18. Freundschaft
ist …

wiedzy

umiejętności

pyta o przynależność i wyraża ją
zaimkami dzierżawczymi

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą

- zna środki leksykalne do
wyrażania radości

- zna słownictwo i przysłowia na temat
przyjaźni

- zna budowę zdania pobocznego

- zna i stosuje zdanie poboczne w
swoich wypowiedziach

Ćwiczenia

- rozumie tekst o przyjaźni

- prowadzi dyskusje na temat przyjaźni

str. 33-35

- potrafi zdefiniować przyjaźń

- przygotowuje i prowadzi prezentacje
projektów

- bierze udział w dyskusji na temat
przyjaźni
- opowiada o przyjacielu

wyrażania przynależności

Podręcznik
str. 31-35

- opowiada o planach na przyszłość
swoich i innych osób

- przygotowuje i przedstawia
projekt o przyjacielu
19.-20. Trainiere jetzt!

wiedzy

- zna wymagane w rozdziale

Podręcznik

słownictwo i struktury

str.36-37
Ćwiczenia

umiejętności

- potrafi znaleźć pewne informacje
w tekście słuchanym
- potrafi prowadzić rozmowę z
odgrywaniem ról według
scenariusza

- potrafi prowadzić rozmowę z
odgrywaniem ról według scenariusza,
posługując się bogatym słownictwem

str. 36-37

- potrafi opisać ilustracje i
odpowiedzieć na pytania różnego typu

- potrafi opisać ilustracje i
odpowiedzieć na pytania typu:
Wer? Wo? Was?
21.-22.

wiedzy

Zwischenstation 4
Schreiben / Hören /
Lesen / Sprechen

umiejętności

- zna wymagane w rozdziale
słownictwo i struktury

- zna bogate słownictwo i struktury
gramatyczne konieczne do komunikacji
na temat zrealizowanych tematów

- potrafi napisać e-mail z
wykorzystaniem podanych środków
językowych

- rozumie trudniejsze teksty czytane i
ze słuchu

- rozumie teksty czytane i ze
słuchu

Podręcznik
str. 38-41

- swobodnie wypowiada się na temat
przyjaźni

- wypowiada się na temat przyjaźni
na podstawie materiału
ilustracyjnego
- opisuje zdjęcie i odpowiada na
pytania
wiedzy

- zna środki językowe do wyrażania
prośby i reakcji na nią, wyrażania

- zna różnorodne środki językowe do
wyrażania prośby i reakcji na nią,

Podręcznik

23. Kannst du mir bitte
helfen?

odmowy, informowania o zakazie
- zna odmianę czasowników dürfen,
wollen
umiejętności

D

24. Ärger mit den
Eltern

wiedzy

K

str. 40-43

- zna pytania o przyczynę i sposoby
wyrażania przyczyny

- potrafi rozmawiać o ograniczeniach i
zakazach w domu

umiejętności

N

Podręcznik
str. 45-46
Ćwiczenia

- zna spójniki zdań współrzędnie
złożonych

A

str. 44-45

- formułuje uzasadnienia wyboru
- informuje o przyzwoleniu i
zakazie

N

25. Wo kann man hier
…?

wiedzy

A

- zna nazwy popularnych dyscyplin
sportowych i miejsca uprawiania
sportu

- zna nazwy mniej popularnych
dyscyplin sportowych i miejsca
uprawiania sportu

Podręcznik
str. 47
Ćwiczenia

S
S
I

Ćwiczenia

- potrafi rozmawiać o zakazach na
podstawie znaków drogowych

(weil, denn, deshalb)

P

str. 42-44

- potrafi właściwie zastosować
wszystkie czasowniki modalne

A
S

- potrafi prowadzić dialog według
wzoru

wyrażania odmowy, informowania o
zakazie

26. Sport und

umiejętności

- potrafi opowiadać o swoich
zainteresowaniach sportem

str. 46-48

wiedzy

- ma świadomość zastosowania

Podręcznik

E

Behinderte

R

szyku wyrazόw w zdaniu
umiejętności

E

- opowiada o ograniczeniach
niepełnosprawnych

str. 48-51
- swobodnie posługuje się słownictwem
i zdaniami podrzędnymi

Ćwiczenia
str. 48-49

N
27. / 28.

wiedzy

Trainiere jetzt!

- zna słownictwo dotyczące życia
rodzinnego, sportu i zdrowia

Podręcznik
str. 52-53

- zna słownictwo dotyczące
problemów rodzinnych
umiejętności

- potrafi dopasować teksty do
wypowiedzi i osoby

ćwiczenia S. 5051
- potrafi napisać wiadomość e-mail
posługując się bogatym słownictwem

- potrafi napisać odpowiedź na email

wiedzy

E
R

29. Was haben die
Personen gemacht?

- zna zasady określania czasu
przeszłego

- zna zasady tworzenia czasu
przeszłego Perfekt

- zna zasady tworzenia czasu
Präteritum czasowników haben i
sein

L

Str. 54-57

B
umiejętności

- potrafi relacjonować zdarzenia z

str. 54-57
Ćwiczenia

E

N

Podręcznik

- potrafi samodzielnie relacjonować

I

przeszłości według wzoru

S

- swobodnie prowadzi rozmowy na
temat z przeszłości

S
E

zdarzenia z przeszłości

30. Ich war dabei

wiedzy

umiejętności

- zna zasady tworzenia czasu
Perfekt czasowników słabych

Podręcznik
str. 58-59

- zna nazwy ważnych miejsc
historycznych

Ćwiczenia

- zna wyrażania opisujące czas

str. 58-61

- odpowiada na pytania do
ilustracji i zdjęć

- opowiada o życiu znanych osób

- wyszukuje ważne informacje o
Murze Berlińskim, laureatach
Nagrody Nobla i in.

31. Ein Pechtag

wiedzy

- zna formy Partizip II
czasowników mocnych i
nieregularnych rozdzielnie i
nierozdzielnie złożonych
- zna wyrażenia do prowadzenia
rozmowy np. dotyczące
wątpliwości, niedowierzania,
zdziwienia

- zna zwroty potoczne, idiomatyczne,
partykuły

Podręcznik
str. 60-63
Ćwiczenia
str.61-63

32. Was hast du
gestern gemacht?

33.-34. Trainiere jetzt!

umiejętności

- potrafi wyrazić zdenerwowanie i
złość

- swobodnie wypowiada się na temat
swojego pechowego dnia

wiedzy

zna wymagane w rozdziale
słownictwo i struktury

zna wymagane w rozdziale słownictwo i
struktury

umiejętności

- opowiada o minionym dniu

- opowiada o różnych przeżyciach z
przeszłości

wiedzy

- zna rożne techniki testowania
rozumienia tekstu ze słuchu

Podręcznik
str. 64-65

- potrafi odczytać z tekstu
słuchanego intencję autora
umiejętności

35.-36.
Zwischenstation 5
Schreiben / Hören /
Lesen / Sprechen

wiedzy

ćwiczenia S.6465

- potrafi opisać ilustracje i
odpowiedzieć na pytania do niej

- zna podstawowe środki językowe
do wypowiadania się na temat
wydarzeń z przeszłości według
planu

- zna bogate środki językowe do
wypowiadania się na temat przeszłości

Podręcznik
str. 66-69

- rozumie teksty ze słuchu
umiejętności

37. Beim Arzt

wiedzy

- potrafi prowadzić rozmowę (z
podziałem na role)

- opisuje zdjęcie i wypowiada się na
jego temat

- czynnie operuje słownictwem
tematycznym

- odgrywa obie role w dialogu
- interpretuje wyniki statystyczne

- zna nazwy części ciała,
dolegliwości i choroby

Podręcznik
str. 70-72

- zna odmianę zaimka osobowego
w celowniku

K

Ćwiczenia

R

str. 68-73

A

umiejętności

N
K

- zadaje i odpowiada na pytania
lekarza
- potrafi umówić się na wizytę

O
D

- informuje o swoim samopoczuciu
i stanie zdrowia

38. Ich brauche Hilfe!

wiedzy

E

- swobodnie wypowiada się na temat
stanu zdrowia i ostatniej wizyty u
lekarza
- potrafi wyrazić różne emocje: np.
zaskoczenie

- zna słownictwo konieczne do
formułowania rad i wskazówek

Podręcznik
str. 73-75

- zna zastosowanie czasownika
modalnego sollen, tryb
rozkazujący

R
umiejętności

- przytacza opinie innych osób
- stosuje odpowiednie rutyny

Ćwiczenia
str. 73-74
- opowiada o swoich sposobach dbania
o zdrowie

G

językowe

E
S
U

39. Vorbeugen statt
Heilen

wiedzy

N
D

umiejętności

?

- zna podstawowe środki językowe
(czasowniki zwrotne, czasownik
lassen, określenia częstotliwości)
konieczne do informowania o
dbałości o zdrowie i higienie

Podręcznik
str. 76-79
Ćwiczenia
str. 75-77

- odpowiada na pytania dotyczące
zapobiegania chorobom, wypełnia
ankiety,
- dyskutuje w klasie na temat
profilaktyki, informuje o skutkach

40.-41. Trainiere jetzt!

wiedzy

- zna wymagane w rozdziale
słownictwo i struktury

umiejętności

- rozumie prosty tekst pisany
- określa główną myśl tekstu i
intencje autora tekstu

Podręcznik
str. 80-81
- sprawnie i płynnie posługuje się
poznanym słownictwem

Ćwiczenia
str. 78-79

- pisze e-mail
42. Vier Möglichkeiten
Urlaub zu machen
U
R

wiedzy

umiejętności

- zna określenia miejsca spędzania
urlopu
- określa preferencje dotyczące
wakacji

Podręcznik
str. 82-85
- w wypowiedziach na temat swoich
wakacji stosuje urozmaicone
słownictwo, zwroty i wyrażenia, łączy

Ćwiczenia

L
A
U
B
S
S
P
A
S
S

- uzupełnia ankietę

informacje, przytacza opinie innych
osób

str. 82-85

- zna bogate słownictwo do tematu
pogoda

Podręcznik

- rozumie tekst pisany (prognozy
pogody) i potrafi bez trudności
odpowiadać na pytania

- swobodnie rozmawia na temat miasta

Ćwiczenia 85-88

- zna podstawowe słownictwo
przewodnika turystycznego

- zna słownictwo prospektu
reklamującego usługi turystyczne

- wypełnia formularz

- opisuje hotel

- prowadzi rozmowę w biurze
podróży

- opowiada na temat wycieczki klasowej

- prowadzi dialog na temat wakacji

43. Wie war das
Wetter?

wiedzy

umiejętności

44. Ein Reisekatalog

wiedzy

umiejętności

- zna słownictwo dotyczące pogody

- informuje o ofercie biur podróży
znalezionych w internecie
45.-46.

wiedzy

Trainiere jetzt!
umiejętności

str. 86

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
opisu drogi

Podręcznik
str. 87-91
Ćwiczenia
str. 89-91

- przytacza opinie innych osób na temat
wyjazdów wakacyjnych

- zna podstawowe słownictwo dot.
podróżowania i turystyki

- zna bogate słownictwo dot.
podróżowania i turystyki

- potrafi rozpoznać typ tekstu
słuchanego, zidentyfikować
sytuację, znaleźć wymagane

- potrafi opisać zdjęcie, uzasadnić
wybór, uzasadnić powód odrzucenia
pozostałych propozycji

Podręcznik
str. 92-93
Ćwiczenia

informacje

str. 92-93

- potrafi wyrazić swoją opinię

47.-48.

wiedzy

Zwischenstation 6
Schreiben / Hören /
Lesen/ Sprechen

umiejętności

- zna podstawowe słownictwo na
temat podróżowania

- zna urozmaicone słownictwo i zwroty
na temat podróżowania

- potrafi napisać wiadomość
według wzoru

- potrafi opisać ostatnią podróż

- potrafi wysłuchać w tekście
wymagane informacje
- potrafi uzupełnić tabelę
informacjami z tekstu pisanego

E
X
A
K

49. Österreich-Quiz

wiedzy

Podręcznik
str. 94-97

- potrafi wysłuchać w trudniejszym
tekście wymagane informacje
- potrafi wypowiedzieć się na temat
podróżowania na podstawie materiału
stymulującego

- zna informacje na temat Austrii

Podręcznik

T

str. 100-101
umiejętności

P

- odpowiada na pytania na temat
Austrii

- opowiada o Austrii
- układa quiz na temat Austrii

L
U
S

50. Wien

wiedzy

- zna nazwy ciekawych miejsc w
Wiedniu

Podręcznik
str. 102

umiejętności

- wyszukuje informacje w
internecie

- opowiada o Wiedniu

- odpowiada na pytania

51. Salzburg

wiedzy

umiejętności

- zna nazwy ciekawych miejsc w
Salzburgu
- wyszukuje informacje w
internecie
- odpowiada na pytania

Podręcznik
str. 103
- opracowuje językowo i graficznie
przygotowany wspόlnie projekt Tydzień
Mozarta

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka
niemieckiego
Klasa trzecia; Podręcznik Exakt für Dich 3;
poziom podstawowy
Ocenianie obejmuje cztery podstawowe sprawności językowe:





rozumienie tekstu czytanego
rozumienie ze słuchu
pisanie
mówienie.

Sprawności te oceniane będą w ramach następujących:
zakresów tematycznych:








człowiek (wygląd, charakter, zachowanie, części garderoby, style ubierania się,
życzenia, marzenia, plany na przyszłość, wydarzenia z przeszłości)
praca (zawody i umiejętności, zalety i wady zawodów, miejsca pracy, plany
zawodowe, rozmowa kwalifikacyjna, praca dla uczniów)
rodzina (zakładanie rodziny, wybór przyszłego współmałżonka, problem ludzi
samotnych, formy zaangażowanie w pomoc społeczną)
technika (nazywanie urządzeń technicznych, korzystanie z nich, sposoby
komunikowania się, zagrożenia w sieci, wady i zalety telefonów komórkowych)
świat przyrody i środowisko (opisywanie pogody, klęski żywiołowe, zagrożenia
środowiska, działania w zakresie ochrony środowiska)
państwo i społeczeństwo (pomoc społeczna, przestępczość, problemy społeczne)
kraje niemieckiego obszaru językowego (udzielanie podstawowych informacji
o Szwajcarii).

zagadnień i struktur gramatycznych:
 odmiana przymiotników
 stopniowanie przymiotników i przysłówków
 dopełniacz rzeczownika
 odmiana słaba rzeczownika
 zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem damit; konstrukcja z um … zu
 zdanie okolicznikowe sposobu z spójnikiem indem
 czas przeszły Präteritum (czasowniki modalne i regularne)
 czas przeszły Präteritum (czasowniki nieregularne)
 zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami: als, wenn
 zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami: nachdem, bevor, während
 czas przyszły Futur I
 pytania zależne
 zdania przyzwalające (obwohl, trotzdem)







zdania względne
tryb przypuszczający
strona bierna
rekcja czasownika
zdania warunkowe (Konjunktiv II)

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, w bardzo wysokim stopniu opanował
wiadomości i umiejętności wskazane w programie nauczania języka niemieckiego
w klasie trzeciej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne
rozwiązania zaistniałego problemu, samodzielnie rozwija własne zdolności jego wiedza
wskazuje na korzystanie ze źródeł pozalekcyjnych osiąga sukcesy w konkursach
przedmiotowych na szczeblu co najmniej szkolnym. Uczeń spełnia wymagania
podstawowe, zawarte w planie wynikowym, w 100% i wymagania ponadpodstawowe co
najmniej w 90%.

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie
wynikowym w 75%, zarówno podstawowe jak też ponadpodstawowe oraz w zakresie:
i) rozumienia tekstu czytanego





w pełni rozumie teksty bogate pod względem treści i zróżnicowane pod względem
struktur morfo-syntaktycznych;
określa główną myśl tekstu, przewodnie myśli poszczególnych części tych tekstów oraz
intencje autora;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach;
dobrze rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz
skróconych tekstów literackich.

j) rozumienia ze słuchu





w pełni rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących
w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje,
których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach słuchanych;
dobrze rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

k) mówienia




udziela płynnej i interesującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej bogate
słownictwo i frazeologię na danym poziomie, co pozwala na pełny przekaz treści (np. opis
ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego otoczenia
i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;







jasno i zrozumiale wyraża swoje opinie, podaje trafne argumenty za i przeciw;
prezentuje wypowiedź poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym;
stosuje bezbłędnie odpowiednie formy gramatyczne;
potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;
popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji.

l) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując wszystkie wymagane informacje
z użyciem odpowiednich środków językowych;
bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując bogate i oryginalne słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo sporadycznie błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje poprawną ortografie i interpunkcję.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w planie wynikowym
podstawowe w 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej w 50% oraz w zakresie:
i) rozumienia tekstu czytanego





dobrze rozumie większość tekstów zróżnicowanych pod względem treści i struktur morfosyntaktycznych;
określa ich główną myśl oraz dobrze radzi sobie z poszczególnymi fragmentami tekstu
znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych;
rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz prostych
tekstów literackich.

j) rozumienia ze słuchu





rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących w normalnym
tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia
można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

k) mówienia





udziela wyczerpującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej właściwe środki
językowe, co pozwala na przekaz treści (np. opis ilustracji);
czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego
otoczenia i inne z nimi związane;
potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym;
na ogół wyraża jasno i zrozumiale swoje opinie i podaje argumenty;





prezentuje wypowiedź na ogół poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;
zwykle potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym;
popełnia drobne błędy nie zakłócające komunikacji.

l) pisania







formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując prawie wszystkie wymagane
informacje z użyciem odpowiednich środków językowych;
na ogół bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując dość bogate i ciekawe słownictwo
i struktury;
potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne;
popełnia bardzo nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające
komunikacji oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
stosuje w zasadzie poprawną ortografię i interpunkcję.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte w planie
wynikowym w co najmniej w 55% oraz w zakresie:
i) rozumienia tekstu czytanego





rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów mało zróżnicowanych pod względem treści
i struktur morfo-syntaktycznych;
poprawnie określa ich główną myśl oraz większość myśli poszczególnych fragmentów
tekstu;
znajduje sporo potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach;
rozumie ogólny sens dużej części krótkich tekstów autentycznych.

j) rozumienia ze słuchu





rozumie dużą część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim jako
ojczystym, mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje dużą część szukanych informacji szczegółowych w dialogach i prostych tekstach
słuchanych;
rozumie dużą część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie
zareagować.

k) mówienia





uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego i najbliższego otoczenia;
potrafi podejmować niektóre role w procesie komunikacyjnym;
w swoich opiniach posługuje się językiem dosyć lakonicznym;
prezentuje wypowiedź nie zawsze poprawną pod względem fonetycznym
i gramatycznym;




stosuje podstawowe formy gramatyczne i struktury;
popełnia błędy czasem zakłócające komunikację.

l) pisania






formułuje wypowiedzi zgodne z tematem przekazując większość wymaganych
informacji z użyciem podstawowych środków językowych;
wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze;
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując mało urozmaicone słownictwo
i struktury;
popełnia dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji
oraz drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu;
popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte
w planie wynikowym w co najmniej w 40% oraz w zakresie:
rozumienia tekstu czytanego





rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne;
z trudem określa ich główną myśl oraz myśli poszczególnych fragmentów tekstu;
znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe;
rozumie ogólny sens tylko niektórych bardzo uproszczonych tekstów autentycznych.

g) rozumienia ze słuchu





rozumie ogólnie tylko część wypowiedzi osób posługujących się językiem niemieckim
jako ojczystym mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy
leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu;
rozumie ogólny sens niektórych części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych
warunkach odbioru;
znajduje niektóre informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych;
rozumie część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować.

h) mówienia





udziela wypowiedzi zawierającej ubogie słownictwo i bardzo proste struktury
językowe, co pozwala na przekaz nielicznych wymaganych informacji;
w wypowiedzi przyjmuje postawę pasywną ujmując temat bardzo lakonicznie;
prezentuje wypowiedź wspomaganą w dużym stopniu przez pytania i sugestie
nauczyciela;
popełnia liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości niektórych struktur
i błędy fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji.

i) pisania



formułuje wypowiedzi nie w pełni zgodne z tematem przekazując część wymaganych
informacji, nie mieszczące się w granicach podanej normy;
ma problemy z wypełnieniem ankiety, formularza, kwestionariusza;





opisuje ludzi, przedmioty, miejsca wykorzystując ubogie słownictwo i struktury;
stosuje liczne powtórzenia leksykalne, ogólniki i internacjonalizmy;
popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne zakłócające znacznie komunikację
oraz błędy w pisowni i interpunkcji.

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający, nie opanował podstawowych wiadomości,
nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci
osiągnięcia podstawowej wiedzy, udziela nie zrozumiałych wypowiedzi i zadaje pytania
niezgodne z tematem rozmowy, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela
formułować zdań wymagających elementarnych wiadomości z języka niemieckiego na
poziomie klasy trzeciej.

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA EXAKT für Dich 3
Dział:

Temat lekcji
dla ucznia:

Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez
ucznia/grupę w zakresie wiedzy (kategoria celów A- wie, Brozumie) i umiejętności (kategoria celów: C, D – stosuje
wiadomości)

13 MENSCHEN,
MENSCHEN …

UCZEŃ:

9. Prominente

w zakresie

PODSTAWOWYM

PONADPODSTAWOWYM
(wszystko, co w
zakresie podstawowym
i ponadto)

wiedzy

- zna zasady
stopniowania prostych
przymiotników

- zna stopniowanie
nieregularne
przymiotników i
przysłówków

- zna przymiotniki
określające wygląd i
charakter
umiejętności

- potrafi opisać osoby
znane, porównać je
- potrafi wyrazić opinię
na temat ubrań,
zachowań, stylu

10. Rekorde

wiedzy

- zna zasady
stopniowania
przymiotników i

Materiał
nauczania
(na bazie
którego
zostaną
zrealizowane
cele):

Podręcznik
str. 15-16
Ćwiczenia
str. 12-13

- swobodnie wypowiada
się na tematy związane z
wyglądem, modą,
wzorcami, upodobaniami

- zna przeciwieństwa
znanych przymiotników i
zasady tworzenia

Podręcznik

przysłówków

przeciwieństw

str. 17-18
Ćwiczenia

umiejętności

- potrafi porównywać
osoby, rzeczy,
rozmawiać o rekordach

- potrafi opowiadać o
znanych osobach i ich
osiągnięciach

str. 14-16

- potrafi opowiadać o
znanych rekordach i
rekordzistach
11. Kleider machen
Leute

wiedzy

umiejętności

- zna nazwy części
garderoby
- opisuje ubranie i styl
osób
- wyraża opinię na
temat wyglądu osób

Podręcznik
str. 19-21
- rozmawia z partnerem
na temat wyglądu, mody,
upodobań

Ćwiczenia
str. 16-21

- pisze e-mail wg planu

- prowadzi dialog w
sklepie odzieżowym
12.-14. Trainiere jetzt!
Hören / Sprachmittel

Extraseiten: Lesen /
Hören / Schreiben

wiedzy

- zna wymagane w
rozdziale słownictwo i
struktury

- odmienia przymiotnik po
rodzajnikach, zaimkach,
bez rodzajnika

Podręcznik

- zna zasady
stopniowania
regularnego i
stopniowanie
nieregularne
przymiotników i

- stosuje przymiotnik w
zdaniu w różnych
przypadkach

Ćwiczenia

str. 24-25

str.22-23

przysłówków
umiejętności

- rozumie proste teksty
słuchane i czytane
- rozwiązuje test z luką

- rozumie teksty słuchane
i pisane na temat mody,
ubrań i sławnych osób

14 BERUF ODER BERUFUNG?

- potrafi zastosować
środki językowe w
wypowiedziach pisemnych

15. Berufswünsche

wiedzy

- zna nazwy zawodów i
czynności
- zna sposoby
wyrażania opinii

- posiada bogate
słownictwo określające
pracę w różnych
zawodach

- rozumie teksty o
zawodach
- opowiada o swoich
planach zawodowych

str. 27-28
Ćwiczenia
str. 26-29

- zna budowę zdania
okolicznikowego celu i
konstrukcję
bezokolicznikową
umiejętności

Podręcznik

- stosuje w
wypowiedziach
urozmaicone słownictwo,
zwroty i wyrażenia

- potrafi określić cel
16. Vor- und Nachteile
des Berufs

wiedzy

- zna wady i zalety
różnych zawodów

Podręcznik

umiejętności

- zna sposoby
wyrażania
przynależności

str. 29-30

- zna deklinację słabą
rzeczownika

str. 29-34

- pyta o przynależność i
wyraża ją przy pomocy
dopełniacza
- wyraża opinię na
temat różnych
zawodów

17. Stellenmarkt

wiedzy

umiejętności

Ćwiczenia

- ma uporządkowaną
wiedzę na temat
wyrażania przynależności i
deklinacji rzeczownika
- potrafi uzupełnić wpis na
forum

- zna środki leksykalne
potrzebne do
zrozumienia i
przygotowania
autoprezentacji i
dokumentów
aplikacyjnych

- zna słownictwo
dotyczące rozmowy
kwalifikacyjnej

- potrafi wyszukać i
zrozumieć ogłoszenie o
pracy

- potrafi prowadzić
rozmowę kwalifikacyjną,
napisać list motywacyjny

Podręcznik
str. 31-33
Ćwiczenia
str. 35

- potrafi przygotować
list motywacyjny
18.-20. Trainiere jetzt!
Lesen / Sprachmittel

wiedzy

- zna wymagane w
rozdziale słownictwo i
struktury

Podręcznik
str. 36-37

umiejętności

Extraseiten:
Lesen/Hören /
Schreiben

- potrafi pracować z
tekstem czytanym z
dobieraniem zdań do
tekstu
- potrafi uzupełnić tekst
nowymi środkami
językowymi
- potrafi dobierać opcje
będące tłumaczeniem

21.-22.

wiedzy

Zwischenstation 7

- zna bogate słownictwo i
struktury gramatyczne
konieczne do komunikacji
na temat poznanych
zagadnień

- potrafi napisać e-mail
według schematu

- rozumie trudniejsze
teksty czytane i ze słuchu

- rozumie ogłoszenia i
wywiady

- swobodnie wypowiada
się na temat pracy i
wyboru zawodu

- wypowiada się na
podany temat według
opisu lub na podstawie
materiału
ilustracyjnego
- opisuje zdjęcie i

Ćwiczenia
str. 36-37

- potrafi opisać ilustracje i
odpowiedzieć na pytania
różnego typu

- zna wymagane w
rozdziale słownictwo i
struktury

Schreiben / Hören /
Lesen / Sprechen
umiejętności

- potrafi prowadzić
rozmowę z odgrywaniem
ról według scenariusza,
posługując się bogatym
słownictwem

Podręcznik
str. 38-41

15 Lebensgeschichten

odpowiada na pytania
23. Das Geheimnis
meiner Mutter - Czas
przeszły Präteritum
czasowników
regularnych

24. Erinnerungen

wiedzy

- zna zasady tworzenia
czasu Präteritum
czasowników
regularnych

- zna różnorodne środki
językowe do
relacjonowania wydarzeń

Podręcznik
str. 43-44
Ćwiczenia

- zna wyrażania
opisujące wydarzenia w
czasie

str. 40-42

umiejętności

- potrafi zastosować
czas Präteritum

wiedzy

- zna zwroty służące do
wyrażania zachwytu i
radości

Podręcznik

- zna spójniki zdań
czasowych służące
relacjonowaniu
wydarzeń z przeszłości

Ćwiczenia

umiejętności

- określa kolejność
wydarzeń w przeszłości
- zna spójniki als,
wenn, nachdem, bevor,
während
- łączy informacje i
wyraża je w zdaniach

- potrafi relacjonować i
opowiadać o
wydarzeniach z
przeszłości

str. 45-46

str. 42-43

- potrafi opowiedzieć i
napisać tekst z przeszłości
na dowolny temat

czasowych
25. Heute und früher

wiedzy

umiejętności

- zna zasady
stosowania spójników
als i wenn
- potrafi opowiadać o
przebiegu dnia
- potrafi zapytać
starszą osobę o jej
wspomnienia z
przeszłości

26.Temporalsätze mit
als, wenn, nachdem,
bevor, während w
ćwiczeniach

27. Czas przeszły
Präteritum
czasowników
modalnych,
regularnych i
nieregularnych w
ćwiczeniach

wiedzy

Podręcznik
str. 47-49
- potrafi napisać tekst
ilustrujący wydarzenie z
przeszłości

- ma świadomość
następstwa czasu i
stosowania spójników
czasowych

str. 51
Ćwiczenia

- opowiada o
przeszłości z
zastosowaniem
spójników als i wenn

- swobodnie posługuje się
zdaniami czasowymi w
relacjonowaniu

wiedzy

- zna formy Präteritum
czasowników
regularnych oraz
nieregularnych

- potrafi relacjonować i
swobodnie prowadzić
rozmowy na tematy z
przeszłości

- potrafi właściwie
zastosować czas
Präteritum i
Plusquamperfekt

str. 49

Podręcznik

umiejętności

umiejętności

Ćwiczenia

str. 44-46

Podręcznik
str. 51
Ćwiczenia
str. 47-49

28. Trainiere jetzt!

wiedzy

Schreiben /
Sprachmittel
umiejętności

Extraseiten: Lesen /
Hören / Schreiben

- zna środki językowe i
konstrukcje
gramatyczne z
rozdziału 15
- potrafi napisać e-mail
wg podanego wzoru na
temat pobytu
świątecznego w
Niemczech

Podręcznik
str. 52-53
Ćwiczenia
- operuje swobodnie
słownictwem i gramatyką
poznaną w rozdziale

Str. 50-51

16 BLICK IN DIE
ZUKUNFT

- potrafi zastosować
poznane słownictwo i
konstrukcje w
kontekście
29. Die großen
Probleme der Zukunft

wiedzy

- zna zwroty i
konstrukcje służące do
formułowania hipotez i
uzasadniania

Podręcznik
str. 55-56
Ćwiczenia

- zna budowę czasu
przyszłego Futur I

30. Prognosen und
Pläne

str. 54-55

umiejętności

- rozmawia o
problemach
współczesnego świata

- swobodnie wyraża
opinie, hipotezy, obawy,
marzenia

wiedzy

- zna zastosowanie
czasu Futur I

- stosuje zdanie z obwohl

Podręcznik

- uczestniczy w wywiadzie

str. 57-58

- zna wyrażenia

przedstawiające
marzenia, nadzieje i
plany

31. Sorgen um das
Morgen

Ćwiczenia
str. 56-59

umiejętności

-formułuje hipotezy i
prognozy dotyczące
przyszłości

- przedstawia marzenia,
nadzieje i plany na
przyszłość

wiedzy

- zna słownictwo
dotyczące zagrożeń w
przyszłości

- zna konstrukcje zdania
przyzwalającego, spójnik
trotzdem

- potrafi wyrazić
niepokój i troskę
- uzupełnia fragment
bloga

str. 59-61
Ćwiczenia

- zna wyrażenia zgody i
sprzeciwu, formy trybu
przypuszczającego
umiejętności

Podręcznik

str. 60-63
- swobodnie wypowiada
się na temat przyszłości
na forum
- interpretuje wyniki
statystyczne
- prezentuje postawę
pesymisty i optymisty

32. Grammatiktraining

wiedzy

- zna wymagane w
rozdziale struktury
gramatyczne

- zna wymagane
konstrukcje gramatyczne,
spójniki zdania
przyzwalającego,
kolokacje i zwroty

Podręcznik
str. 63
Ćwiczenia

33.-34. Trainiere jetzt!

umiejętności

- potrafi stosować
pytania zależne, zdania
przyzwalające i czas
przyszły

- potrafi zastosować
poznane konstrukcje w
tłumaczeniach na język
niemiecki

wiedzy

- zna rόżne techniki
testowania rozumienia
tekstu ze słuchu

- potrafi uzupełnić luki w
tekście czytanym

Hören / Sprachmittel

Extraseiten: Lesen /
Hören / Schreiben
35.-36.
Zwischenstation 8

umiejętności

wiedzy

Schreiben / Hören /
Lesen / Sprechen

umiejętności

str. 64-65

str. 64-65

- zna podstawowe
środki językowe
występujące w
rozdziale

- zna bogate środki
językowe do
wypowiadania się na
temat przyszłości

- potrafi odczytać z
tekstu czytanego
intencję autora

- potrafi odpisać na e-mail

- czynnie operuje
słownictwem

Podręcznik

Ćwiczenia

- zna środki językowe i
konstrukcje

- rozumie globalnie i
selektywnie teksty ze
słuchu

str. 55, 57-60,
62 (wybrane
ćwiczenia)

- potrafi przeprowadzić
rozmowę uwzględniając
podane informacje
- potrafi opisać zdjęcie i
odpowiedzieć na pytania
do niego

Podręcznik
str. 66-69

17 PARTNERSCHAFTEN

tematycznym

37. Was für ein Typ bist
du?

wiedzy

- zna podstawowe
określenia cech
charakteru i zachowań
osób

- zna różne cechy
charakteru

38. Single – Hurra!?

wiedzy

str. 68-72

- informuje o swoich
cechach osobowości

- swobodnie wypowiada
się na temat różnych osób

- opisuje charakter
innych osób

- charakteryzuje osoby, z
którymi chciałby zawrzeć
znajomość

- rozumie teksty
ogłoszeń na portalach
społecznościowych

- zna słownictwo
dotyczące związków i
osób żyjących samotnie
- zna odmianę

str. 71-73
Ćwiczenia

- określa wygląd osób

umiejętności

Podręcznik

- zna pełną odmianę
przymiotnika z wyjątkami
- zna wszystkie przyimki
łączące się z

Podręcznik
str. 74-75

przymiotnika w
dopełniaczu

dopełniaczem

Ćwiczenia
str. 73-74

- zna przyimki z
dopełniaczem

umiejętności

- potrafi skomentować
wyniki ankiety
- potrafi odpowiadać na
pytania do tekstu,
uzupełnić luki
gramatyczno-leksykalne

39. Liebeskummer

wiedzy

- zna podstawowe
środki językowe
służące do opisywania
stanów emocjonalnych,
miłości, zawodu
miłosnego

- potrafi rozmawiać o
wadach i zaletach życia w
związku formalnym i jako
singiel

- zna środki językowe
wyrażające tryb
przypuszczający

- odpowiada na pytania

str. 76-77
Ćwiczenia
str. 74-77

- zna zasady
budowania Konjunktiv
II i jego zastosowania
w zdaniach

umiejętności

Podręcznik

- potrafi wykorzystać tryb

do tekstu piosenki
Neny
- potrafi analizować
tekst liryczny

przypuszczający
Konjunktiv II w różnych
sytuacjach

- potrafi napisać email, udzielić w nim
rady, dodać otuchy

40.-41. Trainiere jetzt!

wiedzy

- zna wymagane w
rozdziale słownictwo i
struktury

Podręcznik
str. 80-81

Lesen / Sprachmittel

Ćwiczenia
umiejętności

Extraseiten

- rozumie prosty tekst
pisany i uzupełnia
poprawnie luki

- sprawnie i płynnie
posługuje się poznanym
słownictwem

str. 70-71

18
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- bezbłędnie uzupełnia
luki z opcją tłumaczenia

42. Bist du
umweltbewusst?

wiedzy

- zna podstawowe
słownictwo związane z
ochroną środowiska

- zna bogate słownictwo
na temat ochrony
środowiska

Podręcznik

- potrafi zbudować
zdanie okolicznikowe

- zna środki językowe do
wyrażania rad,

Ćwiczenia

str. 83-85

sposobu z indem

wskazówek, życzeń

str. 82-84

- potrafi zbudować
zdanie w stronie
biernej

umiejętności

43. Wie kann man sich
engagieren?

wiedzy

- wyraża opinie na
temat wpływu
działalności człowieka
na środowisko
naturalne
- podaje sposoby
oszczędzania energii

- w wypowiedziach na
temat ochrony środowiska
stosuje bogate
słownictwo, zwroty i
wyrażenia, opowiada o
działaniach
proekologicznych różnych
osób

- zna słownictwo
dotyczące działań i
akcji społecznych

- zna i stosuje rekcję
czasowników w pytaniach
i odpowiedziach

Podręcznik
str. 86-87
Ćwiczenia

umiejętności

- rozumie tekst pisany
o pracy organizacji
społecznych i
charytatywnych

- swobodnie rozmawia na
temat aktywności
społecznych
- potrafi napisać e-mail na
w/w temat

str. 85-88

44. Wir übernehmen
eine Patenschaft Projekt

wiedzy

- zna podstawowe
słownictwo

Podręcznik
str. 88-89

dotyczące adopcji serca

Ćwiczenia

- potrafi zbudować
zdania warunkowe z
zastosowaniem
Konjunktiv II

umiejętności

- potrafi wyrazić
życzenia z
zastosowaniem
Konjunktiv II
i zdania warunkowego

str. 89-91

- realizuje projekt w małej
grupie
- opowiada na temat
adopcji serca
- proponuje działania w
akcjach społecznych
- potrafi tłumaczyć zdania
na język niemiecki z
zastosowaniem nowych
wyrażeń i konstrukcji

45.-46. Trainiere jetzt!
Schreiben /
Sprachmittel

wiedzy

- zna podstawowe
słownictwo dotyczące
przestępczości wśród
młodzieży

- zna bogate słownictwo i
konstrukcje do realizacji
tematu

Podręcznik
str. 92-93

Ćwiczenia
Extraseiten: Lesen /
Hören / Schreiben

umiejętności

- potrafi wyjaśnić
słownictwo

- potrafi napisać post na
forum

- potrafi napisać
wiadomość wg planu

- rozumie trudniejsze
teksty pisane i ze słuchu

str. 92-93

EXAKT PLUS

- potrafi uzupełnić
minidialogi

47.-48.

wiedzy

Zwischenstation 9
Schreiben / Hören /
Lesen/ Sprechen
umiejętności

- zna podstawowe
słownictwo dotyczące
działalności na rzecz
środowiska i kontaktów
partnerskich
- potrafi odpowiedzieć
na ogłoszenie i napisać
wiadomość według
wzoru
- potrafi wysłuchać w
tekście wymagane
informacje

Podręcznik
str. 94-97

- potrafi opisać zdjęcie i
odpowiedzieć na pytania
- potrafi wysłuchać w
trudniejszym tekście
wymagane informacje

- potrafi uzupełnić
tabelę informacjami z
tekstu pisanego
49. Quiz über die

wiedzy

- zna podstawowe
informacje na temat

Podręcznik

Schweiz

Szwajcarii
umiejętności

- potrafi rozwiązać quiz
- odpowiada na pytania
na temat Szwajcarii

50. Stolz auf Männer

wiedzy

str. 100-101
- zna ciekawostki o
Szwajcarii
- układa quiz o Szwajcarii

- zna warunki, jakie
musi spełniać kandydat
na gwardzistę
papieskiego

Podręcznik
str. 102

- zna narodowe sporty
szwajcarskie

51. Schweizer
Spezialitäten

umiejętności

- wyszukuje w tekście i
w internecie dodatkowe
informacje i odpowiada
na pytania

- opowiada o naborze do
gwardii i obowiązkach
gwardzistów

wiedzy

- zna nazwy potraw
tradycyjnej kuchni
Szwajcarii

- zna elementy dialektu
szwajcarskiego

- potrafi zrozumieć
tekst pisany i słuchany
na temat Szwajcarii

- opracowuje językowo i
graficznie przepis na
potrawę szwajcarską

umiejętności

- odpowiada na pytania

Podręcznik
str.103

