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1. Informacje ogólne

1.1. Metryczka programu

Przedmiot: język niemiecki

Typ szkoły: szkoła podstawowa

Etap nauki: II etap edukacyjny, wariant II.21

Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut

Przemysław E. Gębal – prof. UW dr hab., pracownik naukowy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz 

Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ. Germanista, studiował dodatkowo filologie włoską i  francuską  

na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Autor i współautor licznych 

publikacji z  zakresu nauczania języków obcych (m.in. Dydaktyka kultury polskiej w  kształceniu językowym 

cudzoziemców. Podejście porównawcze, 2010; Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z progra-

mem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia, 2010; Modele kształcenia nauczy-

cieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, 2013; Krakowska szkoła 

glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, 2014; Berufsspezifische 

Kompetenzprofile. Profile kompetencji językowych w komunikacji zawodowej, 2015) oraz podręczników i mate-

riałów dydaktycznych do nauki języków obcych (m.in. Zusammen in Europa. Nowy kurs języka niemieckiego, 

2004; Język niemiecki. Repetytorium leksykalne, 2006; Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, 2007; 

Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów 

B1 i B2, 2009, Aktion Deutsch. Język niemiecki dla gimnazjum, cz. I, 2015, Super! 1–4. Podręcznik do języka nie-

mieckiego w liceum, 2015–2017). Rzeczoznawca ds. podręczników MEN. W swojej obecnej działalności nauko-

wej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, 

integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycz-

nych. Zwolennik edukacji pozytywnej.

Sławomira Kołsut – doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, nauczyciel i  pedagog. Autor-

ka podręczników do nauki języka niemieckiego specjalistycznego: Wirtschaftsgespräche, Politik und Recht 

auf Deutsch oraz współautorka publikacji z  zakresu języka ogólnego: Zusammen in Europa – Podstawy 

komunikacji, Repetytorium Leksykalne – Niemiecki – przygotowanie do egzaminów językowych, CD-ROM 

Repetytorium leksykalne, Język Niemiecki w  krzyżówkach. Jest również współautorką Programu naucza-

nia języka niemieckiego w  szkołach ponadgimnazjalnych w  zakresie podstawowym i  rozszerzonym na eta-

pie edukacyjnym IV.1 do podręcznika Expedition Deutsch oraz scenariuszy lekcji do podręcznika języka nie-

mieckiego dla szkoły podstawowej Ich und du. Jest współautorką części projektowej podręczników do nauki 

języka niemieckiego wykorzystujących podejście zadaniowe: Super!1 i  Super!2. Uczestniczka międzyna-

rodowego projektu JASNE. Alles-klar, w  ramach którego powstała publikacja zawierająca szczegółowe pro-

file potrzeb komunikacyjnych dla wybranych zawodów oraz interaktywne multimedialne materiały dydak-

tyczne do nauki języków: niemieckiego, polskiego, czeskiego oraz słowackiego. Jako edukator prowadziła 

liczne seminaria i  prezentacje dla nauczycieli. Zajmuje się podejściem zadaniowym do nauczania języków 

obcych z  perspektywy neurobiologicznej oraz nauczaniem zorientowanym na zdobywanie kompetencji. 

1  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356)
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2. Wstęp

Obowiązująca od roku szkolnego 2017/2018 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podsta-

wowej, stanowiąca pozycję nr 356 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 lutego 2017 r.1, 

staje się bodźcem do podjęcia zmian w organizacji i  realizacji szkolnego kształcenia językowego w naszym 

kraju. Wygaszanie gimnazjum oraz wydłużenie czasu nauki w szkole podstawowej i szkole średniej (w liceum, 

technikum, szkole branżowej) to zasadnicze kierunki podjętych zmian systemowych. Nowa koncepcja orga-

nizacji edukacji językowej zmienia także część szczegółowych zapisów programowych w kwestii realizacji 

zajęć. W  stosunku do wcześniejszej podstawy programowej pojawiają się nowe wymagania szczegółowe, 

część zostaje uzupełniona o dodatkowe zakresy treści, niektóre z realizowanych wymagań zostają powiązane 

z innymi treściami. Najczęściej występujący w codziennej praktyce dwuletni cykl nauczania niemieckiego jako 

drugiego języka obcego w ostatnich klasach szkoły podstawowej, w porównaniu z obecnym jeszcze trzyletnim 

programem w gimnazjum, wpływa także na zmniejszenie listy wymagań szczegółowych oraz obniżenie zakła-

danego końcowego poziomu biegłości językowej z A2 na A1 wg skali Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego (dalej ESOKJ).

W myśl zapisów nowej podstawy programowej każdy język obcy nowożytny na drugim etapie edukacyjnym 

(klasy IV–VIII szkoły podstawowej) może być nauczany w myśl czterech wariantów edukacyjnych. Szczegóło-

wo prezentuje je tabela 1.

Tabela 1: Warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania języków obcych 

nowożytnych

Etap edukacyjny Język obcy 

nauczany jako …

Wariant podstawy 

programowej

Opis Nawiązanie do 

poziomu ESOKJ

II (szkoła 

podstawowa, klasy 

IV–VIII)

pierwszy II.1. kontynuacja z klas 

I–III

A2+ (B1 w zakresie 

rozumienia 

wypowiedzi)

II.1.DJ dla oddziałów 

dwujęzycznych

A2+/ B1

drugi II.2. od początku 

w klasie VII

A1

II.2.DJ od początku 

w klasie VII 

w oddziałach 

dwujęzycznych

A1+

Nowa podstawa programowa w żaden sposób nie narzuca organizacji zajęć z języka niemieckiego tylko jako 

drugiego języka obcego. Umożliwia bowiem jego nauczanie także jako języka pierwszego, co oznacza realiza-

cję zajęć od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W codziennej praktyce jednak powszechnie występującym 

będzie wariant II.2., do którego w pierwszej kolejności odnosi się niniejszy program.

W nowym projekcie organizacji zajęć językowych przypisano konkretną liczbę godzin każdemu z wariantów 

kształcenia w postaci szczegółowej siatki zajęć. W przypadku nauczania drugiego języka obcego w wariancie 

II.2. zakłada się realizację 2 godzin zajęć tygodniowo, zarówno w klasie VII, jak i VIII. Tak skonstruowany sposób 

organizacji nauczania powinien bez większych problemów umożliwić uczącym się osiągnięcie zakładanego 

w podstawie poziomu A1 wg skali biegłości językowej ESOKJ.

1  Tekst całego rozporządzenia dostępny pod adresem internetowym: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
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2. Wstęp

Filozofia współczesnego polskiego kształcenia językowego

Przyjęte w podstawie programowej sposoby opisu umiejętności językowych oraz wykorzystywane skale bie-

głości językowej odwołują się do propozycji organizacji i realizacji kształcenia językowego przedstawionych 

w ESOKJ 1. Opublikowany w roku 2001 dokument odgrywa znaczącą rolę w standaryzacji europejskiej eduka-

cji językowej, wprowadzając tym samym realizowany w naszym kraju model kształcenia językowego w mię-

dzynarodowy obieg działań edukacyjnych. Poza najczęściej wykorzystywanymi opisami poziomów biegłości 

językowej, funkcjonujących w podstawie programowej jako opis efektów kształcenia na koniec każdego etapu 

edukacyjnego, znajdujemy w nim szereg rozważań i propozycji popularyzujących zorientowane na promocję 

wielo- i różnojęzyczności działaniowe podejście do uczenia się i nauczania języków. Tak określone podejście 

postrzega proces uczenia się języków jako aktywny udział ich użytkowników w zorientowanych społecznie 

działaniach rozwijających kompetencje ogólne oraz językowe kompetencje komunikacyjne. Przez termin „języ-

kowe kompetencje komunikacyjne” w myśl filozofii ESOKJ rozumie się umiejętności umożliwiające oddziaływa-

nie społeczne za pomocą środków językowych. Podejmowane na zajęciach działania językowe umożliwiają 

uczącym się praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy oraz kształcenie umiejętności językowych, inicjują i sty-

mulują pracę w grupach, stanowią także istotną pomoc w rozwijaniu umiejętności uczenia się. Dają im także 

szansę lepszego samopoznania, gwarantując większy udział w kreowaniu zajęć i przyczyniając się do zwięk-

szenia ich samodzielności i przejmowania większej odpowiedzialności za własny proces rozwoju językowego. 

Rozwijaniu autonomii u  uczących się powinno sprzyjać także wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

informacyjnych, które zapewnią szerszy dostęp do ćwiczeń i zadań, przygotowanych z perspektywy efektyw-

nego angażowania różnych kanałów sensorycznych. Nowe media ułatwią także nawiązywanie bezpośrednich 

kontaktów z reprezentantami innych kultur oraz z uczącymi się danego języka na całym świecie. W ten sposób 

urzeczywistnią rozwijanie kompetencji kulturowych uczniów.

Propozycja rozwiązań organizacji edukacji językowej w myśl polskiej podstawy programowej sugeruje nieco 

odmienny sposób postrzegania samych uczących się języków obcych. W  jej myśl stają się oni jednostkami 

świadomie uczestniczącymi w równoległym procesie nauczania dwóch języków obcych, co w wymiarze zało-

żeń programowych przekłada się na sposób interpretacji procesu budowania świadomości językowej uczniów. 

W praktyce dydaktycznej przekłada się to na wykorzystanie zdobyczy europejskiej dydaktyki wielojęzycz-

ności, która na polu nauczania języka niemieckiego rozwijana jest od kilkunastu lat, w wymiarze dydaktyki 

języków trzecich, w konstelacji Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (dalej: DaFnE)2.

1  Por. Rada Europy: Coste, D. i inni, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 
Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, s. 20–29 i 30–49 

2  Więcej na ten temat m.in. w: Erlenwein, S., Hufeisen, B. i inni, Deutsch als zweite Fremdsprache, München 2009
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Wdrażana nowa koncepcja kształcenia językowego stara się łączyć ponadnarodowe standardy edukacji 

językowej (głównie dzięki wykorzystaniu filozofii kształcenia ESOKJ) z dotychczasowym polskim dorobkiem 

i wynikającymi zeń doświadczeniami w zakresie organizacji i realizacji nauczania języków obcych. Znajdą one 

odzwierciedlenie w prezentowanych dalej założeniach programu oraz jego wyróżnikach.

3.1. Założenia programu

Niniejszy program nauczania zakłada realizację celów edukacyjnych, zadań szkoły, treści nauczania oraz osią-

gnięć uczniów w zakresie języka niemieckiego szkole podstawowej w wariancie II.2. Odwołuje się w pierwszej 

kolejności do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-

stawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I  stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Uzupełnieniem zapisów dydaktyczno-metodycznych z powyższej podstawy programowej są dodatkowe zało-

żenia uwzględniające współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych, sformułowane w postaci meryto-

rycznych wyróżników programu, które zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego programu.

3.2. Wyróżniki programu

Koncepcja nauczania języka niemieckiego w  szkole podstawowej w  myśl założeń niniejszego programu 

uwzględnia szereg aspektów współczesnej europejskiej dydaktyki języków obcych. Szczególnie ważne są 

takie jej elementy, jak uczenie się przez działanie, wspieranie autonomii uczących się i  rozwijanie strategii 

uczenia się, nauczanie międzykulturowe i edukacja dla demokracji, wspieranie i rozwijanie świadomości różnic 

i podobieństw między językami, wykorzystywanie elementów edukacji pozytywnej oraz założeń podejść neu-

ropedagogicznych, które stają się wyróżnikami prezentowanej koncepcji kształcenia.

3.2.1. Uczenie się przez działanie – dydaktyka konstruktywistyczna

Program odnosi się do koncepcji uczenia się przez działanie, zdefiniowanego przez Europejski system opi-

su kształcenia językowego. W myśl tego sposobu realizacji edukacji uczniowie postrzegani są jako członko-

wie społeczności wykonujący określone zadania w pewnych okolicznościach i kontekstach, w obrębie jakiejś 

dziedziny (ESOKJ: 20). Głównym elementem dydaktyczno-metodycznym zajęć językowych staje się realizacja 

zadań, definiowanych jako celowe działanie, konieczne do rozwiązania problemów, wypełnienia zobowiązań 

czy realizowania dążeń. Działanie należy zatem postrzegać jako aktywność, która ma na celu rzeczywisty 

efekt i angażuje procesy kognitywne.

Cele edukacji stają się zbieżne z  celami społecznymi, co nadaje szczególnego znaczenia wprowadzaniu  

do procesu dydaktycznego otwartych form nauczania w  postaci realizacji projektów oraz form pracy kre-

atywnej, realizowanych w grupach. Wprowadzenie nowych form pracy nie jest w stanie sprostać wszystkim 

wymaganiom, jakie stawia działalność uczącego się oraz ukierunkowanie na proces i kompetencje. Dydaktyka 

działaniowa odchodzi od skupiania uwagi na opanowaniu określonego materiału językowego. Koncentruje się 

na rozwijaniu umiejętności interakcyjnych, kształtowanych dzięki osobistemu zaangażowaniu uczniów w reali-

zację konkretnych zadań, których efektem końcowym staje się każdorazowo określony „produkt komunikacyj-

ny”, prezentowany i ewaluowany na forum całej klasy. Podobnie jak tradycyjnie realizowane podejście komu-

nikacyjne, tak i dydaktyka zadaniowa głosi prymat języka mówionego nad pisanym. W procesie dydaktycznym 

zwraca uwagę na język mówiony, aktywnie wykorzystywany przez uczniów podczas pracy w  grupach.  

Przy czym coraz większą rolę odgrywa znaczenie interakcji społecznej, kooperacji i współpracy, przyczyniając 

się do rozwoju kompetencji społecznych. W tym kontekście uczniowie zaczynają postrzegać siebie i swoich 

partnerów w grupie jako wspólnotę i uczą się, jak kształtować tę wspólnotę poprzez działanie zespołowe. 
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Wspólne osiąganie celu działania możliwe jest poprzez respektowanie wzajemnych wartości, zrozumienie 

i tolerancję. Wspólne działanie nie oznacza, że wszyscy uczą się tego samego w tym samym czasie. Podejście 

działaniowe oznacza, że każdy członek grupy może wykonywać inne zadanie i inną czynność, ponieważ każdy 

uczący się przetwarza niekoniecznie te same informacje, i każdy robi to w swoim tempie. W ten sposób każdy 

uczeń odkrywa i konstruuje wiedzę na swój sposób i odpowiednio wnosi wkład do całościowego rezultatu 

opracowywanego zadania. Jest to zgodne z pedagogicznym podejściem konstruktywistycznym, według któ-

rego nie można przekazać wiedzy, a jedynie pomóc w procesie konstruowania jej. Proces uczenia się polega 

zatem nie na przekazywaniu wiedzy przez nauczającego, lecz jest indywidualnym postrzeganiem, interpre-

tacją, tworzeniem konstrukcji znaczeń na bazie wiedzy, którą już uczeń posiada oraz na bazie nabywanych 

doświadczeń. Na podstawie rozwiązywanych problemów i subiektywnych doświadczeń oraz w konfrontacji 

z innymi poglądami i odmiennymi punktami widzenia każdy uczący się konstruuje samodzielnie wiedzę w swo-

im umyśle. Proces ten obejmuje więc postrzeganie, doświadczanie, działanie, przeżywanie oraz komunikowa-

nie. Uczenie się w  perspektywie konstruktywistycznej jest tworzeniem indywidualnych konstrukcji wiedzy 

w mózgu i dokonuje się ono podczas aktywnego i kreatywnego działania uczącego się. Uczniowie rozwijają 

także kompetencje poznawcze w wyniku interakcji społecznych, dzięki którym mogą konstruować znaczenia. 

Podejście działaniowe charakteryzuje się także tym, że to osoba ucząca się działa, jest dużo bardziej aktyw-

na niż osoba nauczająca i  dąży samodzielnie do uzyskania rezultatu tego działania. Może to być pisemny 

produkt natury językowej, np. list, formularz, opis lub propozycja kwizu. Dzięki nowoczesnym technologiom 

efekty pracy ustnej mogą być zarejestrowane na nośniku elektronicznym i dowolnie odtwarzane, co staje się 

dla uczących źródłem dużej motywacji i  satysfakcji. Celem zajęć w podejściu działaniowym jest rozwijanie 

kompetencji działaniowej, rozumianej jako zdolność i gotowość uczącego się do samodzielnego, odpowiedzial-

nego i fachowego działania, będącego procesem dynamicznym i trwającym całe życie. Większego znaczenia 

w kontekście podejścia działaniowego nabiera sam proces zdobywania wiedzy i umiejętności w porównaniu 

z rezultatami będącymi jego wynikiem. Przekonanie to wynika z tego, że wiedza proceduralna staje się w obec-

nej edukacji coraz większą wartością w porównaniu z wiedzą deklaratywną. Coraz więcej uwagi poświęca 

się transformacji nabytej wiedzy w umiejętności i  kompetencje. Dydaktyka zorientowana na proces stawia 

rozwój w centrum swoich rozważań, a rozwój rozumiany jest jako ciągła zmiana, dzięki której powstają nowe 

możliwości. Doświadczanie nowości nie tylko rozszerza horyzonty, ale również wspiera postawę otwartości 

wobec nowych trendów i umiejętności podejmowania zadań. Uczniowi należy zatem dać możliwość stawiania 

i uświadamiania sobie celów dotyczących własnego rozwoju.

Podejście działaniowe wpływa także w dużym stopniu na sposób nauczania elementów podsystemów języ-

ka. Nauczanie gramatyki, słownictwa i poprawnej wymowy może również nabierać charakteru działaniowe-

go. Wprowadzanie nowych konstrukcji językowych na zajęciach każdorazowo znajduje praktyczną realizację 

w konkretnych społecznych działaniach językowych, które narzucają progresję materiału gramatycznego, lek-

sykalnego i fonetycznego. Trening w zakresie podsystemów języka staje się produktem cząstkowych zadań, 

składających się na większe zadania, których realizacja jest finalnym, docelowym produktem zajęć.

3.2.2. Wspieranie autonomii uczniów i rozwijanie strategii uczenia się

Współczesne podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych nawiązuje do rozwijania autonomii uczą-

cego się, czyli umiejętności uczenia się i  kierowania własnym procesem edukacji językowej (Wilczyńska 

1999). Uczący się jest w stanie samodzielnie wybierać odpowiednie taktyki i strategie prowadzące do osią-

gnięcia wyznaczonego celu oraz potrafi sterować własnym procesem uczenia się, zwłaszcza gdy pojawiają 

się niepowodzenia. Autonomii nie należy postrzegać jako indywidualnego uczenia się w opozycji do uczenia 

się w grupie. Kształtowania autonomii doświadcza się właśnie w zespole, we współpracy z  innymi uczący-

mi się poprzez wzajemną refleksję i  wspieranie się. To właśnie w  komunikacji z  pozostałymi uczestnikami 
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kształcenia dostrzega się swoje mocne i słabe strony. W obliczu różnorodności stylów życia, sposobów ucze-

nia się i postaw ważnym elementem staje się formowanie umiejętności świadomego uczenia się przez całe 

życie i krytycznego podejścia do nowych tendencji oraz ich zmieniania. Umiejętności kształtowania autonomii 

i odpowiedzialnego działania stają się ważnymi kompetencjami, które powinna wspierać współczesna eduka-

cja, nie tylko językowa.

Współczesne autonomizujące podejścia do nauczania języków obcych zmieniają tradycyjnie pojmowane role 

i zakresy obowiązków nauczycieli i ich uczniów. Nowoczesny nauczyciel języków obcych staje się swoistym 

mentorem procesu uczenia się języka, a jego rolą jest profesjonalne doradztwo i koordynacja procesu przyswa-

jania nowego języka. Zadaniem nauczyciela jest głównie motywowanie uczących się i wspieranie ich w trakcie 

wykonywania zadań. Dobry nauczyciel nie pokazuje już, jak coś zrobić, ale zachęca ucznia do znalezienia 

swojego rozwiązania, odkrywania swoich strategii uczenia się i do bycia kreatywnym. Nawet jeśli osiągnięte 

rozwiązanie będzie niezbyt precyzyjne, to będzie to osiągnięcie ucznia, do którego doszedł samodzielnie, 

uświadamiając sobie przy tym nie tylko ważne dla niego problemy, ale również nabywając stosowne umiejęt-

ności i kompetencje. Uczniowie przejmują odpowiedzialność za planowanie, organizację i realizację własnego 

procesu uczenia się. Stając się z perspektywy dydaktycznej jednostkami autonomicznymi, rozwijają i dosko-

nalą indywidualne strategie uczenia się, które docelowo przygotują ich do samodzielnego funkcjonowania we 

współczesnym świecie. Wspólne przemyślenia odnośnie do osiągniętych i nieosiągniętych celów oraz refleksja 

na temat przebiegu zadań, własnych doświadczeń i obserwacji mogą stać się także wskazówką dla naucza-

jącego do planowania następnych zajęć, a dla uczącego się do świadomego uczenia się języka i kształtowa-

nia swojej osobowości w sposób coraz bardziej autonomiczny. Jest to szczególnie ważne, ponieważ refleksja 

pomaga uczącemu się stać się człowiekiem krytycznym, czego oczekuje od każdego człowieka nowoczesne, 

demokratyczne społeczeństwo.

Ważnym instrumentem dydaktycznym, wspomagającym nauczycieli w działaniach wspierających autonomię 

ich uczniów jest m.in. systematyczne rozwijanie umiejętności samooceny. Pewnego rodzaju standardem tego 

typu działań jest Europejskie Portfolio Językowe (dalej: EPJ), materiał promowany przez Radę Europy, powstały 

na podstawie szwajcarskiej koncepcji autoewaluacji biegłości językowej.

Praca z EPJ nie jest warunkiem realizacji niniejszego programu nauczania. Jednak jego autorzy są zdania, że jest 

on cenną pomocą dydaktyczną, wartą wcielenia do praktyki nauczania.

Na EPJ składa się zbiór trzech narzędzi wspomagających klasowe działania autonomizujące. Są nimi:  

Paszport językowy, Biografia językowa oraz Dossier, dokumentujące rozwój językowy posiadacza portfolio. 

Paszport językowy prezentuje profil językowy i kulturowy ucznia. Biografia językowa to z kolei zapis osobistych 

doświadczeń związanych z nauką języków. W części tej znajduje się także materiał umożliwiający refleksję  

na temat wykorzystywanych strategii uczenia się. Dossier zaś to teczka zawierająca wybór prac i dokumentów 

właściciela portfolio dokumentujących nabyte przez niego umiejętności i kompetencje językowe w zakresie 

wszystkich przyswajanych języków.

Z  europejskich doświadczeń wynika, że wykorzystywanie EPJ przynosi w  dłuższej perspektywie szereg 

korzyści. Wśród nich wymienia się zwykle koncentrację na osiągnięciach, a nie na deficytach procesu nauki,  

co znacząco wzmacnia motywację i zachęca do dalszej, intensywnej pracy. Poprzez systematyczną refleksję 

nad własnym procesem uczenia się języka, wykorzystywanymi strategiami i technikami pracy oraz poziomem 

ich efektywności posiadacze portfolio stają się jednostkami bardziej autonomicznymi. Nie bez znaczenia jest 

także wykorzystywanie w pracy z portfolio doświadczeń kulturowych uczniów. Dokument ten proponuje tak-

że szereg materiałów skłaniających do refleksji nad własną kulturą i kulturą obszarów nauczanych języków.
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3.2.3. Nauczanie międzykulturowe i edukacja dla demokracji

Podejście międzykulturowe do uczenia się i nauczania języków obcych to nurt dydaktyczny wyrosły pierwotnie 

na gruncie migracji społeczeństw i mobilności Europejczyków, wprowadzający w proces kształcenia języko-

wego wymiar uwrażliwiania uczniów na różnorodność kulturową, której nośnikami są nauczane języki. Celem 

tego podejścia jest nie tylko poznawanie realiów kraju, którego języka uczeń się uczy, potrzeba zrozumie-

nia jego kultury, ale także kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, pojmowanej jako jeden ze składników 

warunkujących efektywność procesu komunikacji z reprezentantami odmiennych rzeczywistości kulturowych. 

Spośród definicji kompetencji międzykulturowej istotną dla naszych dalszych rozważań jest definicja Elżbiety 

Zawadzkiej. Według niej owa kompetencja to kompleks analityczno-strategicznych umiejętności w stosunkach 

z przedstawicielami innych narodowości. Poprzez wiedzę o innych kulturach i kulturowo uwarunkowanych for-

mach zachowania, poprzez ich pozbawioną uprzedzeń analizę, kompetencja interkulturowa umożliwia uwrażli-

wienie w stosunku do kulturowo uwarunkowanej inności, jak również zmianę istniejących nastawień, i poszerza 

przez to możliwości interpretacji i działania danego indywiduum (Zawadzka 2000: 451).

Według ESOKJ jednym z najważniejszych celów współczesnej europejskiej edukacji językowej jest wspieranie 

rozwoju osobowości ucznia poprzez doświadczanie bogactwa innych języków i kultur (ESOKJ: 94–97). Ele-

menty realio- i kulturopoznawcze wpływają w znacznym stopniu na kształtowanie postaw i wartości uczniów. 

Podstawową ich rolą jest wyrabianie wrażliwości na inną kulturę, wartościowanie i porównywanie obu kultur 

w  celu zrozumienia ich aspektów kultury. To także lekcja tolerancji i  wewnętrzny rozwój osobowościowy. 

Doświadczanie różnorodności kulturowej od najmłodszych lat jest warunkiem akceptacji ludzi innych kultur 

w życiu dorosłym.

Rozwojowi kompetencji międzykulturowej sprzyja systematyczna praca z materiałami (także audiowizualny-

mi) prezentującymi życie, panujące zwyczaje, chronione wartości oraz dorobek kulturowy krajów niemieckiego 

obszaru językowego. Istotnym elementem zajęć powinno być także analizowanie i porównywanie rzeczywi-

stości niemieckojęzycznej z kulturą ojczystą uczniów oraz z ich doświadczeniami kulturowymi wyniesionymi 

z  pobytów zagranicznych w  innych krajach. Szczególnie cenne z  perspektywy dydaktycznej będzie także 

wykorzystanie wiedzy i kompetencji kulturowych nabytych na zajęciach języka angielskiego (w myśl koncepcji 

DaFnE) (por. Erlenwein S., Hufeisen B. i inni: 2009). Porównywanie rzeczywistości niemieckojęzycznej z kulturą 

polską oraz z kulturą globalną powinno stać się pretekstem do podjęcia szeregu otwartych dyskusji między- 

i transkulturowych wzbogacających sposób postrzegania współczesnego świata przez uczniów i ukazujących 

różnorodne aspekty życia mieszkańców krajów niemieckojęzycznych. Celem treści kulturoznawczych jest nie 

tylko kształtowanie postawy otwartości, ciekawości, tolerancji i szacunku wobec kultury krajów niemieckoję-

zycznych, ale także wspieranie refleksji wobec kultury, postaw, wartości i zwyczajów kraju ojczystego. Dydak-

tyka kultury, poza wymiarem faktograficznym, komunikacyjnym i międzykulturowym, powinna być realizowa-

na także w wymiarze działaniowym. Ważnym zadaniem nauczyciela jest uświadomienie sobie, że jego rola nie 

ogranicza się tylko do przekazania wiedzy faktograficznej o krajach niemieckojęzycznych, lecz rozciąga się  

na wiele aspektów związanych ze zrozumieniem mentalności, sposobu życia, postawami i wartościami przed-

stawicieli odmiennej kultury. Wymaga to od nauczyciela dużej delikatności i wyczucia oraz dążenia do obiek-

tywnego przedstawiania trudnych czy dwuznacznych sytuacji. Realizacja prac projektowych, mających na celu 

bliższe poznanie kultury docelowej z perspektywy glottodydaktycznej, stanowi istotne założenie metodyczne 

niniejszego programu.

Rozwijanie kompetencji międzykulturowej uczniów każdorazowo powinno łączyć się z doskonaleniem kompe-

tencji komunikacyjnej. W myśl koncepcji Saskii Bachmann obejmuje ono trening dydaktyczny w czterech obsza-

rach kształcenia (Bachmann 1996). Owymi obszarami są: postrzeganie inności kulturowej, strategie właściwej 
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interpretacji znaczenia słów i sytuacji, porównywanie kultur oraz komunikacja w sytuacjach międzykulturo-

wych. Sposób postrzegania inności sterowany jest naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, specyficzny-

mi dla danego kręgu kulturowego wartościami oraz panującymi stereotypami. Celem działań dydaktycznych 

w tym zakresie jest przede wszystkim uświadamianie samego faktu istnienia owych stereotypów, sposobu ich 

funkcjonowania oraz oddziaływania na sposób postrzegania rzeczywistości. Spośród form zadań i aktywności 

lekcyjnych, wpisujących się w ten zakres działań dydaktycznych, warto wymienić: zbieranie wolnych skojarzeń 

do prezentowanych sytuacji i kontekstów kulturowych, szczegółowe opisy obrazków i sekwencji filmowych 

prezentujących codzienne życie, tworzenie hipotez na temat rozwoju poszczególnych sytuacji, opowiadanie 

tych samych historii z różnych perspektyw oraz opisywanie obrazków według schematu: opis – interpretacja 

– własne wrażenia, odczucia.

Nabywanie strategii właściwej interpretacji znaczenia słów i sytuacji uwrażliwi uczniów w pierwszej kolejno-

ści na możliwość istnienia innych znaczeń i sposobów interpretacji niż te znane z własnego języka i kultury. 

Oswojeniu z  tą nową rzeczywistością będą służyć aktywności lekcyjne polegające na badaniu znaczenia 

poszczególnych wyrazów w formie map myśli i asocjogramów, przygotowywaniu kolaży obrazkowych ilu-

strujących znaczenie poszczególnych słów oraz nanoszeniu różnorodnych pojęć na różnorakie skale. Roz-

wijanie umiejętności porównywania kultur to przede wszystkim zwrócenie uwagi na możliwość ich kon-

frontacji z różnych perspektyw. Ważne jest również wypracowanie umiejętności wczuwania się w sytuacje 

innych osób. Rozwijanie empatii u uczniów powinno odbywać się w  trakcie odgrywania różnych sytuacji 

komunikacyjnych, powiązanych z przyjmowaniem określonych ról przez poszczególnych uczniów. Dosko-

nalenie umiejętności komunikowania się w  sytuacjach międzykulturowych wymaga także wprowadzenia 

do rzeczywistości lekcyjnej gier z  podziałem na role, symulacji prawdopodobnych sytuacji komunikacyj-

nych, podejmowania prób negocjacji, wspólnego poszukiwania konkretnych rozwiązań różnych problemów 

oraz projektów dydaktycznych zorientowanych na podejmowanie społecznych działań komunikacyjnych. 

Istotnym elementem wzbogacającym kompetencje międzykulturowe uczniów będzie także zachęcanie  

do wykorzystywania nowych technologii komunikacyjnych dla celów prowadzenia korespondencji z przed-

stawicielami kultury docelowej.

Tolerancja, szacunek i empatia wobec drugiego człowieka to także wartości wpisujące się w koncepcję eduka-

cji dla demokracji, rozumianej nie tylko jako idei społecznej, ale także jako stylu życia. John Dewey, który był 

wielkim propagatorem edukacji dla demokracji, mówi o sposobie postępowania, na który składają się: uczci-

wość, reguły fair play, tolerancja, solidarność oraz społeczna kooperacja w celu osiągnięcia wspólnych rezul-

tatów (Dewey 1963). Demokracja jest więc tu nie tylko instytucjonalnie interpretowana, ale przede wszyst-

kim postrzegana jako sposób zachowania i kształtowania relacji międzyludzkich oraz aktywność interakcyjna 

w małych społecznościach i grupach. Środowisko szkolne i klasowe jak najbardziej należą do takich wspólnot, 

gdzie kształtowana jest demokracja na poziomie „face to face”. Demokracja jest także „demokracją kreatyw-

ną”, jak nazywa ją Dewey, ponieważ system ten wyrasta na gruncie wolności, inicjatywy, kreatywności, zaan-

gażowania, protestu, oporu przeciw niesprawiedliwości. Nauka wartości demokratycznych zaczyna się już 

w szkole podstawowej i koreluje z wieloma zadaniami z życia szkolnego i klasowego. Ważnym elementem tej 

edukacji są doświadczenia na poziomie relacji społecznych, nie tylko panujących między uczniami, ale także 

między nauczycielami i uczniami. Relacje te powinny bazować na obopólnym szacunku, tolerancji i zaufaniu. 

Przyczyniają się one do kształtowania postaw harmonijnego współżycia w  grupie poprzez rozwiązywanie 

wspólnych zadań, na przykład podczas pracy projektowej. Projekty to metoda kształtowania kompetencji 

społecznych potrzebnych w demokracji, takich jak: dochodzenie do wspólnych rozwiązań, zawieranie kom-

promisów, łagodzenie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, samoświadomość i samokontrola. Wszystkie te 

wartości są ważnym elementem zajęć zorientowanych na komunikację i działanie.
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3.2.4. Budowanie i wspieranie świadomości podobieństw i różnic między językami

Budowanie i wspieranie świadomości podobieństw i różnic między językami stanowi ważny element współ-

czesnej europejskiej dydaktyki wielojęzyczności, wykorzystywanej najczęściej w przypadku nauczania języ-

ków spokrewnionych ze sobą. W odniesieniu do nauczania języka niemieckiego koncepcja ta realizowana jest 

pod wspomnianą już postacią Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE). Jej podstawowym założe-

niem jest integrowanie równoczesnego nauczania dwóch języków obcych poprzez dydaktyczno-metodycz-

ne propozycje działań wykorzystujących znajomość języka angielskiego w nauce niemieckiego. Mowa tutaj 

nie tylko o wykorzystaniu podobieństw między poszczególnymi systemami językowymi czy zwracaniu uwagi  

na różnice między nimi, lecz także o przypisaniu ważnej roli strategiom uczenia się, których właściwy transfer 

do nowych obszarów nauczania może ułatwić i przyspieszyć proces opanowania nowego języka.

Szczegółowe założenia koncepcji DaFnE oraz wynikające z nich implikacje metodyczne prezentuje tabela 2.

Tabela 2: Założenia dydaktyczne i  implikacje metodyczne dydaktyki Deutsch als Fremdsprache nach 

Englisch (por. Gębal 2013)

Zasada Założenia dydaktyczne Implikacje metodyczne

I Kognitywny charakter naucza-

nia i uczenia się

§	 Świadome porównywanie fenomenów językowych 

z języka ojczystego (L1) oraz języków obcych (L2, L3, 

…) uświadamiające istnienie wspólnej bazy językowej 

i zachęcające do przydatnych z punktu widzenia procesu 

uczenia się stosownych transferów językowych

§	 Świadome postrzeganie i omawianie różnic w celu 

zapobiegania możliwym interferencjom językowym

§	 Świadome omawianie doświadczeń w uczeniu się i na-

uczaniu języków obcych umożliwiających wydajniejszy 

sposób przyswajania języków obcych

II Rozumienie podstawą ucze-

nia się języków obcych (od 

zrozumienia do produkcji ję-

zykowej)

§	 Aktywizacja i transfer dotychczasowej wiedzy o syste-

mach znanych już (nauczanych wcześniej) języków

§	 Świadome rozpoznawanie podobieństw i różnic między 

poszczególnymi językami

§	 Intensywna praca z tekstami (zwykle pisanymi)

§	 Rozwijanie tzw. mówienia dyskursywnego obok interakcji 

językowej

III Zorientowanie zajęć i mate-

riałów dydaktycznych na kon-

kretne treści

§	 Dopasowanie treści do zainteresowań uczniów

§	 Zmiana progresji tematycznej w stosunku do tej realizo-

wanej w trakcie nauki języka angielskiego, w celu unik-

nięcia znudzenia i demotywacji
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IV Zorientowanie zajęć i materia-

łów dydaktycznych na teksty

§	 Odkrywanie systemu języka w trakcie pracy z tekstem

§	 Rozwijanie sprawności globalnego rozumienia tekstów na 

bazie materiałów zawierających dużą liczbę internacjona-

lizmów i anglicyzmów (amerykanizmów)

§	 Rozwijanie sprawności selektywnego rozumienia tekstów 

na bazie materiałów zawierających dużą liczbę interna-

cjonalizmów i anglicyzmów (amerykanizmów)

V Ekonomizacja procesu uczenia 

się języków 

§	 Koncentracja na treściach najważniejszych i najbardziej 

przydatnych pod względem komunikacyjnym

§	 Aktywizacja uczniów. Włączanie ich w proces efektywnej 

organizacji procesu kształcenia i w planowanie zajęć

Organizacja zajęć językowych w ramach koncepcji DaFnE wyraźnie wykazuje uwzględnianie założeń kogni-

tywno-refleksyjnego sposobu uczenia się i  nauczania języków. Twórcy tej koncepcji zakładają świadome 

odkrywanie i poznawanie nowych struktur językowych, porównywanych z funkcjonującymi już w znanych 

uczniom językach oraz poddawany ciągłym refleksjom i analizom sposób przyswajania języka i poznawania 

jego nowych fenomenów. Wykorzystanie podobieństw między językami traktowane jest z pedagogicznego 

punktu widzenia jako źródło możliwych transferów przyspieszających i znacznie ułatwiających nabywanie 

kolejnego języka. Negatywny aspekt interferencji, będących przez lata obiektem zainteresowań dydaktyków 

i językoznawców, zajmuje drugorzędną pozycję. Pojmuje się go jako naturalny, uboczny produkt równole-

głego procesu uczenia się dwóch języków obcych, który z czasem w znacznym stopniu zanika. Kognitywny 

sposób uczenia się języka przejawia się także w zorientowaniu zajęć na pracę z tekstami oraz przekazywa-

nie konkretnych treści, których tematyka każdorazowo powinna uwzględniać zainteresowania i możliwości 

poznawcze uczniów. Ważnym elementem koncepcji DaFnE jest konieczność ekonomizacji procesu uczenia 

się języka, wynikająca przede wszystkim z faktu, iż drugiego i kolejnych języków obcych naucza się zwykle 

w krótszym wymiarze czasu i mniejszej liczbie godzin zajęć. Sytuacja ta ma również miejsce w przypadku 

polskiego systemu edukacyjnego.

3.2.5. Edukacja pozytywna

Edukacja pozytywna odnosi się do kształtowania takich relacji między nauczającym a uczącymi się, które 

budują na mocnych stronach ucznia, wierze w siebie, gotowości do podejmowania działań, przyjmowaniu 

odpowiedzialności za własny rozwój oraz dobrostan. Są to aspekty, które składają się na dobre życie. Dobro-

stan nie jest związany z sytuacją finansową, lecz odnosi się bardziej do stanu psychicznego i właściwości 

osoby uczącej się. Twórca psychologii pozytywnej Martin Seligman w  swojej teorii na temat dobrostanu 

mówi o składnikach, które sprawiają, że życie człowieka staje się pełne i spełnione. Na dobrostan składają 

się pozytywne emocje, silne zaangażowanie, pozytywne relacje społeczne, osiągnięcia oraz poczucie sen-

su w tym, co człowiek robi (Seligman 2005). Wszystkie komponenty są mierzalne i dające się kształtować, 

powinny być zatem ważnym elementem edukacji człowieka, dlatego też z perspektywy edukacji szkolnej 

wszystkie elementy mają bardzo duże znaczenie. Pozytywne emocje czynią człowieka otwartym, a poprzez 

to także wrażliwym i twórczym, przyczyniają się do podejmowania dobrych decyzji oraz kreatywnych roz-

wiązań, a od pewnego momentu nabierają własnej dynamiki. Szczególnie ważne jest to, że poszerzają one 

wyobrażenia uczącego się o możliwych działaniach (negatywne je zawężają) oraz otwierają świadomość 

na szerszy zakres myśli i zachowań. Wytwarzają one również nastawienie, które porusza i  rozwija nasze 
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zasoby umysłowe i społeczne (Fredrickson 2011). Oprócz emocji pozytywnych ważne jest także zaangażo-

wanie, czyli taki stan, w którym uczący się odczuwa uniesienie, a ciało i umysł napięte są do granic możli-

wości w dobrowolnym wysiłku, aby wykonać coś trudnego i wartościowego. W tym stanie uczeń pogrążony 

jest na tyle, że wszystko inne traci znaczenie (Csikszentmihalyi 2005). Poczucie sensu jest czynnikiem czysto 

subiektywnym, ale bardzo ważne, aby towarzyszyło ono w momencie głębokiego zaangażowania. Także 

osiągnięcia potrzebne są każdemu człowiekowi. Kiedy uczący się doświadcza sukcesu, widzi wtedy sens 

swojego rozwoju. Elementem scalającym są pozytywne relacje z innymi, z którymi uczący się chce dzielić się 

swoimi sukcesami i porażkami. Człowiek jest istotą społeczną i to, co go napędza, to przede wszystkim inni 

ludzie (Spitzer 2008). Podejście działaniowe daje uczniowi duże szanse na osiągnięcie dobrostanu, ponie-

waż pozytywne emocje, silne zaangażowanie, pozytywne relacje społeczne, poczucie głębszego sensu 

i osiągnięcia często towarzyszą uczącym się podczas pracy projektowej w grupie. Praca w zespole pozwala 

czerpać ze wspólnego zasobu kompetencji, umiejętności, doświadczeń i  twórczych pomysłów, ponieważ 

umiejętności i zdolności członków grupy sumują się. Każdy członek zespołu może wykonać tę część zadania, 

którą najbardziej lubi, a więc może wzrosnąć zadowolenie z wykonywanych czynności. Praca zespołowa 

może w dużym stopniu zapewnić potrzebę bycia docenianym i podziwianym. Często wspólne wykonywanie 

pewnych działań wzmacnia więzy między uczącymi się, a nawet przyczynia się do powstawania przyjaźni. 

Praca zespołowa może w dużym stopniu przyczyniać się do odczuwania pozytywnych emocji. Jeśli komu-

nikacja w zespole przebiega prawidłowo, a między jego członkami istnieje porozumienie co do wspólnego 

działania, tworzą się pozytywne relacje społeczne, którym towarzyszy przychylny klimat, dobra komuni-

kacja oraz wzajemne zaufanie. Taka współpraca w zespole może dawać poczucie sensu wykonywanego 

działania oraz tego, że praca, którą się wykonuje ma wartość i znaczenie.

3.2.6. Podejścia neuropedagogiczne

Ponieważ proces uczenia się odbywa się w mózgu, coraz większe zainteresowanie badaczy i pedagogów 

budzą procesy neurobiologiczne w kontekście uczenia się. To dzięki badaniom nad mózgiem wiemy już, że 

wyznacznikami efektywnego uczenia się jest uwaga selektywna, motywacja, emocje oraz wiedza wstępna. 

Nauki neurobiologiczne w swoich badaniach bardzo zbliżyły się do obszarów ważnych z punktu widzenia 

dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Pozyskanie tych rezultatów i uwzględnienie ich w koncepcjach dydak-

tycznych otwiera nowe perspektywy. Ludzki mózg jest stworzony do nauki i nie potrafi inaczej, on uczy się 

nieustannie, jest „zaprogramowany” na uczenie się. Pochłania wciąż otaczające go informacje i przetwarza 

w najbardziej dla siebie efektywny sposób. Dzięki obrazowaniu czynnościowemu, który jest możliwy dzięki 

takim metodom jak: pozytronowa tomografia emisyjna (PET), czynnościowy rezonans magnetyczny (tMRI) 

oraz SPECT czy MEG, badacze mogą już obserwować aktywność mózgu podczas procesu uczenia się. Bada-

nia neurobiologiczne potwierdzają, że emocje mają bardzo duży wpływ na proces uczenia się. Wykazały one, 

że treści są tym lepiej zapamiętywane, im wyraźniej towarzyszą im emocje, niezależnie od tego jaki ładunek 

emocjonalny treści te zawierają: ujemny czy dodatni. Jednakże interesujący jest fakt, że treści pozytywne 

były zapamiętywane średnio lepiej niż negatywne. W przypadku emocji negatywnych, takich jak strach czy 

stany depresyjne, następowała blokada zapamiętywania. Również Manfred Spitzer mówi, że zaangażowa-

nie emocjonalne znacząco poprawia wyniki uczenia się oraz dodaje, że to, co ludzi napędza, to nie fakty 

i dane, ale uczucia, historie i przede wszystkim inni ludzie (Spitzer 2008: 123). Wzmożone kierowanie uwagi 

prowadzi do wzrostu aktywności w odpowiednich obszarach mózgu, co wystarcza, by informacje mogły być 

zapamiętane (Spitzer 2008: 117). Oznacza to, że im uczący się jest bardziej uważny, tym lepiej zapamiętuje 

określone treści. Uwaga jest zatem jednym z  elementów, który jest bardzo ważny w  procesie zapamię-

tywania. Człowiek posiada w  mózgu układ nagrody, który motywuje go do działania. Badacze wykazali,  

że słowa niosące pozytywne emocje prowadziły do aktywacji układu nagrody. Przeżycie sukcesu, czyli 

czegoś co wypadło lepiej niż oczekiwaliśmy, szczególnie wtedy, gdy wykonaliśmy zadanie samodzielnie, 
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powoduje uaktywnienie się tego układu i  nagrodzenie mózgu w postaci uwalniania się dopaminy, co dla 

człowieka oznacza w praktyce uczucie przyjemności. Odczuwanie zadowolenia w takiej sytuacji powoduje, 

że uczący się wytwarza w sobie gotowość do powtarzania tej sytuacji, czyli jest chętny do uczenia się. Bio-

rąc pod uwagę emocje i odczuwanie przyjemności jako nagrody, największym motywatorem uczenia się jest 

osoba nauczyciela. Jeśli ktoś jest zafascynowany swoim przedmiotem, entuzjazm ten przeniesie się z pew-

nością na ucznia. To nauczyciel w odpowiednim momencie (nieoczekiwanie) pochwali, albo rzuci przyjazne 

spojrzenie, sprawiając, że uaktywni się układ nagrody. Należy jednak podkreślić, iż z badań neurobiologicz-

nych wynika, że główną motywacją mózgu człowieka jest ukierunkowanie na interakcje z drugim człowie-

kiem oraz pozytywne z nim relacje. Z perspektywy neurobiologicznej kompetencje społeczne, umiejętność 

kooperacji z innymi oraz postawy bazujące na wartościach kształtowane są o wiele dłużej niż kompetencje 

kognitywne i wymagają stałego udoskonalania przez cały okres szkolny, a tym samym wspierającej postawy 

pedagogów. Neurobiolodzy twierdzą także, że zaufanie i wiara jest fundamentem, na którym zbudowane 

są wszystkie nasze procesy rozwoju, edukacji i socjalizacji (Hüther 2004: 492). Od samego początku trzeba 

budować w  człowieku poczucie wiary w  swoje możliwości i  zdolności do pokonywania trudności, wiary 

w zdolność do rozwiązywania problemów przy wsparciu innych ludzi, a wreszcie wiary w sens tego świata 

(Hüther 2004: 492). Ażeby tak się stało, człowiek potrzebuje od samego początku wsparcia i bliskości przy-

jaznych mu ludzi i autorytetów. Badania pokazują, że mózg uczy się najlepiej, gdy człowiek ma możliwość 

rozwiązywania problemów i odpowiadania na wyzwania otaczającej go rzeczywistości (Hüther 2004: 492). 

Uczenie się to zawsze konfrontacja z czymś nowym, otwieranie się na nowości. Dzięki rozwojowi techno-

logii obrazowania czynnościowego z  całą pewnością można powiedzieć, że proces uczenia się zostawia 

trwałe ślady w naszym mózgu, czyli reprezentacje świata zewnętrznego. Neurobiolodzy są zgodni co do 

tego, że mózg jest ciągle zmotywowany do uczenia się, bowiem do tego został stworzony. Niepowodzenie 

jest wpisane w nasz rozwój, ale w przypadku ciągłych niepowodzeń mózg wysyła informację, aby unikać 

takich sytuacji, gdyż mózg dąży ciągle do sytuacji sukcesu, czyli do stanu, gdy dochodzi do uwalniania się 

dopaminy (powoduje ją także kokaina, czekolada, muzyka i miłe spojrzenie). Mózg uczy się zatem na pod-

stawie przeżyć, spowodowanych zdarzeniem sukcesu oraz poprzez powielanie takich sytuacji, aż staną się 

one rutynami.

W badaniach neurobiologów bardzo ważnym aspektem jest zdolność do kooperacji i ogromne znaczenie 

relacji międzyludzkich w procesie uczenia się. Mózg jest organem społecznym i jego siatka neuronalna jest 

ukształtowana właśnie dzięki interakcjom z innymi ludźmi. System nagradzania w mózgu uwalnia opioidy, 

które powodują nasze dobre samopoczucie, dzięki temu, że udało się nam zbudować pozytywne relacje 

międzyludzkie. Akceptacja, uznanie oraz szacunek to postawy, które powodują uwalnianie się opioidów 

(Hermann 2013: 9). Jeśli naruszona zostanie równowaga, to pociąga to za sobą szereg skutków neuropsy-

chologicznych, od strachu i agresji do depresji. System motywacyjny w mózgu ukierunkowany jest w szcze-

gólności na kooperację i akceptację, natomiast w przypadku długotrwałej społecznej izolacji zawiesza się 

(Bauer 2006).

3.2.7. Nauka języka z wykorzystaniem technologii informacyjnych/ Computer assisted language 

learning (CALL) i Mobile assisted language learning (MALL)

Współczesny nauczyciel języka obcego nie tylko powinien mieć świadomość istniejących możliwości w dzie-

dzinie narzędzi i środków technologii informacyjnej, lecz także umieć je efektywnie wykorzystywać w pro-

cesie kształcenia językowego. Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z zastosowania pracy z komputerem, 

Internetem i  technologiami mobilnymi w  ramach zajęć językowych jest rozwijanie myślenia twórczego 

uczniów i rozwijania strategii uczenia się, a tym samym wspierania autonomii uczniów. Komputer i wyko-

rzystywane na co dzień przez młodych ludzi technologie mobilne oddziałują na szereg zmysłów, dając im 
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możliwość emocjonalnego i intelektualnego zaangażowania się poprzez kojarzenie wartości poznawczych 

i estetycznych. Nauczyciele mają dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych i do coraz większej 

liczby programów edukacyjnych do nauczania języka niemieckiego w wymiarze multimedialnym. Dostęp-

ne narzędzia oferują synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz 

poszczególnymi uczniami za pomocą forów, grup dyskusyjnych, chatów, będących elementem poszcze-

gólnych multimedialnych pakietów edukacyjnych. Wykorzystanie ich potencjału stwarza wiele możliwości 

wglądu i zarazem treningu w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Wykorzystywanie technologii infor-

macyjnych sprzyja także rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności w zakresie podsystemów języka. Wprowa-

dzanie i utrwalanie słownictwa oraz gramatyki, a także trening wymowy i intonacji mogą być z powodze-

niem wspierane poprzez wykorzystanie nowoczesnych multimedialnych materiałów dydaktycznych. Pakiety 

multimedialne proponują także szereg aktywności umożliwiających dokonywanie autoewaluacji poszcze-

gólnych umiejętności językowych uczniów. Zachęcają do świadomego treningu językowego, realizowanego 

metodą prób i błędów, aż do formułowania właściwych reguł i zasad rządzących poszczególnymi elemen-

tami podsystemów języka. Niniejszy program zakłada cykliczną realizację zajęć w myśl założeń koncepcji 

CALL i MALL.

3. Ogólna koncepcja programu
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4. Warunki umożliwiające realizację koncepcji programowej

 

Zasadniczymi warunkami umożliwiającymi realizację wysokiej jakości kształcenia językowego są: wysokie 

kompetencje merytoryczno-dydaktyczne nauczycieli, właściwie określona liczebność grup umożliwiająca 

indywidualizację procesu nauczania oraz wysokiej jakości materiały dydaktyczne i odpowiednie wyposażenie 

sal lekcyjnych, gwarantujących ich efektywne wykorzystanie.

4.1. Kwalifikacje nauczycieli

W myśl zapisów w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczy-

cieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 1 pedagog zatrud-

niony w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela języka niemieckiego powinien ukończyć:

◆  studia I  stopnia na kierunku filologia w  specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej 

w zakresie danego języka obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne 

lub

◆  nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu

lub

◆  studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się: świadectwem złożenia państwowego 

nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka 

obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Powyżej sformułowane założenia odnosiły się do rzeczywistości starej podstawy programowej, dzielącej sys-

tem na IV etapy edukacyjne. Brak nowych rozwiązań pedeutologicznych oznacza dalsze obowiązywanie zało-

żeń przygotowanych dla innego modelu edukacji.

Sam zakres konkretnych kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli języków obcych stanowi przed-

miot różnych rozważań o charakterze teoretycznym i praktycznym. Jest m.in. przedmiotem rozważań Hanny 

Komorowskiej zawartych w Metodyce nauczania języków obcych2. W części prezentującej działania nauczycieli 

języków obcych autorka ta wylicza cztery zasadnicze kompetencje współczesnych pedagogów zajmujących 

się kształceniem językowym. Zalicza do nich: umiejętności interakcyjne, umiejętności pedagogiczne, umiejęt-

ności językowe oraz umiejętności dydaktyczne. Pierwsza grupa cech (umiejętności interakcyjne) charakteryzu-

je postawę nauczyciela wobec uczniów – sposób ich traktowania, dbałość o przyjazną atmosferę na zajęciach 

oraz gotowość wspierania w trudnych sytuacjach pedagogicznych. Te cechy stanowią, zdaniem Komorowskiej, 

podstawę efektywnego procesu uczenia się i nauczania. Umiejętności pedagogiczne to w myśl prezentowa-

nej koncepcji kompetencje pozwalające na optymalną organizację procesu nauki. Zadaniem współczesnych 

nauczycieli jest przede wszystkim przygotowywanie uczniów do samodzielnej pracy poprzez wdrażanie 

działań pedagogicznych o  charakterze autonomicznym. Kolejnym obszarem kompetencji nauczyciela języ-

ka obcego są jego umiejętności językowe oraz znajomość kultury obszaru nauczanego języka. Ostatnia gru-

pa cech nauczyciela, czyli jego umiejętności dydaktyczne, to znajomość metodyki nauczania danego języka. 

 

 

1  Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 1264

2  Por. Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002, s. 86–89
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Kompetencje nauczycieli języków obcych stały się także przedmiotem pogłębionych dociekań Elżbiety 

Zawadzkiej. Prezentuje je wydana w  roku 2004 publikacja Nauczyciele języków obcych w dobie przemian1. 

Autorka przedstawia zarys modelu kształcenia nauczycieli, w którym umieszcza sześć zasadniczych funkcji 

zawodowych specjalistów od nauczania języków obcych. Są to funkcje: eksperta, wychowawcy, pośrednika 

kulturowego, organizatora, moderatora i doradcy; ewaluatora oraz innowatora; badacza i refleksyjnego prakty-

ka. Swoistym pierwowzorem dla sposobu prowadzenia samego procesu kształcenia staje się w jej założeniach 

humanistyczny model kształcenia nauczycieli.

Szczegółowy zarys modułowej koncepcji kompetencji i funkcji nauczyciela języków obcych Zawadzkiej, roz-

szerzony i uzupełniony przez Przemysława Gębala w jego książce z roku 2013, zatytułowanej Modele kształ-

cenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech prezentuje tabela 3.

Tabela 3: Modułowa koncepcja kompetencji i funkcji nauczyciela języków obcych według E. Zawadzkiej2

Kompetencje nauczyciela języków 

obcych

Szczegółowy zakres umiejętności 

nauczycieli języków obcych

Funkcje nauczyciela 

języków obcych

kompetencje językowe 

(specjalistyczne)

-	 znajomość nauczanego języka co 

najmniej na poziomie C1 wg skali 

biegłości językowej ESOKJ 

nauczyciel języków 

obcych jako ekspert

kompetencje psychologiczno- 

-pedagogiczne

-	 znajomość psychologii rozwojowej 

(wiedza o różnych grupach 

wiekowych, ich potrzebach oraz 

możliwościach)

-	 kompetencja komunikacyjna 

(znajomość prawideł komunikacji 

międzyludzkiej, dyskurs 

pedagogiczny, dialog)

-	 umiejętność współdziałania 

(budowanie zaufania, 

rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych, przeciwdziałanie 

przemocy itp.)

nauczyciel języków 

obcych jako ekspert

kompetencje metodyczne -	 umiejętność planowania 

i organizowania procesu nauczania

-	 umiejętność odpowiedniego 

doboru materiału, technik pracy 

adekwatnych do wieku uczniów 

i poziomu opanowania przez nich 

języka obcego

nauczyciel języków 

obcych jako ekspert

1  Zawadzka, E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004

2  Por. Tamże, s. 109–305 oraz Gębal, P. E., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stro-
nę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013 

4. Warunki umożliwiające realizację koncepcji programowej
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-	 umiejętność korzystania 

z technologii informatycznych, 

przydatnych zarówno do 

wspomagania procesu uczenia się, 

jak i do wzbogacania własnej pracy

-	 umiejętność prawidłowej ewaluacji 

procesu nauczania

kompetencje wychowawcze i moralne -	 wychowanie w duchu 

wolności i demokracji, 

tolerancji, odpowiedzialności 

i przestrzegania norm zgodnych 

z ogólnohumanistycznymi 

wartościami

nauczyciel języków 

obcych jako 

wychowawca

kompetencje krajo- i kulturoznawcze -	 znajomość krajów, realiów, norm, 

zwyczajów danego obszaru 

językowego

-	 znajomość problemów 

wielo- i międzykulturowych, 

funkcjonowania stereotypów 

i uprzedzeń

-	 umiejętność kształtowania postaw 

tolerancji i akceptacji wobec 

„innych” kulturowo

-	 umiejętność nauczania 

międzykulturowego 

nauczyciel języków 

obcych jako pośrednik 

kulturowy

kompetencje organizacyjne -	 tworzenie warunków do 

autonomicznego uczenia się

nauczyciel języków 

obcych jako organizator, 

moderator, ewaluator 

i doradca

kompetencje innowacyjno-kreatywne -	 twórcze korzystanie z informacji

-	 umiejętność analizy problemów 

i twórczego ich rozwiązywania

-	 myślenie krytyczne

-	 niestandardowość działania

nauczyciel języków 

obcych jako innowator, 

badacz i refleksyjny 

praktyk

Każda z wymienionych funkcji zawodowych nauczycieli języków obcych odzwierciedla współczesne stadium 

rozwoju europejskiej i  polskiej myśli dydaktycznej. Nauczyciel ewaluator posiada m.in. umiejętność pracy 

z Europejskim portfolio językowym. Nauczyciel innowator, badacz i refleksyjny praktyk z kolei potrafi prowa-

dzić badania w działaniu będące jednym z podstawowych instrumentów zapewniających stały rozwój kompe-

tencji dydaktyczno-metodycznych pedagogów.

4. Warunki umożliwiające realizację koncepcji programowej
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Szereg współczesnych opracowań pedeutologicznych odnoszących się do nauczycieli języków obcych coraz 

częściej podkreśla znaczenie kompetencji badawczej nauczycieli. Staje się ona przedmiotem rozważań  

m.in. Wioletty Piegzik w artykule Nauczyciel – badaczem: przykład wykorzystania metodologii badania w dzia-

łaniu w  pracy projektowej uczących się języka francuskiego, zamykającym tom Nauczyciel języków obcych 

dziś i jutro1. Na opisywane kompetencje badawcze, zdaniem tej autorki, składają się trzy rodzaje umiejętności: 

diagnostyczna, strategiczna i analityczna. Ich szczegółowy zakres prezentuje tabela 4.

Tabela 4: Umiejętności badawcze nauczyciela języków obcych (za W. Piegzik)

Poziom umiejętności Zakres umiejętności

umiejętność diagnostyczna  –  trafne i szybkie rozpoznanie czynników powodujących zakłócenia w klasie 

i niesprzyjających rozwojowi uczniów

umiejętność strategiczna – wybór i zastosowanie konkretnych środków zaradczych

– włączenie do procesu kształcenia nowego elementu zapowiadającego zmianę

– kontrolowanie sytuacji po włączeniu nowego elementu

–  szybkie wprowadzenie ewentualnej zamiany w przypadku braku skuteczności 

zastosowanej strategii

umiejętność analityczna – krytyczny ogląd i osąd określonego zagadnienia z różnych punktów widzenia

– dochodzenie do wniosków, sprawność interpretacyjna

Opisane przez Wiolettę Piegzik umiejętności powinny zmniejszać istniejący dystans pomiędzy teorią a prak-

tyką nauczania, nadając naukowym rozważaniom glottodydaktycznym większe znaczenie i uznanie w oczach 

nauczycieli.

Współczesny nauczyciel języków obcych to specjalista stale doskonalący swój warsztat dydaktyczny i języ-

kowy, który postrzega ciągłe rozwijanie swoich umiejętności i  kompetencji jako istotny element własnego 

rozwoju osobowego. Jego otwartość na nowe trendy naukowe i zjawiska społeczne odzwierciedla natural-

ną potrzebę współbudowania gospodarki opartej na wiedzy, a także dążenie do kreowania zorientowanego 

demokratycznie społeczeństwa obywatelskiego.

4.2. Liczebność grup językowych

Grupa językowa uczestnicząca w zajęciach języka niemieckiego nie powinna być większa niż 12 osób. Dziele-

nie klas na grupy – zdaniem autorów programu – zapewni wszystkim uczniom intensywniejszy udział w zaję-

ciach, a tym samym większą indywidualizację procesu nauczania i ułatwi pacę nauczycielowi. Wielkość grupy 

ma szczególnie istotny wpływ na efektywność podejmowania produktywnych działań językowych, szczegól-

nie w trakcie mówienia w interakcji. Uczeń kontynuujący naukę języka niemieckiego powinien uczyć się w gru-

pie osób o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego. Wymaga to przyjęcia przez szkołę odpowiednich 

rozwiązań w  zakresie organizacji zajęć. O  przydziale ucznia do odpowiedniej grupy językowej decydować 

powinien przeprowadzony na początku roku szkolnego różnicujący test plasujący, którego wyniki umożliwią 

stworzenie grup językowych o zbliżonym poziomie zaawansowania. Właściwa ocena umiejętności językowych 

nabytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych stanowi podstawowy warunek realizacji programu.

1  Piegzik, W., Nauczyciel – badaczem: przykład wykorzystania metodologii badania w działaniu w pracy projektowej uczą-
cych się języka francuskiego, w: Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak, A., Pietrzykowska, A. (red.), Nauczyciel języków ob-
cych dziś i jutro, Poznań–Kalisz 2009, s. 517–526 

4. Warunki umożliwiające realizację koncepcji programowej
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4.3. Czas realizacji programu

Niniejszy program jest przeznaczony do pracy z uczniami, którzy rozpoczynają naukę języka niemieckiego 

od podstaw (poziom II.2. według podstawy programowej). Będzie realizowany w  klasach, w  których język 

niemiecki jest zwykle nauczany jako drugi język obcy, paralelnie do realizowanych zajęć z języka angielskiego. 

Godzinowy wymiar nauczania obejmuje dwie godziny tygodniowo. Zakłada się, że realizacja programu w takim 

wymiarze godzin pozwoli uczniom osiągnąć poziom A1 według skali biegłości językowej ESOKJ.

4.4. Materiały dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych

Nowoczesne nauczanie języka obcego wymaga spełnienia kilku kryteriów w  zakresie wyboru stosownych 

materiałów dydaktycznych oraz organizacji środowiska uczenia się, w tym wyposażenia sal lekcyjnych, w któ-

rych te zajęcia się odbywają. Do owych kryteriów zaliczamy:

◆  zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych, których wybór odpowiada zadaniom wychowawczym,

◆   zapewnienie uczniom przynajmniej minimum kontaktu z językiem obcym, a także stworzenie możliwości 

aktywnego używania języka mówionego i pisanego,

◆  wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się,

◆  wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia powyższych wymagań jest zapewnienie uczniom kontaktu z auten-

tycznym językiem poprzez stały dostęp do autentycznych materiałów dydaktycznych oraz do podręczników 

gwarantujących kontakt z żywym i autentycznym językiem niemieckim.

Szczególnie istotny jest także regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka w postaci realizacji projek-

tów i udziału w programach współpracy międzynarodowej.

Realizacja powyższych wymagań będzie w dużym stopniu uzależniona od wyposażenia pracowni językowej 

w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakłada się, że pracownia językowa jest wyposażona w takie 

środki dydaktyczne i multimedialne, jak: tablica interaktywna, odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD, komplet słow-

ników dwu- i jednojęzycznych (także w wersji elektronicznej), plansze leksykalne i gramatyczne. Na zajęciach 

warto także korzystać z zasobów internetowych, w tym także z komponentów internetowych podręczników 

oraz innych materiałów dydaktycznych. Warto z nich korzystać, używając narzędzi technologii mobilnej.

4. Warunki umożliwiające realizację koncepcji programowej
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5. Cele nauczania i wychowania

5.1. Cele ogólne

Wskazane w podstawie programowej nadrzędne cele kształcenia obejmują trzynaście zasadniczych elemen-

tów. Sześć z nich w szczególny sposób koreluje z wyróżnikami niniejszego programu. Ich powiązanie, uwzględ-

niające glottodydaktyczną perspektywę edukacji szkolnej prezentuje tabela 5.

Tabela 5: Cele kształcenia ogólnego w perspektywie glottodydaktycznej

Cele kształcenia ogólnego na II etapie 

edukacyjnym1

Wyróżniki programu (perspektywa 

glottodydaktyczna edukacji szkolnej)

Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, 

innowacyjność i przedsiębiorczość

Uczenie się przez działanie, budowanie 

świadomości podobieństw i różnic między językami

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego 

myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania

Budowanie świadomości podobieństw i różnic 

między językami, uczenie się przez działanie, 

edukacja dla demokracji

Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do 

rozwoju umiejętności

Uczenie się przez działanie, podejścia 

neuropedagogiczne

Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz 

motywacji do nauki

Podejścia neuropedagogiczne,

wspieranie autonomii uczenia się

Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego 

samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy

Uczenie się przez działanie,

wspieranie autonomii uczenia się

Kształtowanie postawy otwartej wobec świata 

i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość

Nauczanie międzykulturowe, uczenie się przez 

działanie, wspieranie autonomii uczenia się

Najważniejsze umiejętności nabywane przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 

przypisano siedmiu kategoriom, które zostały zaprezentowane w tabeli 6, także w powiązaniu z wyróżnikami 

programu.

Tabela 6: Umiejętności zdobywane przez ucznia szkoły podstawowej w perspektywie glottodydak-

tycznej edukacji szkolnej

Umiejętności zdobywane przez ucznia na II etapie 

edukacyjnym2

Wyróżniki programu (perspektywa glottody-

daktyczna edukacji szkolnej)

Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz 

w językach obcych nowożytnych

Uczenie się przez działanie, edukacja dla demo-

kracji

Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w ży-

ciu codziennym, a także kształcenie myślenia matema-

tycznego

Budowanie świadomości podobieństw i różnic 

między językami

Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz 

wykorzystanie informacji z różnych źródeł

Budowanie świadomości podobieństw i różnic 

między językami, wykorzystywanie technologii 

informacyjnych

1  Por.: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 roku, poz. 356, s. 11

2  Tamże, s 12
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Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dzie-

dzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 

wywodzących się z informatyki, w tym programowanie

Wykorzystywanie technologii informacyjnych, 

uczenie się przez działanie

Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem 

technik mediacyjnych

Uczenie się przez działanie, nauczanie międzykul-

turowe, edukacja dla demokracji, edukacja pozy-

tywna

Praca w zespole i społeczna aktywność Uczenie się przez działanie

Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska 

lokalnego oraz kraju

Uczenie się przez działanie, edukacja dla demo-

kracji, edukacja pozytywna

Umiejętność pracy zespołowej Wspieranie autonomii, uczenie się przez działanie, 

nauczanie międzykulturowe, edukacja dla demo-

kracji

Ogólne cele kształcenia dopełnia zbiór zaprezentowanych poniżej celów szczegółowych.

5.2. Szczegółowe cele nauczania

Podstawa programowa wyznacza szczegółowe cele kształcenia w ramach pięciu obszarów rozwijania kom-

petencji językowych w odniesieniu do ESOKJ. Ilustruje je tabela 7.

Tabela 7: Osiągnięcia w zakresie wiedzy i działań językowych1

Zakres kompetencji 

językowej

Szczegółowy opis

Znajomość środków 

językowych

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych w  zakresie tematów wskazanych 

w wymaganiach szczegółowych.

Rozumienie 

wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, 

w  standardowej odmianie języka, a  także bardzo proste wypowiedzi pisemne, 

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Tworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi 

ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Reagowanie na 

wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w  rozmowie i  w  typowych sytuacjach reaguje w  sposób 

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie 

bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Przetwarzanie 

wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w  zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych.

Szczegółowy zakres wymagań dla II etapu edukacyjnego zawiera tabela 8.

1  Tamże, s 76
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Tabela 8: Wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego (poziom II.2)1

Zasadniczy zakres wymagań Uszczegółowiony zakres wymagań

Uczeń posługuje się bardzo 
podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych 
w zakresie następujących tematów:

1  człowiek (np. dane personalne, wygląd, cechy charakteru, 
rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności 
i zainteresowania)

2  miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia 
i wyposażenie domu, prace domowe)

3  edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty 
nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły)

4  praca (np. popularne zawody, miejsce pracy)

5  życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności 
życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu 
wolnego, urodziny, święta)

6  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale 
gastronomiczne)

7  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, 
sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie 
z usług)

8  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie 
z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki)

9  kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje)

10  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty 
sportowe, uprawianie sportu)

11  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)

12  świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, 
krajobraz)

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi 
ustne (np. rozmowy, wiadomości, 
komunikaty, ogłoszenia artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie 
języka:

1  reaguje na polecenia

2  określa główną myśl wypowiedzi

3  określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi 

4  określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, 
uczestników)

5  znajduje w wypowiedzi określone informacje  
6  rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi 
pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki 
pocztowe, napisy, ulotki, jadłospisy, 
ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki 
obrazkowe z tekstem, teksty narracyjne, 
wpisy na forach i blogach):

1  określa główną myśl tekstu

2  określa intencje nadawcy/autora tekstu

3  określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę)

4  znajduje w tekście określone informacje

5  rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu

1  Tamże, s. 76–79
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Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, 
spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1  opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska 

2  opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości 
i teraźniejszości

3  przedstawia intencje i plany na przyszłość

4  przedstawia upodobania

5  wyraża swoje opinie

6  wyraża uczucia i emocje

7  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, 
spójne i logiczne wypowiedzi pisemne 
(np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, 
życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, 
e-mail, historyjkę, wpis na blogu):

1  opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska 

2  opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości 
i teraźniejszości

3  przedstawia intencje i plany na przyszłość

4  przedstawia upodobania

5  wyraża swoje opinie

6  wyraża uczucia i emocje

7  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji.

Uczeń reaguje ustnie w typowych 
sytuacjach:

1  przedstawia siebie i inne osoby

2  nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, 
powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca 
zrozumiał jego wypowiedź)

3  uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

4  wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami

5  wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta 
o upodobania, intencje i pragnienia innych osób

6  składa życzenia, odpowiada na życzenia

7  zaprasza i odpowiada na zaproszenie

8  proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje

9  pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia

10  nakazuje, zakazuje

11  wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby

12  wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek)

13  stosuje zwroty i formy grzecznościowe

5. Cele nauczania i wychowania
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Uczeń reaguje w formie bardzo prostego 
tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, 
e-mail, wpis na czacie/forum w typowych 
sytuacjach:

1  przedstawia siebie i inne osoby

2  nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie)

3  uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz/ankietę)

4  wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami

5  wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta 
o upodobania, intencje i pragnienia innych osób

6  składa życzenia, odpowiada na życzenia

7  zaprasza i odpowiada na zaproszenie

8  proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje

9  pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia

10  nakazuje, zakazuje

11  wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby

12  wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek)

13  stosuje zwroty i formy grzecznościowe

Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst 
ustnie lub pisemnie:

1  przekazuje w języku obcym nowożytnym podstawowe 
informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, 
symbolach, piktogramach lub audiowizualnych (np. filmach, 
reklamach)

2  przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim 
informacje sformułowane w języku obcym

3  przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 
sformułowane w języku polskim

Uczeń posiada:

1  podstawową wiedzę o krajach, 
społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują 
się danym językiem obcym 
nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, 
z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego

2  świadomość związku pomiędzy 
kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową

Uczeń dokonuje samooceny 
i wykorzystuje techniki samodzielnej 
pracy nad językiem (np. korzystanie 
ze słownika, poprawianie błędów, 
prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów 
kultury w języku obcym nowożytnym)

Uczeń współdziała w grupie (np. 
w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych 
pracach projektowych)

5. Cele nauczania i wychowania
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Uczeń korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym nowożytnym (np. 
z encyklopedii, mediów), również za 
pomocą technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne 
(np. domyślanie się znaczenia wyrazów 
z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy 
lub internacjonalizmów i strategie 
kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna 
lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie 
formy wypowiedzi, wykorzystywanie 
środków niewerbalnych)

Uczeń posiada świadomość językową  
(np. podobieństw i różnic między 
językami)

Realizacja sformułowanych powyżej szczegółowych wymagań implikuje realizację konkretnych treści naucza-

nia oraz wybór stosownych technik pracy z uczniem. Ich opis znajduje się na kolejnych stronach niniejszego 

programu.

5.3. Cele wychowawcze w nauce języka obcego

Pośród celów wychowawczych przypisywanych zajęciom z  języka obcego nowożytnego warto wymienić 

następujące: przygotowanie do kształcenia ustawicznego, rozwijanie kompetencji kulturowych i postaw tole-

rancji wobec odmienności kulturowej (nauczanie międzykulturowe i edukacja dla demokracji), trening umie-

jętności społecznych (uczenie się przez działanie) oraz przejmowanie odpowiedzialności za własny proces 

uczenia się (wspieranie autonomii).

Nauka języka obcego w myśl podstawy programowej jest pojmowana jako jedna z tzw. kompetencji kluczo-

wych w uczeniu się przez całe życie (koncepcja lifelong learning). Jednym z zadań współczesnej szkoły jest 

przygotowanie uczniów do efektywnego sterowania swoją karierą zawodową, w której ważną rolę odgrywać 

będzie znajomość języków obcych i stała gotowość do podnoszenia jej poziomu.

Uczący się języka obcego kształtują swoją osobowość poprzez kontakt z dorobkiem kulturowym i cywilizacyj-

nym obcych kultur. Międzykulturowy charakter zajęć z języka niemieckiego powinien wpływać na rozwijanie 

postaw ciekawości i chęci odkrywania rzeczywistości krajów niemieckojęzycznych. Udział w projektach i pro-

gramach współpracy i wymiany międzynarodowej jest pożądanym elementem uzupełniającym szkolną edu-

kację językową. Zajęcia języka niemieckiego służą także rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. 

Osiągnięciu tego celu służy realizacja zadań w mniejszych i większych grupach, wykorzystanie elementów 

pracy projektowej na zajęciach oraz przeprowadzanie dyskusji problemowych.

Szerokie wykorzystanie otwartych form nauczania, wraz z ich ewaluacją, sprzyjać będzie ponadto rozwijaniu 

postaw autonomicznych uczniów. Przejmowaniu odpowiedzialności za osiągnięcie wspólnego celu towarzy-

szyć będzie proces otwierania się na odmienne poglądy i  różnorodne metody osiągania zakładanych celów 

dydaktycznych.

5. Cele nauczania i wychowania
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6. Zakres tematyki i treści nauczania

Podstawa programowa określa zakres wiedzy i  umiejętności, stanowiących treści nauczania, które uczeń 

powinien zdobyć w trakcie kształcenia ogólnego na drugim etapie edukacyjnym. Treści te umożliwiają realiza-

cję celów ogólnych i szczegółowych, zaprezentowanych w rozdziale 5. niniejszego programu nauczania.

Należy podkreślić, że treści realizowane na poszczególnych etapach edukacji językowej powinny być bliskie 

doświadczeniu oraz zainteresowaniom uczniów. Powinny urzeczywistniać realne potrzeby komunikacyjne 

uczących się.

6.1. Ogólny zakres tematyki

Zaprezentowany poniżej zakres tematyczny przewidywany jest do realizacji w ciągu całego dwuletniego cyklu 

nauczania języka niemieckiego. Progresja materiału nauczania ma charakter spiralny. Poszczególne zagadnie-

nia tematyczne powracają na dalszych etapach nauki, obudowane bardziej kompleksowymi strukturami komu-

nikacyjnymi, leksykalnymi i gramatycznymi. Przyjęte w podstawie programowej zestawienie treści nauczania, 

stanowiące wykładnię wymagań szczegółowych, prezentuje tabela 9.

Tabela 9: Tematyczny zakres treści1

Ogólny zakres tematyczny Szczegółowy zakres tematyczny

Człowiek np. dane personalne, wygląd, cechy charakteru, rzeczy osobiste, 
uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania

Miejsce zamieszkania np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 
domowe

Edukacja np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, 
przybory szkolne, życie szkoły

Praca np. popularne zawody, miejsce pracy

Życie prywatne np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, 
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, świę-
ta

Żywienie np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne

Zakupy i usługi np. rodzaje sklepów, towary i ich ceny, sprzedawanie i kupowanie, 
środki płatnicze, korzystanie z usług

Podróżowanie i turystyka np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, 
hotel, wycieczki

Kultura np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje

Sport np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, upra-
wianie sportu

Zdrowie np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie

Świat przyrody np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz

6.2.  Szczegółowy zakres tematyki nauczania oraz funkcje językowe i intencje komunikacyjne 

poszczególnych kręgów tematycznych

W trakcie nauki języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym funkcje komunikacyjne powinny być roz-
wijane w miarę rosnących umiejętności językowych uczniów. Zaprezentowane poniżej w tabeli 9. zestawienie 

1  Tamże, s. 76–77
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6. Zakres tematyki i treści nauczania

funkcji językowych i  intencji komunikacyjnych uwzględnia charakterystyczny dla programu spiralny układ 
treści. Oznacza to, że większość wymienionych funkcji powtarza się w  ramach poszczególnych jednostek 
tematycznych.

Tabela 10: Funkcje językowe i intencje komunikacyjne w spiralnym układzie treści

Ogólny 
zakres 
tematyczny

Szczegółowy 
zakres 
tematyczny

Funkcje językowe i intencje komunikacyjne

Człowiek dane personalne 1 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat nazwiska, wieku, 
miejsca zamieszkania

2 przedstawianie się, reakcja na przedstawienie się innej osoby, 
przedstawienie osoby trzeciej

3 rozpoczynanie i kończenie rozmowy: powitanie i pożegnanie, 
sygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, 
mówienie wolniej lub głośniej, prośba o przeliterowanie wyrazu 
(imienia, nazwiska, nazwy miejscowości)

wygląd, cechy 
charakteru

1 opisywanie wyglądu osób i cech charakteru

2 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat wyglądu i cech 
charakteru

uczucia i emocje 1 pytanie o samopoczucie i stan emocjonalny innej osoby

2 wyrażanie i opisywanie pozytywnych i negatywnych stanów 
emocjonalnych

umiejętności 
i zainteresowania, 
rzeczy osobiste

1 opisywanie własnych umiejętności i zainteresowań

2 pytanie o umiejętności i zainteresowania innej osoby

3 opisywanie rzeczy osobistych

Miejsce 
zamieszkania

dom i jego okolica, 
pomieszczenia 
i wyposażenie 
domu, prace 
domowe

1 opisywanie przedmiotów i miejsc (dom i jego okolica, rodzaje 
mieszkań, pomieszczenia)

2 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat miejsca 
zamieszkania, wyposażenia domu oraz wykonywanych prac 
domowych

Edukacja przedmioty 
nauczania, uczenie 
się

1 opisywanie miejsc i czynności związanych z poszczególnymi 
przedmiotami szkolnymi

2 wyrażenie prośby o opinię oraz własnych opinii i upodobań na 
temat sposobów uczenia się

życie szkoły, szkoła 
i jej pomieszczenia, 
przybory szkolne

1 opisywanie wydarzeń z życia szkoły

2 opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych ze szkołą

3 nazywanie i opisywanie przyborów szkolnych
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Praca popularne zawody 1. pytanie o zawód i udzielanie informacji na ten temat

2. opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych z różnymi 
zawodami i ich specyfiką

3. opisywanie wymarzonego zawodu

miejsce pracy 1. nawiązywanie kontaktu z rozmówcą

2. pytanie o miejsce pracy i udzielanie informacji na ten temat

3. opisywanie miejsc i czynności

Życie 
prywatne

rodzina 1. pytanie o członków rodziny i udzielanie informacji na ich temat

2. opisywanie osób (cech zewnętrznych, osobowości i charakteru, 
wyglądu)

znajomi 
i przyjaciele

1. pytanie o znajomość jakiejś osoby

2. potwierdzenie i zaprzeczenie znajomości osoby

3. opisywanie wyglądu i charakteru osoby

4. wyrażanie uczuć i emocji

czynności życia 
codziennego

1. opisywanie wydarzeń, osób, miejsc i czynności

2. określanie czasu

3. wyrażanie życzeń i preferencji

formy spędzania 
czasu wolnego, 
określanie czasu, 
urodziny, święta

1. pytanie o plany i udzielanie informacji na ich temat

2. opisywanie wydarzeń, osób, miejsc i czynności

3. określanie czasu i przedziałów czasowych trwania określonych 
czynności

4. wyrażanie życzeń i preferencji

Żywienie artykuły spożywcze 1. opisywanie przedmiotów, miejsc i czynności

2. wyrażanie upodobań i preferencji

posiłki 1. opisywanie rzeczy i czynności

2. wyrażanie prośby i podziękowania

3. określanie czasu i miejsca

4. wyrażanie opinii, preferencji i upodobań

lokale 
gastronomiczne

1. rozpoczynanie rozmowy (z kelnerem, sprzedawcą w barze 
szybkiej obsługi)

2. uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat karty dań, cen

3. wyrażanie prośby i podziękowania

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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Zakupy 
i usługi

rodzaje sklepów 1 opisywanie miejsc, osób i czynności

2 pytanie i udzielanie informacji

towary i ich cechy 1 opisywanie przedmiotów i czynności

2 zadawanie pytań i udzielanie informacji

3 porównywanie przedmiotów

sprzedawanie 
i kupowanie, środki 
płatnicze

1 opisywanie miejsc, osób, przedmiotów i czynności

2 pytanie i udzielanie informacji

3 wyrażanie życzeń i preferencji

4 wyrażanie zainteresowania i dezaprobaty

5 wskazywanie preferowanej formy płatności

korzystanie z usług 1 identyfikacja i lokalizacja przedmiotu

2 nawiązywanie kontaktów i prowadzenie rozmów w typowych 
sytuacjach związanych z codziennym korzystaniem z usług  
(np. poczta, kawiarnia internetowa, fryzjer etc.)

Podróżowanie 
i turystyka

środki transportu 
i korzystanie z nich

uzyskiwanie i udzielanie informacji (kasa biletowa, informacja 
kolejowa, autobusowa, lotnicza)

orientacja w terenie 1 zadawanie pytań i udzielanie informacji

2 opis i lokalizacja miejsc oraz kierunków

hotel uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat bazy noclegowej 
i możliwości noclegu w danym miejscu

wycieczki 1 opisywanie miejsc, które warto zwiedzić

2 uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat

3 relacjonowanie wydarzeń związanych ze zwiedzaniem miast

Kultura tradycje i zwyczaje 1 opisywanie tradycji i zwyczajów

2 wyrażanie stanów emocjonalnych (zaciekawienia, zachwytu, 
zniechęcenia, znudzenia etc) związanych z recepcją tradycji 
i zwyczajów

uczestnictwo 
w kulturze

nawiązywanie kontaktu z rozmówcą oraz uzyskiwanie i udzielanie 
informacji (kasy biletowe, informacja telefoniczna o repertuarze, 
koncertach etc.)

Sport dyscypliny sportu, 
uprawianie sportu

1. opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych 
z najpopularniejszymi dyscyplinami sportu

2. udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat poszczególnych 
dyscyplin oraz uprawiania sportu

sprzęt sportowy uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat sprzętu sportowego

obiekty sportowe uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat imprez sportowych

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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Zdrowie samopoczucie 1 pytanie o samopoczucie i udzielanie informacji na ten temat

2 wyrażanie radości, zaniepokojenia, dodawanie otuchy

choroby, ich objawy 
oraz leczenie

1 opisywanie czynności i zjawisk dotyczących zdrowia i choroby

2 rozpoczynanie rozmowy w celu umówienia się na wizytę u lekarza

3 opisywanie dolegliwości w trakcie wizyty u lekarza

4 uzyskiwanie informacji na temat sposobu leczenia

Świat 
przyrody

pogoda, pory roku 1 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat pogody

2 opisywanie zjawisk pogodowych

3 wyrażanie przypuszczenia

4 opisywanie pór roku

rośliny i zwierzęta 1 nazywanie roślin i zwierząt

2 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat roślin i zwierząt

krajobraz opisywanie krajobrazu oraz poszczególnych jego elementów: 
podstawowe elementy krajobrazu wiejskiego i miejskiego

Przedstawiony powyżej układ treści powinien być realizowany w sposób spiralny, tzn. przez powtarzanie treści 

powinny być utrwalane i pogłębiane. Dzięki temu w trakcie dwuletniego kursu językowego uczeń ma możli-

wość efektywnego opanowania poszczególnych funkcji komunikacyjnych.

6.3. Zagadnienia gramatyczne

Kształcenie kompetencji gramatycznej to nie tylko znajomość struktur gramatycznych, ale przede wszystkim 

umiejętność właściwego ich stosowania w  efektywnej komunikacji jako środków językowych. Poprawność 

gramatyczna wypowiedzi nie stanowi zatem celu samego w sobie. Prezentacja struktur gramatycznych powin-

na odbywać się w sposób jednoznacznie skorelowany z funkcjami komunikacyjnymi i podejmowanymi przez 

uczniów działaniami językowymi. Zgodnie z  intencją autorów programu prezentacja zagadnień gramatycz-

nych odbywa się głównie w sposób indukcyjny, pozwalający uczniom na samodzielne odkrywanie zależności,  

na podstawie których formułują oni reguły gramatyczne. Tabela 11 prezentuje zakres struktur gramatycznych 

pozwalających na posługiwanie się językiem na poziomie A1 według skali biegłości językowej ESOKJ.

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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Tabela 11: Gramatyczny zakres treści

Klasa Kategorie gramatyczne Zagadnienia gramatyczne

VII Czasownik -	 czasowniki regularne, np. kommen, wohnen w lp. i lm. oraz 
w formie grzecznościowej w czasie teraźniejszym

-	 czasowniki sein, heißen, finden w lp. i lm. oraz w formie 
grzecznościowej w czasie teraźniejszym

-	 czasownik haben w lp. i lm. oraz dopełnienie bliższe w bierniku

-	 czasowniki rozdzielnie złożone

-	 czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej, np.: fahren, 
lesen, sehen, sprechen, essen, treffen w czasie teraźniejszym

-	 czasowniki modalne können, müssen i mögen

-	 forma möcht-

Rzeczownik i rodzajnik -	 rodzajniki określone: der, die, das i nieokreślone: ein, eine, ein 
w mianowniku i bierniku

-	 rzeczowniki bez rodzajnika (Nullartikel)

-	 liczba mnoga rzeczowników

-	 przeczenie kein w mianowniku i bierniku

-	 rzeczowniki złożone

-	 dopełniacz imion własnych

Przymiotnik -	 przymiotnik w funkcji orzecznika

Zaimek -	 zaimki osobowe w lp. i lm. w mianowniku

-	 forma grzecznościowa Sie

-	 zaimki dzierżawcze w lp. w mianowniku i bierniku

-	 zaimek wskazujący das

Przyimek -	 przyimki um, von … bis, am (an dem)

-	 przyimki aus, in

Liczebnik -	 liczebniki główne od 0 do 100

Przysłówek -	 przysłówki: gern, dann i danach

Składnia -	 prosty szyk wyrazów w zdaniu

-	 tworzenie pytań o rozstrzygnięcie (Ja/Nein-Fragen)

-	 tworzenie pytań o uzupełnienie (W-Fragen)

-	 szyk przestawny w zdaniu oznajmującym

-	 zdania ze spójnikami und i aber

-	 klamra zdaniowa

-	 ja, nein, doch i ich miejsce w zdaniu

Słowotwórstwo -	 żeńska forma nazw zawodów

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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VIII Czasownik -	 czasowniki typu sammeln, basteln w czasie teraźniejszym

-	 czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej (cd.), np.: lesen, 
laufen, fahren, treffen, sehen w czasie teraźniejszym

-	 czasowniki sein i haben w czasie przeszłym Präteritum

-	 wyrażenie es gibt z biernikiem

-	 czasownik gefallen z celownikiem

-	 czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

-	 czas przeszły Perfekt z czasownikami posiłkowymi sein

-	 czas przeszły Perfekt czasowników: sein, bleiben, passieren

-	 Partizip Perfekt czasowników:

– regularnych, np. kaufen, spielen

– nieregularnych, np. singen, sprechen

– z przedrostkami: be-, ver- i er-

– zakończonych na -ieren

– rozdzielnie złożonych, np. anfangen, zurückgehen

-	 czasowniki modalne können (wyrażanie umiejętności) i wollen

-	 tryb rozkazujący 

Rzeczownik i rodzajnik -	 rodzajniki i rzeczowniki w celowniku

Zaimek -	 zaimki osobowe w bierniku i celowniku (mir, dir)

-	 zaimki dzierżawcze w celowniku

-	 zaimek nieokreślony man

-	 zaimek pytający welch- w mianowniku i bierniku

-	 zaimek pytający wer w mianowniku, celowniku i bierniku

-	 zaimek jeder/jede/jedes w mianowniku i bierniku

Przyimek -	 przyimek für z biernikiem

-	 przyimki bei, aus, nach, mit, zu z celownikiem

-	 przyimki miejsca: vor, hinter, auf, unter, über, neben, zwischen, 
in, an z celownikiem i biernikiem

-	 przyimki określające czas in, vor i nach z celownikiem

-	 formy ściągnięte przyimka i rodzajnika

Przymiotnik -	 przymiotnik nächst- w bierniku

Liczebnik -	 liczebniki porządkowe w celowniku (data)

Przysłówek -	 przysłówki określające czas: heute, gestern

-	 przysłówki określające miejsce: hier, dort

-	 przysłowki: ziemlich, sehr, total z przymiotnikiem

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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Składnia -	 zdania twierdzące i przeczące

-	 zdania ze spójnikiem deshalb

-	 przestawny szyk zdania

-	 zdanie w czasie przeszłym Präteritum i Perfekt

6.4. Zasady pisowni

Na efektywną komunikację z  rodzimymi użytkownikami języka docelowego wpływa również opanowanie 

podstawowych zasad pisowni, umożliwiających podejmowanie pisemnych działań językowych. Należy zatem 

uwrażliwić uczniów na elementy, które nie są typowe dla innych języków z rodziny germańskiej, np. angielskie-

go, mimo że są one blisko spokrewnione z językiem niemieckim. Zasady pisowni w języku niemieckim różnią 

się też od tych, które obowiązują w systemie języka ojczystego uczniów. Do elementów, na które należy zwró-

cić uwagę uczniów, należą na przykład: pisownia rzeczowników wielką literą, Umlauty czy pisownia dyfton-

gów, pisownia podwójnych spółgłosek i długich samogłosek, niemego h. Istotne jest również ćwiczenie zapisu 

ortograficznego przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad niemieckiej fonetyki i fleksji.

Techniki rozwijające sprawność pisania, składającą się na językowe działania produktywne, zostały opisane 

w rozdziale 7.3.

6. Zakres tematyki i treści nauczania
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7. Metodyczne aspekty realizacji programu1

We współczesnej dydaktyce działaniowej najważniejszym aspektem nie jest już przyswojenie konkretnego 

materiału językowego, lecz kształtowanie kompetencji działaniowej, rozumianej jako zdolność oraz gotowość 

podmiotu do samodzielnego, odpowiedzialnego i  fachowego działania. Kompetencja działaniowa według 

modelu Peterssena jest wypadkową kompetencji fachowej metodycznej, społecznej oraz personalnej, odno-

szącej się w kształceniu językowym przede wszystkim do działań językowych (Peterssen 2001).

7.1. Uwagi ogólne

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego do działań językowych zaliczono działania 

receptywne, produktywne, interakcyjne oraz mediacyjne (ESOKJ 2001).

Działania i strategie komunikacyjne, na które powołują się autorzy niniejszego programu, zostały bardzo pre-

cyzyjnie przedstawione przez Iwonę Janowską w tabeli 12.

1  Wszystkie materiały przykładowe prezentowane w niniejszym programie nauczania pochodzą z kursu Beste Freunde 7 
wydanego przez Wydawnictwo Hueber, 2017
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Tabela 12: Działania językowe i strategie komunikacyjne według I. Janowskiej1

Działania językowe Strategie

Recepcja Interakcja Produkcja Mediacja RECEPCJA:

– Rozpoznawanie 
wskazówek płyną-
cych z wypowiedzi 
ustnych i pisemnych 
oraz konstruowanie 
znaczenia

INTERAKCJA:

– Zabieranie głosu

– Współdziałanie 
w interakcji

– Prośba o wyja-
śnienie

PRODUKCJA:

– Planowanie wy-
powiedzi

– Kompensacja

– Monitorowanie 
i korekta wypo-
wiedzi

Ustna (słu-
chanie)

Pisemna (czy-
tanie)

Ustna Pisemna Ustna (mó-
wienie)

Pisemna 
(pisanie)

Ustna 
i pisemna

Rozumienie 
ze słuchu: 
ogólny opis 
umiejętności

Czytanie ze 
zrozumie-
niem: ogólny 
opis umiejęt-
ności

Interakcja 
ustna: 
ogólny opis 
umiejętno-
ści

Interakcja pi-
semna: ogólny 
opis umiejęt-
ności

Wypowiedź 
ustna: ogólny 
opis umiejęt-
ności

Wypowiedź 
pisemna: 
ogólny opis 
umiejętno-
ści

Rozumienie 
rozmowy 
między 
rodzimymi 
użytkowni-
kami języka

Czytanie 
i rozumienie 
korespon-
dencji

Rozumienie 
rozmówcy 
– rodzime-
go użyt-
kownika 
języka

Prowadzenie 
korespon-
dencji

Wypowiedź 
monologowa: 
opisywanie 
doświadczeń 
i przeżyć

Pisanie 
twórcze

Słuchanie 
jako widz/ 
słuchacz

Czytanie 
w celu orien-
tacji

Konwersa-
cja

Notatki, wia-
domości, for-
mularze

Wypowiedź 
monologowa: 
przedstawie-
nie własnego 
stanowiska

Pisanie 
sprawoz-
dań, roz-
prawek i 
opracowań

Słuchanie 
komunika-
tów i instruk-
cji

Czytanie 
i rozumienie 
informacji 
oraz argu-
mentacji

Dyskusja 
nieformalna 
(z przyja-
ciółmi)

Oświadczenia 
publiczne

Słuchanie 
programów 
radiowych 
i TV oraz 
nagrań

Czytanie 
i rozumienie 
instrukcji

Dyskusja 
formalna 
i udział 
w spotka-
niach

Zwracanie się 
do publicz-
ności

Rozmowa 
prowadzo-
na w kon-
kretnym 
celu

Rozmowy 
o kupo-
waniu 
towarów 
i o usługach

Wymiana 
informacji

Prowa-
dzenie 
i udzielanie 
wywiadu

Posługiwanie się tekstami. Notowanie (podczas wykładu, zajęć seminaryjnych itp.). Przetwarzanie tekstu.

1  Tamże, s. 106 Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka 
polskiego jako obcego, Kraków 2011
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Poszczególne działania językowe w obrębie produkcji, recepcji, interakcji i mediacji składają się z określonych 

zadań cząstkowych odnoszących się do konkretnych technik rozwijających poszczególne umiejętności języko-

we. Ich opis przedstawiono w dalszej części programu.

7.2. Ustalenie całorocznego planu pracy pedagogicznej

Planowanie pracy pedagogicznej jest jednym z najważniejszych aspektów efektywności nauczania nie tylko 

języków obcych. Należy więc skrupulatnie przemyśleć poszczególne etapy procesu nauczania, tak by prowa-

dziły one do osiągnięcia sukcesu naszych wychowanków.

W procesie planowania powinny się zatem znaleźć cele nauczania oraz metody i środki prowadzące do realiza-

cji tych celów. Ważnym aspektem jest również ewaluacja i ocenianie rezultatów procesu nauczania.

7.3. Techniki nauczania przygotowujące do podejmowania działań językowych

Niniejszy program zakłada, że uczący się po zrealizowaniu danego materiału będzie w stanie podejmować 

następujące działania językowe:

◆  receptywne: w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem,

◆  produktywne: w zakresie mówienia i pisania,

◆  interakcyjne: w zakresie prowadzenia dialogu,

◆  mediacyjne: w zakresie transformacji wypowiedzi oraz przekazywania informacji w innym języku niż ten, 

w którym uczeń ją uzyskał.

Poniższe techniki mogą być stosowane nie tylko w celu kształcenia poszczególnych umiejętności językowych, 

ale mogą służyć jako narzędzie testowania rezultatów uczniów osiągniętych w procesie uczenia się języka 

(patrz rozdział 8).

7.3.1. Działania receptywne (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem)

Działania receptywne odnoszą się do rozumienia tekstu słuchanego i  czytanego. Można tu wymienić: słu-

chanie oświadczeń publicznych (np. informacji, instrukcji, ostrzeżeń), słuchanie mediów (np. radio, telewizja, 

nagrania), słuchanie jako widz/ słuchacz (np. teatr, zebrania, wykłady, koncerty) czy słuchanie przypadkowo 

usłyszanych rozmów oraz rozumienie prostych tekstów na konkretne tematy np.: listy prywatne, wiadomości 

na pocztówkach, materiały codziennego użytku (reklamy, prospekty, rozkłady jazdy itp.), broszury oraz proste 

instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku (ESOKJ 2001: 67). Każdy tekst może być słuchany lub czytany 

w określonym celu, który nauczyciel powinien określić przed odtworzeniem lub lekturą.

Większość tekstów do słuchania i czytania stanowi integralną część podręcznika, ale mogą być one samodziel-

nie przygotowane przez nauczyciela.

Z  umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego i  czytanego związane są następujące strategie rozumienia 

tekstów:

◆  rozumienie globalne (ogólne zrozumienie tekstu),

◆  rozumienie selektywne (wychwycenie pewnych informacji),

◆  rozumienie szczegółowe (szczegółowe zrozumienie całej informacji) (ESOKJ 2001: 68).

Intencje słuchania wiążą się bardzo szczegółowo z rodzajami tekstów, na przykład: kiedy uczeń czyta rela-

cję z wycieczki swojego kolegi, to interesują go najważniejsze wydarzenia (rozumienie globalne). Gdy słucha 

reklam podczas wizyty w supermarkecie, jego uwaga jest skierowana tylko na konkretne informacje, np. ceny 

reklamowanych produktów (rozumienie selektywne). W przypadku instrukcji obsługi, np. bankomatu, ważne 

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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jest dokładne zrozumienie całego tekstu (rozumienie szczegółowe).

7.3.1.1. Słuchanie ze zrozumieniem

Istnieje wiele typologii zadań rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu, m.in. następujące usystematy-

zowanie: zadania do wykonania przed wysłuchaniem tekstu, zadania do wykonania podczas słuchania tekstu 

oraz zadania do wykonania po wysłuchaniu tekstu.

Zadania do wykonania przed wysłuchaniem tekstu mają na celu przygotowanie uczącego się do wysłucha-
nia nagrania, zwiększenie jego motywacji, wprowadzenie w tematykę poruszoną w tekście oraz aktywizację 
wiedzy, jaką uczeń już posiada na dany temat.

Przykładowe techniki przeznaczone do zastosowania przed wysłuchaniem tekstu:

◆  formułowanie skojarzeń na dany temat (asocjogram, ilustracja, grafika),

◆  formułowanie przypuszczeń dotyczących tekstu w oparciu o ilustracje lub fragmenty tekstu,

◆  formułowanie pytań do tekstu (np. na podstawie jego tytułu).

Przykład 1

Zadanie 2a/34 KB

Przykład 2

Zadanie. 6a/53 KB

Podczas pierwszego słuchania tekstu zadaniem uczniów jest koncentracja na ogólnym zrozumieniu tekstu, 

czyli rozumieniu globalnym, natomiast dopiero podczas drugiego słuchania należy dążyć do uchwycenia 

szczegółowych informacji.

Zadania towarzyszące słuchaniu tekstu odnoszą się głównie do rozumienia selektywnego oraz szczegó-

łowego. Ponieważ uczeń cały czas skoncentrowany jest na śledzeniu tekstu i podążaniem za nim, ma zatem 

bardzo mało czasu na wykonanie tego zadania. Do technik towarzyszących słuchaniu tekstu należą:

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 1 Schau das Bild an und antworte auf Polnisch. 
Przyjrzyj się zdjęciu i odpowiedz po polsku.

•  W jakim nastroju jest twoim zdaniem Simon, 

a w jakim – Lilly?

• Jak myślisz, dlaczego?

 2a Lies das Programm rechts und hör zu. 
Was sehen Simon und Lilly? Antworte. 
Przeczytaj program telewizyjny i posłuchaj nagrania. 

Odpowiedz, co oglądają Simon i Lilly.

 b Lies den Dialog, hör noch einmal und zeig auf den Bildern mit. 
Przeczytaj dialog, posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie ilustracje.

Lilly: Simon, was ist das?

Simon: Ein Flugzeug natürlich.

Lilly: Und was ist das?

Simon: Ein Raumschiff.

Lilly: Ein Schiff?

Simon:  Ein Raumschiff. Ein Raumschiff fliegt im Weltraum.

Lilly: Hm, Weltraum? ... Und das, ist das ein Mann?

Simon: Ja, klar, der Kapitän.

Lilly: Und wer ist das? Ist das eine Frau?

Simon: Ja. Das ist Caralinga, die Prinzessin.

Lilly:  Was? Eine Prinzessin? Simon! 

Was macht die Prinzessin da?

Simon:  Pssst, Lilly! Es geht los. Und der Film ist ab 12. 

Also tschüss!

51

52

A

B

C
D

SaTURn 1 TV
14:00 Bernd & Freunde Zeichentrickserie
14:30 Mathe-Profis Diskussion
15:15 3-2-1 ... Das Ali-Quiz
16:30 Planet Prana Science-Fiction
17:30 Dragon Marvi  Musical

Simon 34 vierunddreißig

1
L E K T I O N

Ich brauche einen Kuli.

5
L E K T I O N

 4a Was passt zusammen? Ordne zu und antworte. 
Dobierz przepisy do napojów.

 5 Lies. Was ist falsch? Antworte. Przeczytaj wypowiedzi przyjaciół. 
Następnie wskaż zdania niezgodne z ich treścią.

a  Sie haben genug Geld.
b   Sie müssen Mangosaft 

und Ananassaft kaufen.
 c   Sie haben keine Eiswürfel.

 6a Schreib die Zahlen in dein Heft. Hör dann zu und kontrolliere. 
Zapisz liczebniki w zeszycie. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź. 

20 zwanzig 50    zig 80    zig

30 dreißig 60 sechzig 90    zig

40 vierzig 70 siebzig 100 hundert

 7a Hör zu. Welche Zahl hörst du? Schreib in dein Heft. Zapisz w zeszycie liczby, które usłyszysz. 

1. 23 27   2. 34 36   3. 41 45   4. 65 68   5. 87 89

 b Hör zu und lies mit. Słuchaj nagrania i czytaj liczby.

24  32  45  57  61  73  86  98

 8 Spielt „Mehr oder weniger“. 
Zagrajcie w „Mniej lub więcej“.

74

? ?

?

76 www

62

zweiundsechzig77

 1a Lies die Wörter für Getränke. Hör dann zu und schreib die Antworten in dein Heft. 
Przeczytaj nazwy napojów. Następnie posłuchaj nagrania i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

1. Was möchten sie trinken? Simon: ?  Nico: ?

2. Was ist Spezi? ?  mit ?

 b Hör noch einmal und antworte.   
Posłuchaj ponownie nagrania i odpowiedz na pytanie.

 2 Hört zu und singt nach. Słuchajcie i śpiewajcie.

 

 3a Macht eine Kettenübung. Ćwiczcie według wzoru.

� Möchtest du Eistee?
� Nein, Eistee mag ich nicht. Ich mag lieber Kakao. Möchtest du Kakao?
� Nein, Kakao mag ich nicht. Ich mag lieber Spezi.

 b Was mögen drei Personen aus deiner Klasse (nicht)? Schreib in dein Heft. 
Co lubią / czego nie lubią trzy osoby z twojej klasy? Zapisz zdania w zeszycie.

72

Mineralwasser  6  Cola  6  Orangensaft  6  Tee  6  Spezi  6  Apfelsaft  6  Limo  6  Eistee  6   
Kakao  6  Kaffee  6  Milch 

72  a  Spezi           b   Karibik-

Cocktail

Was möchten sie mixen? 

73

mögen

ich !  mag

du  magst

er/sie !  mag

A

Limonade

0,5 Liter Orangensaft
0,3 Liter Mangosaft
0,3 Liter Ananassaft
10 Eiswürfel

1. ?

28?

Mehr.

50?

Weniger.

30?

Weniger.

29?

Richtig.

Karibik-Cocktail

C

Bananenmilch

B

2. ?

6 Zitronen
1 Liter Mineralwasser
Zucker
12 Eiswürfel

 b Erfindet Getränke und spielt Dialoge. 
Wymyślcie ciekawe napoje i odegrajcie dialogi.

� Möchtest du ein Glas          „Okami“?
� Was ist das denn?
� Orangensaft mit Kakao und Milch.

  Ja. Ich glaube, das schmeckt gut.
�   Nein. Ich glaube, das schmeckt 

nicht gut. 

  Ich weiß nicht …

4 Bananen, 0,8 Liter Milch, Zucker

3. ?

 b Hör zu und 
sprich nach. 
Słuchaj 
i powtarzaj.

75

Orangensaft haben wir. 
Und Eiswürfel. Aber 

wir brauchen Mangosaft 
und Ananassaft.

Simon, hast 
du Geld?

29

5 Euro 50. Okay, das 
ist genug für den Saft.

Annadreiundfünfzig 5

8
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◆  zaznaczanie informacji zgodnych lub niezgodnych z treścią tekstu (prawda/fałsz, tak/nie),

◆  identyfikowanie osób, miejsc i sytuacji (kontekst sytuacyjny),

◆  układanie historyjki obrazkowej,

◆  wybieranie zdania zgodnego z usłyszaną informacją,

◆  wybieranie odpowiedzi na zadanie pytanie,

◆  ustalanie prawidłowej kolejności zdarzeń,

◆  korygowanie kolejności zdarzeń,

◆  wypełnianie tabeli,

◆  uzupełnianie luk w tekście,

◆  sporządzanie notatek,

◆  prezentowanie słuchanego tekstu w formie pantomimy.

Przykład 1

Zadanie 3a/7 KB

Przykład 2

Zadanie 4a/21 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

Start sieben 7

 1a Schau das Bild an und hör zu.  
Przyjrzyj się zdjęciu i posłuchaj nagrania. 

 b Hör noch einmal und sprich nach.  
Słuchaj nagrania ponownie i powtarzaj.

 2a Hör zu und lies die Namen mit. Słuchaj nagrania i czytaj imiona.

?  Sarah ?  Daniel ?  Martin ?  Johanna ?  Lilly

?  Lukas ?  Leonie ?  Stefan ?  Emma ?  Jonas

 b Welche Namen hörst du? Hör zu und schreib die Namen in dein Heft.  
Słuchaj nagrania ponownie i zapisuj w zeszycie imiona, które usłyszysz.

 c Sucht Namen in 2a aus und stellt euch vor.  
Wybierzcie imiona z zadania 2a i przestawcie siebie oraz koleżankę / kolegę.

 3a Hör zu und lies mit. Słuchaj nagrania i czytaj dialog.

� Ich bin Leonie.
� Leonie? Wie schreibt man das?
� L – e – o – n – i – e.
� Wie bitte? 
� L – e – o – n – i – e.
� Vielen Dank.

 b Hör noch einmal und sprich nach.  
Słuchaj nagrania ponownie i powtarzaj.

 c Sprecht den Dialog zu zweit. Przeczytajcie dialog z podziałem na role.

 4 Das Alphabet. Hör zu und sprich nach. Alfabet. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff G g Hh Ii Jj K k Ll M m
Nn Oo Pp Q q Rr Ss Tt Uu Vv W w Xx Yy Zz

Ä-ä Ö - ö Ü-ü ß

 5 Spielt Dialoge wie in 3a mit den Namen aus 2a. Schreibt die Namen auf.  
Odegrajcie dialogi jak w zadaniu 3a, używając imion z zadania 2a. Zapiszcie imiona.

2

3

4

5

6

7

8

Hallo,  
ich bin Jonas.

Hallo!

Hallo! Das ist 

Leonie und ich 

bin Stefan.

Hallo! Ich bin 

Leonie.

Hallo! Das ist 

Stefan und ich 

bin ... 

S T A R T

Hallo, guten Tag!

Hallo! Das ist 
Jonas und ich bin 

Johanna.

 3a Hör zu. Über welche Bilder in 1 und 2 sprechen Laura und Nico? Schreib in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania. O których zdjęciach w zadaniach 1 i 2 rozmawiają Laura i Nico? Zapisz litery w zeszycie.

 b Hör noch einmal und schreib die Antworten in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania ponownie i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

1. Wie heißen Lauras Freunde? ?  ?  ?

2. Wie heißt Lauras Bruder? ?

 c Ordne zu und antworte. Wskaż pasujące do siebie pytania i odpowiedzi.

1. Wo wohnt Kati?  a  In Melbourne.

2. Wo wohnt John? b  In Wien.

3. Wo ist Daniel? c  In Sydney.

 4a Schau die Landkarte an. Hör zu und zeig mit. 
Przyjrzyj się mapie. Posłuchaj nagrania i wskaż państwa i miasta, których nazwy usłyszysz.

 b Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

 c Wie heißen die Länder und Städte auf Polnisch? Antworte. 
Podaj nazwy tych państw i miast w języku polskim.

 d Spielt Dialoge. Porozmawiaj z koleżanką / kolegą według wzoru.

   Ich weiß nicht.
� Wo ist Wien?  �

  In Österreich natürlich. Ist doch klar!

42

?  | ?  | ?  | ?

42

Kati  6  Daniel  6  Anna  6  Simon

43

44
przyimek in

Wo?

in Warschau

in Wien

in Polen

in Deutschland

in Österreich

in Liechtenstein

ale !  in der Schweiz

R U S S I A

SYRIA

JORDAN

S A U D I A R A B I A

E G Y P TL I B Y A

M O R O C C O

SWEDEN

A L G E R I A

NORWAY

FINLAND

ICELAND

GREENLAND

I R A N

I R A Q

T U R K M E N I S TA N

U Z B E K I S T A N

K A Z A K H S T A N

AZERBAIJAN

KUWAIT

QATAR UNITED
ARAB

EMIRATES

W E S T E R N
S A H A R A

M A U R I T A N I A

Deutschland

Rabat

El Aaiun

Las Palmas
Damascus

Amman

Baghdad

Cairo Abu Dhabi

Ashkhabad

Baku

Tehran

Berlin 

Oslo
Helsinki

Reykjavik

Casablanca

Marrakech

Kazan

Samara

Magnitogorsk

Yekaterinburg

Omsk
Arkhangelʼsk

Murmansk

Suez

Riyadh

Al Kuwayt

Al Basrah

Rabat

El Aaiun

Las Palmas
Damascus

Amman

Baghdad

Cairo Abu Dhabi

Ashkhabad

Baku

Tehran

Dresden

Hamburg

München

Frankfurt am Main

Köln

Düsseldorf

Oslo
Helsinki

Reykjavik

Casablanca

Marrakech

Kazan

Samara

Magnitogorsk

Yekaterinburg

Omsk
Arkhangelʼsk

Murmansk

Suez

Riyadh

Al Kuwayt

Al Basrah

Bern  

ZürichBasel

Wien

Graz

Österreich

Schweiz
Vaduz

Liechtenstein

Warschau

Krakau

Polen

Laura einundzwanzig 21

3
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Zadania do wykonania po wysłuchaniu tekstu odnoszą się głównie do odpowiedzi na pytania do tekstu lub 

przedstawienia streszczenia wysłuchanego materiału.

Techniki stosowane najczęściej na tym etapie są następujące:

◆  udzielanie odpowiedzi na pytania,

◆  opisywanie sytuacji,

◆  streszczanie usłyszanego tekstu,

◆  wyrażanie własnej opinii na temat tekstu (w formie pisemnej lub ustnej),

◆  odgrywanie ról bohaterów wysłuchanego tekstu,

◆  opowiadanie treści tekstu z perspektywy innego bohatera,

◆  przygotowanie możliwego dokończenia usłyszanego tekstu.

Przykład 1

Zadanie 7b/36 KB

Przykład 2

Zadanie 1c/48 KB

7.3.1.2. Czytanie ze zrozumieniem

Głównym celem rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem jest przygotowanie uczącego się do posłu-

giwania się językiem w warunkach naturalnych, dlatego też szczególne znaczenie mają tu teksty autentyczne. 

W dobie Internetu nie brak więc odpowiednich tekstów do pracy na lekcji.

Należy więc na lekcjach języka niemieckiego wykorzystywać różnego rodzaju teksty: prospekty, formularze, 

karty dań, rozkłady jazdy, plany, pocztówki, listy on-line, blogi, chaty, wpisy w komunikatorach i portalach spo-

łecznościowych itp. Teksty powinny być dość krótkie oraz zrozumiałe, to znaczy bez nadmiaru nowych słów, 

czy zawiłych struktur gramatycznych. Ponieważ uczniowie rozpoczynający naukę języka obcego często mają 

tendencje do dosłownego rozumienia tekstu, tłumacząc go niejednokrotnie „słowo w słowo” na język ojczysty, 

rolą nauczyciela jest odpowiednie ukierunkowanie na pracę z tekstem i odejście od tego schematu. Tak jak 

w przypadku rozwijania sprawności słuchania ze zrozumieniem wyróżnia się trzy typy zadań: przeznaczone  

do wykonania przed przeczytaniem tekstu, bezpośrednio podczas czytania tekstu oraz po przeczytaniu tekstu.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 6 Schau die Bilder A bis C (S. 36 und 37) an: Was passiert hier? Was glaubst du? Antworte 
auf Polnisch. Przyjrzyj się zdjęciom A–C (str. 36 i 37) i powiedz po polsku, co one przedstawiają.

 7a Schau den Prospekt rechts an. 
Hör dann zu und zeig mit. Przyjrzyj się 
katalogowi. Posłuchaj nagrania i wskaż przedmioty, 
które wybiera Laura.

 b Hör zu und sprich nach. Schreib dann die 
Substantive in blau, rot und grün in dein Heft. 
Posłuchaj, powtórz , a następnie zapisz w zeszycie 
rzeczowniki kolorem niebieskim, czerwonym lub zielonym.

 der Spitzer, 

 c Hör noch einmal und kontrolliere. Posłuchaj 
nagrania ponownie i sprawdź swoje odpowiedzi.

 8a Schau noch einmal Bild B an. Lies den 
Dialog und hör zu. Beantworte dann die 
Fragen unten. Przyjrzyj się ponownie 
zdjęciu B. Przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania. 
Następnie odpowiedz na pytania.

Laura: Oh, schau mal, Simon ...

Simon: Äh, ja?

Laura: Der Kuli ist cool, nicht?

Simon:  Ich denke, du brauchst einen Füller

und ein ...

Laura:  Ja, stimmt. Ich brauche einen Füller. 

Aber so einen Kuli möchte ich auch. 

Der Kuli hier ist doch echt süß! Schau mal ...

Simon: Hm, na ja ... Ach, warte mal!

� Was braucht Laura? � Was möchte Laura?

Laura braucht einen ? . Laura möchte einen ? .

 b Schau noch einmal den Prospekt an und antworte. 
Przyjrzyj się ponownie katalogowi i odpowiedz na pytanie.

� Was braucht Laura noch? � Laura braucht einen ... / eine ... / ein ...

53

54

55

56

biernik (Akkusativ): 
rodzajnik nieokreślony

Laura braucht einen Füller.

 eine Schere.

 ein Heft.

Füller Schere

Radiergummi

Heft

Lineal

Marker Block

Bleistift Sporttasche

KuliSpitzer
x

x

x

x

x

x

x

SCHREIBWAREN 
SCHNEIDER

A B

Simon 3 sechsunddreißig

5

 1a Schau die Bilder an und hör zu. Wo sind und worüber sprechen 
die Personen? Antworte auf Polnisch Przyjrzyj się zdjęciom i posłuchaj nagrania. 
Gdzie są i o czym rozmawiają te osoby? Odpowiedz po polsku.

 b Schau die Bilder an. Hör zu und ordne zu. Wer ist das? Antworte. 
Przyjrzyj się zdjęciom i posłuchaj nagrania. Kto to jest? Odpowiedz.

?  Das bin ich.
?  Das sind mein Vater und mein Onkel.

?  Das ist David, mein Bruder.
?  Und das hier ist mein Opa.

 c Hör noch einmal. Was passt zusammen? Verbinde und lies vor. 
Posłuchaj nagrania ponownie. Dobierz pasujące do siebie fragmenty zdań i przeczytaj całe zdania głośno.

1. Nico a  macht Judo.

2. Der Bruder b  ist Architekt und zeichnet. 

3. Der Opa  c  möchte Wasser trinken.

4. Anna d  macht Karate.

5. Niemand e  macht Breakdance.

 2a Meine Familie. Wer ist das?  
Schreib in dein Heft und 
ergänze. Zapisz w zeszycie 
nazwy członków rodziny. 
Dopisz brakujące osoby.

 b Hör zu und kontrolliere. Posłuchaj 
nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

 c Hör zu und sprich nach.
Słuchaj nagrania i powtarzaj.

69

69

69

meine Schwester  6  meine Tante  6 

meine Oma  6  meine Mutter  6   
mein Cousin  6  mein Opa

70 71

A

mein Vater? ?mein Onkel

+

1.

2. 3.

? meine Cousine

4. 5.

? mein Bruder

= meine Geschwister

ich

++

 mein Opa  / Großvater ?  / Großmutter 

= meine Großeltern

= meine Eltern

C

Przyjrzyj się zdjęciom i posłuchaj nagrania. 
D

B

Anna 4 achtundvierzig

L E K T I O N

7
Mein Bruder ist einfach super!
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Przykładowe techniki stosowane przed czytaniem tekstu:

◆  zebranie skojarzeń do tematu, którego dotyczy tekst (asocjogram, grafika, rysunek),

◆  wprowadzenie do tematu na podstawie tytułu tekstu,

◆  formułowanie hipotez dotyczących tekstu,

◆  formułowanie pytań do tekstu (np. na podstawie jego tytułu lub tytułu poszczególnych fragmentów 

tekstu),

◆  przeprowadzenie rozmowy wprowadzającej na temat związany z tekstem (np. nawiązanie do doświad-

czeń/wiedzy uczniów).

Przykład 1 

Zadanie 5a/35 KB

Przykład 2

Zadanie 8/50 KB

Szczególnie w początkowej fazie nauki czytania ze zrozumieniem niełatwo jest skupić uwagę uczniów na tre-

ści prezentowanego tekstu. Do zadań nauczyciela należy wykorzystanie stosownych technik umożliwiających 

uczniom pełną koncentrację na tekście oraz precyzyjny odbiór lektury. Można przy tym skorzystać z  form 

pracy zaprezentowanych poniżej.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 3 Schaut die Bilder in 2b an. Fragt und antwortet. Schreibt dann die Antworten in die Hefte. 
Przyjrzyjcie się ponownie ilustracjom w zadaniu 2b. Pytajcie się wzajemnie i odpowiadajcie. 
Zapiszcie odpowiedzi w zeszytach.

� Bild A: Was ist das? � Bild C: Wer ist das?
� Das ist ein Flugzeug. � Das ist ? , ? .

� Bild B: Was ist das? � Bild D: Wer ist das?
� Das ist ? . � Das ist ? , ? .

 4 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer 
gibt euch nähere Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam 
nauczycielka / nauczyciel.

 5a Lies die Überschrift und schau die Bilder an. Antworte auf Polnisch. 
Przeczytaj tytuł i przyjrzyj się ilustracjom. Odpowiedz po polsku na poniższe pytania.

• Gdzie się znajduje kobieta przedstawiona na zdjęciu?  • Czym się zajmuje?  • Jaki jest jej zawód?

 b Lies den Text. Was ist richtig? Lies vor. Przeczytaj tekst. 
Następnie przeczytaj głośno zdania zgodne z jego treścią.

1.  Alexa ist Synchronsprecherin.  5.  Sie findet Prinzessin Caralinga

 Das findet sie  langweilig / interessant .   super / ganz normal .

2.  Sie  spricht / spielt  die Rolle von 6. Alexa wohnt in  Deutschland / Schweden .

 Prinzessin Caralinga. 7. Sie  hasst Sport / spielt gern Volleyball .

3. Alexa ist  9 / 18  Stunden im Studio. 8. Sie  hört / macht  gern Musik.

4.  Alexa findet Science-Fiction und  9. Alexa spricht  drei / vier  Sprachen.

 Fantasy  blöd / toll .

ein Mann  6  ein Flugzeug  6  ein Raumschiff  6  der Kapitän  6  eine Frau  6  die Prinzessin

mianownik (Nominativ)
rodzajnik nieokreślony rodzajnik określony

ein Mann der Mann

eine Frau die Frau

ein Flugzeug das Flugzeug

Die Stimme von Prinzessin Caralinga

Das ist Alexa Kuhlmann. Sie ist Synchron-

sprecherin. Alexas Job ist nie langweilig. 

„Alles ist interessant“, meint sie. Hier spricht 

sie die Rolle von Prinzessin Caralinga im 

Film „Planet Prana“. 

Sie ist von 9 bis 18 Uhr im Studio. Das 

ist anstrengend, aber auch toll. Sie liebt 

Science-Fiction und Fantasy. Und wie findet 

Alexa Prinzessin Caralinga? „Caralinga ist 

interessant: Sie ist sehr mutig, intelligent 

und sehr schön“, sagt Alexa. „Das bin ich 

nicht. Ich bin ganz normal.“ 

Alexa wohnt in Berlin. Sie macht gern Sport, 

besonders Volleyball. Und sie spielt Cello. Sie 

spricht Deutsch, Englisch und Schwedisch. 

Alexa hat einen Traum: einmal die Stimme 

von Julia Roberts oder Angelina Jolie sein.5

10

15

Simonfünfunddreißig 35

5

 6 Was sind sie von Beruf? Ordne zu und schreib Sätze in dein Heft.  Kto to jest i kim jest z zawodu? 
Zapisz zdania w zeszycie.

 Opa Oma Vater Tante

 A: Leons Opa ist …             

 7 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer 
gibt euch nähere Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam 
nauczycielka / nauczyciel.

 8 Lies den Anfang des Artikels und 
beantworte die Fragen. Przeczytaj 
początek artykułu i odpowiedz na pytania.

1. Wo ist das Master-Turnier?

2. Woher kommen die Breakdancer?

3. Woher kommt David Kaminski?

 9 Was glaubst du: Woher kommt die Tänzerin / der Tänzer? Antworte. 
Jak myślisz, skąd pochodzi tancerka / tancerz? Odpowiedz.

�  Ich glaube, die Tänzerin / 

der Tänzer kommt aus …  

Trainer  6  Sekretärin  6 

Tänzerin  6  Kapitän

Russland  6  Kenia  6  China  6  Polen  6  die Türkei  6  die Schweiz  6  Griechenland  6  Spanien

przyimek aus

Woher? aus Griechenland / Polen

ale  aus der Schweiz / der Türkei!

dopełniacz imion 
własnych

Lisas Vater

Thomas’ Tante Leon

 LisaSandra

Thomas

A

A E

C DB

C

G

DB

F

Breakdance-Elite in Berlin
Am 12. Mai ist es soweit: Breakdancer 
aus Deutschland, Österreich und aus 
der Schweiz, aus Polen, Spanien und 
Griechenland treffen sich in Berlin 
zum Master-Turnier. Mit dabei ist David 
Kaminski, Top-Breakdancer aus München.

5

H

Anna 5 fünfzig

7
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Techniki wykorzystywane podczas czytania tekstu:

◆  zaznaczanie słów kluczowych,

◆  zaznaczanie informacji zgodnych i niezgodnych z treścią tekstu (prawda/fałsz, tak/nie),

◆  podkreślanie w tekście stosownych informacji,

◆  nadawanie tytułów fragmentom tekstu,

◆  przyporządkowywanie tytułu fragmentom tekstu lub tekstu ilustracjom,

◆  układanie fragmentów tekstu lub zdań w logiczną całość,

◆  ustalanie prawidłowej kolejności zdarzeń,

◆  korygowanie kolejności zdarzeń,

◆  zaznaczanie odpowiedzi na zadane pytania,

◆  sporządzanie notatek.

Przykład 1

Zadanie 13a/55 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

Igitt, das  
schmeckt ja 
furchtbar!

So, jetzt noch 
ein bisschen 
Orangensaft.

D  ? E  ?

Hefte  6  Kulis  6  Bleistifte  6  Marker  6    
Zeitungen  6  Blöcke  6  Comics  6  CDs

zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej

ich  meine Kulis 

 meine Zeitungen 

 meine Hefte

 b Hör zu und kontrolliere.  
Posłuchaj nagrania i sprawdź 
rozwiązanie.

79

 13a Schau die Bilder an und lies die Texte. Wie ist die Reihenfolge? Antworte. Przyjrzyj się zdjęciom  
i przeczytaj wypowiedzi. Wskaż właściwą kolejność zdjęć.

 c Was bedeutet „Du Kamel!“? Wann und zu wem kannst du das sagen? Antworte.  
Powiedz, co znaczy „Du Kamel!“. W jakiej sytuacji i do kogo możesz tak powiedzieć?

 14 Was passt zusammen? Ordne zu und schreib in dein Heft. Co to jest? Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

1. die Hefte ?  4. die Marker ?

2. die Bücher ?  5. die Blöcke ?

3. die Kulis ?  6. die Zeitungen ?

 15 Spielt andere Dialoge. Odegrajcie podobne dialogi. 

� Hey, das sind meine Bücher.
� Nein, das sind nicht deine Bücher.
� Doch, da steht mein Name.
� Oh, Entschuldigung.

liczba mnoga

der Kuli

die Zeitung

das Heft

die Kulis

die Zeitungen

die Hefte

Meine Hefte, meine 
Bücher. Alles nass!

A  ? C  1B  ?

Hilfe! 
Meine Sachen!

A B C E FD

Das tut  
mir leid.

Entschuldigung! 
Oh, was ist denn das? 
Wie heißt denn das?

Laura, du Kamel! 

Mmm, das  
schmeckt super!

Annafünfundfünfzig 55

8
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Przykład 2

Zadanie 7a/58 KB

Przykładowe techniki stosowane po przeczytaniu tekstu:

◆  formułowanie odpowiedzi na pytania (ustnie lub pisemnie),

◆  wyrażanie własnej opinii na temat poruszony w tekście (ustnie lub pisemnie),

◆  streszczanie tekstu (ustnie lub pisemnie),

◆  proponowanie dalszego ciągu tekstu,

◆  przedstawianie treści z perspektywy innego bohatera,

◆  odgrywanie ról bohaterów przeczytanego tekstu.

Przykład 1

Zadanie 9a/59 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu 6 Schreibt Kärtchen mit den Pronomen 
in den Artikelfarben. Spielt dann 
das „Pronomenspiel“. 
Zapiszcie na kartkach zaimki w kolorach 
rodzajników. Jedna osoba mówi rzeczownik, reszta 

grupy pokazuje właściwy zaimek.

 7a Lies die Fragen und das Interview. Ordne dann
die Fragen zu. Schreib die Lösungen in dein Heft. 
Przeczytaj pytania i wywiad. Dobierz pytania do 
odpowiedzi Hakuyo. Zapisz rozwiązania w zeszycie.

¹Heya = Schule der Sumo-Ringer. Dort wohnen sie auch.

 b Lies das Interview noch einmal. Was macht Hakuyo? 
Wie ist die Reihenfolge? Antworte. Przeczytaj wywiad jeszcze raz. Odpowiedz, w jakiej kolejności 
Hakuyo wykonuje te czynności.

 DVDs schauen: duschen: aufräumen: trainieren: einkaufen: aufstehen:

Er schaut DVDs. Er duscht. Er räumt auf. Er trainiert. Er kauft ein. Er steht auf.

 ?  ?  ?   ?  

 c Was macht Hakuyo wann? Such die Antworten im Text. Schreib Sätze in dein Heft.  
Kiedy Hakuyo to robi? Znajdź odpowiedzi w tekście i zapisz zdania w zeszycie.

1. Hakuyo steht am Morgen um ?  auf.

2. Er trainiert von ?  bis ?  und von ?  bis ? .

3. Von ?  bis ?  räumt er das Zimmer auf und kauft ein.

4. Um ?  kocht er das Abendessen und isst dann.

5. Von ?  bis ?  hat er frei.

6. Um ?  muss Hakuyo schlafen.

przyimek von ... bis

von ein bis vier Uhr

A C D E FB

¹Heya = Schule der Sumo-Ringer. Dort wohnen sie auch.

 Lies das Interview noch einmal. Was macht Hakuyo? 

1 ?    Wir stehen um halb fünf auf und um fünf haben wir Training. Wir  trainieren bis halb elf und dann duschen wir. Um halb zwölf essen wir, meistens Fleisch, Gemüse und Reis. Und dann schlafen wir.2 ?    Von ein bis vier Uhr ungefähr. So lange ist Mittagsruhe. Dann machen wir Hausarbeiten: Wir räumen die Zimmer auf und kaufen ein. Um sechs Uhr machen wir das Abendessen. Wir kochen wieder Gemüse, Fleisch und Reis, und dann essen wir zusammen. Um sieben Uhr trainieren wir noch einmal eine Stunde und dann haben wir frei.3 ?    Wir schauen DVDs oder machen Computerspiele. Jeder hat einen Fernseher im Zimmer und einen Computer. Um zehn Uhr ist Schluss. Wir müssen schlafen. Wir stehen ja um halb fünf schon wieder auf. 4 ?    Nein, ich esse viel lieber Fisch! 

Po r t rä t : H a k u yo  Wat a n a b e, To k i o
K ARATE UND SUMO

Brot

A  Und was macht ihr in der Freizeit?
B  Noch eine Frage, Hakuyo: Magst du Fleisch?
C  Wie lange schlaft ihr?
D  Hakuyo, wie ist dein Tag im Heya¹?

2 1

Anna 5 achtundfünfzig
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 8 Was macht Anna am Samstag? Schau die Bilder an und schreib Sätze in dein Heft.  
Co Anna robi w sobotę? Przyjrzyj się zdjęciom i zapisz zdania w zeszycie.

 9a Lies die Texte über Anna (Seite 47) und Hakuyo (Seite 58) noch einmal. Schreib dann die 
Steckbriefe in dein Heft und ergänze sie. Przeczytaj jeszcze raz tekst o Annie (str. 47) i o Hakuyo (str. 58). 
Następnie zapisz w zeszycie notatki o nich i dopisz brakujące informacje.

 b Schreib die vollen Sätze in dein Heft. Zapisz całe zdania w zeszycie.

1.   Ihr   Vorname ist   Anna .   Sein   Vorname ist   Hakuyo .
2. ?  Lieblingswort ist ? . ?  Lieblingswort ist ? .

3.   Ihre   Lieblingsfarbe ist ? . ?  Lieblingsfarbe ist ? .

4. ?  Hobbys sind ? .   Seine   Hobbys sind ? .

 10 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer 
gibt euch die näheren Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam 
nauczycielka / nauczyciel.

einkaufen  6  mit Laura telefonieren  6  Comics zeichnen  6 

das Zimmer aufräumen  6  DVDs schauen  6   um 9 Uhr aufstehen 

A C D

E F

B

zaimki dzierżawcze

er sie 

sein 

seine

sein

seine

ihr Vorname

ihre Lieblingsfarbe

ihr Lieblingswort

ihre Hobbys

1 ?    Wir stehen um halb fünf auf und um fünf haben wir Training. Wir  trainieren bis halb elf und dann duschen wir. Um halb zwölf essen wir, meistens Fleisch, Gemüse und Reis. Und dann schlafen wir.2 ?    Von ein bis vier Uhr ungefähr. So lange ist Mittagsruhe. Dann machen wir Hausarbeiten: Wir räumen die Zimmer auf und kaufen ein. Um sechs Uhr machen wir das Abendessen. Wir kochen wieder Gemüse, Fleisch und Reis, und dann essen wir zusammen. Um sieben Uhr trainieren wir noch einmal eine Stunde und dann haben wir frei.3 ?    Wir schauen DVDs oder machen Computerspiele. Jeder hat einen Fernseher im Zimmer und einen Computer. Um zehn Uhr ist Schluss. Wir müssen schlafen. Wir stehen ja um halb fünf schon wieder auf. 4 ?    Nein, ich esse viel lieber Fisch! 

zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym

 miejsce 2. koniec 
zdania

 ein|kaufen  

 auf|stehen  

 Sie   kauft   

 Sie   steht      um neun Uhr  

    ein .

    auf .

 A: Anna steht um 9  
 Uhr auf.  

S T E C K B R I E F

Name Kaminski

Vorname Anna

Wohnort Pasing bei München

Land ?

Sprachen Deutsch, ? ,

Französisch, ?

Hobbys Karate , ?

Lieblingsfarbe rot

Lieblingsessen Pizza

Lieblingswort Freunde

S T E C K B R I E F

Name ?

Vorname Hakuyo

Wohnort ?

Land Japan

Sprachen ? , Englisch

Hobbys DVDs schauen, kochen

Lieblingsfarbe blau

Lieblingsessen ?

Lieblingswort すごい =sugoi (super)

Annaneunundfünfzig 59
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Przykład 2

Zadanie 3/60 KB

7.3.2. Działania produktywne

Działania produktywne odnoszą się do mówienia i pisania. Uczeń tworzy zatem tekst, który jest odbierany 

przez jednego lub większą liczbę słuchaczy.

7.3.2.1. Mówienie

Nadrzędnym celem lekcji języka obcego jest przygotowanie ucznia do komunikacji w danym języku. Sprawność 

mówienia jest zatem bardzo ważnym etapem przygotowującym do interakcji. Działania językowe dotyczące 

mówienia obejmują: czytanie na głos tekstu pisanego, mówienie na podstawie notatek lub napisanego tekstu, 

odegranie wcześniej wyuczonej scenki lub roli, spontaniczna wypowiedź oraz śpiewanie. Odbywają się one  

na wielu płaszczyznach, np. związanych z obszarem leksykalnym, gramatycznym czy fonetycznym.

Na techniki kształtujące sprawność mówienia składają się:

◆  wyrażanie przypuszczeń na temat tekstu, ilustracji, sytuacji,

◆  formułowanie skojarzeń,

◆  formułowanie odpowiedzi na pytania,

◆  tworzenie dialogów na podstawie schematu,

◆  opisywanie ilustracji, zdjęć, obrazków,

◆  opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności i sytuacji,

◆  opowiadanie lub relacjonowanie wydarzeń,

◆  omawianie statystyk, tabel, ankiet,

◆  przeprowadzanie wywiadu,

◆  odgrywanie ról,

◆  gry i zabawy językowe.

Przykład 1

Zadanie 12/15 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

Das ist doch lecker!

  1 Schau die Bilder an. Was ist das? Antworte. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz, co przedstawiają.

a  Obst
b  Fisch
 c  Wurst

a  Marmelade
b  Torte
 c  Obst

a  Brot
b  Kuchen
 c  Brötchen

a  Gemüse
b  Reis
 c  Nudeln

 

 2 Lies die Texte. Ordne die Bilder aus 1 den Texten zu. 
Przeczytaj teksty i dobierz do nich zdjęcia z zadania 1.

 3 Lies die Texte noch einmal. Schreib dann Sätze in dein Heft und ergänze sie. 
Przeczytaj teksty jeszcze raz. Następnie zapisz zdania w zeszycie i uzupełnij je.

1. Die Sachertorte kommt aus ? . Anne isst sie gern mit viel ? .

2. Lebkuchen sind eine Spezialität aus ? . Urs isst sie sehr gern mit ? .

3. Die Currywurst kommt aus ? . Nele isst sie gern mit ? .

4. Spätzle sind eine Spezialität aus ? . Paul mag sie mit ?  und ? .

A C DB

Die Sachertorte ist eine Spezialität 
aus Wien. Mama macht sie oft 
mit viel Marmelade. Ich esse immer 
zwei Stück! Dann ist mein Mund 
ganz schwarz – und alle lachen.

In Bern kannst du überall Lebkuchen kaufen. Sie schmecken fantastisch. Mama backt sie mit Nüssen. Total lecker!

Eine Berliner Spezialität ist die Curry-

wurst. Papa isst Currywurst sehr 

gern mit Brötchen, aber Mama und 

ich essen sie lieber mit Pommes.
Mhm ... Spätzle aus Vaduz! Ich 
möchte jeden Tag Spätzle essen! 
Papa macht sie immer mit Käse 
und Zwiebeln. Das schmeckt super!

1  ?

2  ?

4  ?

3 ?

Anna 6 sechzig

Landeskunde1 Landeskunde

 9a Was sagen Nico, Laura und Anna? Ergänze und schreib den Dialog in dein Heft. 
Co mówią Nico, Laura i Anna? Zapisz uzupełniony dialog w zeszycie.

Wer bist du? ? . Und du? ?  ?  ? ?

Ich ?  ? . Und ich ?  ? . ? !

 b Spielt den Dialog aus 9a zu dritt mit euren Namen. 
Odegrajcie dialog jak w zadaniu 9a, podając swoje imiona.

 10 Ergänze die Fragen und schreib die Dialoge in dein Heft. Zapisz uzupełnione dialogi w zeszycie.

1. � ?  ?  ? ?   /   ?  ?  ? ?

 � Leonie. / Ich heiße Leonie. / Ich bin Leonie.

2. � ?  ?  ? ? 

 � Aus Hamburg.

 11 Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

 12 Denkt euch Namen und Städte aus und macht eine Kettenübung. 
Ćwiczcie według wzoru. Odpowiadajcie, podając dowolne imiona i nazwy miast. 

�  Ich bin ... Ich komme aus ... Und du? Wer bist du? Woher kommst du?

 �  Ich heiße ... Ich komme aus ... Und du? W...? W…?

  �  Ich ... Und du? ...

 13a Schreibt die Wörter auf Kärtchen. Zapiszcie na karteczkach poniższe słowa.

 b Spielt zu zweit. Eine Person hält das Kärtchen mit dem Wort, die zweite Person rät. 
Grajcie w parach. Jedna osoba trzyma karteczkę z zapisanym wyrazem, druga osoba zgaduje.

29-31

odmiana 
czasownika

ich spiele

du spielst 

Gitarre
Saxofon

Tennis
Monopoly® Fußball

Volleyball

Du spielst 
Gitarre.

Nein.

Du spielst 
Tennis. Ja. Ich spiele 

Tennis.

odmiana czasownika

ich komme  ich heiße  ich bin

du kommst  du heißt  du bist

Zwracaj uwagę na melodię zdania.

Laura fünfzehn 1

1
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Przykład 2

Zadanie 4/17 KB

Przykład 3

Zadanie 9/18 KB

7.3.2.2. Pisanie

Działania językowe dotyczące pisania odnoszą się to tworzenia tekstu, który odczytywany jest przez jednego 

lub więcej odbiorców. Sprawność tę należy rozwijać od samego początku nauki języka. Etap wstępny polega 

w zasadzie na pisaniu odtwórczym lub naśladowaniu innych wzorców. Podczas tego procesu głównym zada-

niem nauczyciela jest stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielnego tworzenia tekstów.

Podstawa programowa definiuje umiejętności uczniów w zakresie pisania tekstów na drugim etapie eduka-

cyjnym w następujący sposób:

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaprosze-

nie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, wpis na blogu):

◆  opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska,

◆  opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości,

◆  przedstawia intencje i plany na przyszłość,

◆  przedstawia upodobania,

◆  wyraża swoje opinie,

◆  wyraża uczucia i emocje,

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 3a Wer ist das? Welchen Sport macht sie/er? Schreib in dein Heft. 
Kto to jest? Jaki sport uprawia? Zapisz zdania w zeszycie.

 Oliver Martin Nina Thomas Simone

 A: Das ist Oliver. Er spielt Hockey.

 b Hör zu und kontrolliere. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

 c Hör noch einmal und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

 4 Spielt zu zweit. Zeichnet und ratet, was sie/er macht. 
Grajcie w parach. Rysujcie i zgadujcie, co ona/on robi.

Karate machen  6   Hockey spielen   6  tauchen  6  surfen  6  schwimmen

37

38

Er schwimmt.

 5a Lies das Interview. Was macht Laura gern  ? Was macht sie nicht gern  ? Schreib Notizen 
in dein Heft. Przeczytaj wywiad. Co Laura lubi robić , a czego nie . Zrób notatki w zeszycie.

 b Was macht Laura gern? Was macht sie nicht gern? Berichte und schreib dann in dein Heft. 
Opowiedz, a następnie zapisz w zeszycie, co Laura lubi robić, a czego nie.

 c Hör nun das Interview mit Laura. Achte auf die Satzmelodie. 
Posłuchaj teraz wywiadu z Laurą. Zwróć uwagę na melodię zdań.

39

Der Spickzettel: Laura, du kletterst gern.

Laura:  Richtig!

Der Spickzettel: Und andere Hobbys?

Laura:  Ich singe gern und ich spiele gern Fußball.

Der Spickzettel: Und die Schule? Bist du da auch die Nummer eins?

Laura:   Hm … die Schule ist okay. Nur Mathe mache ich 

nicht gern. Ich bin eine Null in Mathematik.

  nicht 
 gern gern

1. klettern  
2. singen  
3. Fußball spielen  
4. Mathe machen  

A B C D E

Sie macht 

Karate.

Nein.

Ja.

Laura siebzehn 1

2

 6 Lies das Beispiel und schreib dann über 
deine Freundin / deinen Freund. Przeczytaj 
tekst o Laurze, a następnie napisz podobny o swojej 
koleżance / swoim koledze.

 7 Spielt Dialoge. Porozmawiaj z koleżanką / kolegą według wzoru.

� Was machst du gern?
� Ich …

 Ich auch. 
�

 Ich nicht. 

 8 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer gibt 
euch nähere Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam nauczycielka / 
nauczyciel.

 9 Interviewspiel. Jeder Spieler schreibt zwei Kärtchen mit Fragewörtern. Zieht dann die Kärtchen, 
fragt und antwortet. Wywiad. Przygotujcie po dwie karteczki ze słówkami pytającymi. Następnie losujcie 
karteczki, pytajcie się wzajemnie i odpowiadajcie.

 10a Schau das Bild an und antworte auf Polnisch. 
Przyjrzyj się zdjęciu i odpowiedz po polsku.

• Jak myślisz, gdzie są Laura, Anna i Nico?

• Jak myślisz, dokąd idzie Nico?

• Co Laura i Anna zamierzają robić?

 b Hör zu und vergleiche mit 10a. Was schlägt Nico vor? 
Antworte. Posłuchaj nagrania i porównaj z przypuszczeniami 
z zadania 10a. Następnie odpowiedz, co proponuje Nico.

a  Hockey spielen d  schwimmen

b  Fußball spielen e  Volleyball spielen

c  klettern f  Karate machen

 c Hör noch einmal. Was machen Nico, Laura und Anna zusammen? Antworte. 
Czy Nico, Laura i Anna spędzą razem czas? Co będą robić? Odpowiedz.

a  Fußball spielen  b  klettern  c  — (nichts)

40

Przed wysłuchaniem nagrania zapoznaj się 
z zadaniem. Podczas słuchania skoncentruj 
s ię na niezbędnych informacjach. 

40

   miejsce 2.

pytanie ze słówkiem pytającym

zdanie oznajmujące

 Was   machst   du      gern      ?

 Ich     spiele      gern   Fußball .

Woher
kommst du?

Ich ...

Wie …?
Wer …?

Was …?
Woher …?

Laura 1 achtzehn

2

 Porozmawiaj z koleżanką / kolegą według wzoru.

Das ist Laura. Sie ist 13. 
Laura klettert gern und 
spielt gern Fußball. Sie 
macht nicht gern Mathe.
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◆  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji1.

Na etapie szkoły podstawowej do technik stosowanych w celu kształtowania sprawności pisania zaliczamy:

◆  wypełnianie tabel, prospektów, ankiet, formularzy,

◆  uzupełnianie luk w tekście,

◆  uzupełnianie luk w komiksach,

◆  redagowanie wiadomości SMS, e-maili, zaproszeń i pocztówek,

◆  podpisywanie zdjęć, obrazków, ilustracji,

◆  tworzenie tekstu na podstawie historyjki obrazkowej,

◆  tworzenie dłuższych form wypowiedzi: listu (formalnego i prywatnego), opisu, opowiadania, sprawozdania,

◆  odtwarzanie treści tekstu na podstawie słów kluczowych lub ilustracji,

◆  redagowanie zakończenia tekstu lub jego początku,

◆  pisanie rymowanek, wierszy.

Przykład 1

Zadanie 12/54 KB

Przykład 2

Zadanie 2a/25 KB

 

 

 

 

 

1  Podstawa programowa – wariant II.2. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

1,50 €
10,45 €

0,90 €

2,38 €

1,72 €

 9a Hör zu und schreib die Preise in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania i zapisz ceny w zeszycie.

Ananassaft 1, ?  Euro

Mangosaft 2, ?  Euro

Kaugummi 0, ?  Euro

Summe 5,48 Euro

 b Was sagt Anna (A) und was sagt Frau Schmidt (S)? Hör noch einmal und schreib in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania ponownie. Zapisz w zeszycie, co mówi Anna (A), a co – pani Schmidt (S). 

1. Guten Tag. 

2. Hallo. ?

3. Haben Sie Ananassaft? ?

Beispiel: 1. 

 10 Wie viel kostet das? Schau die Bilder an und antworte. 
Ile to kosztuje? Przyjrzyj się zdjęciom i odpowiedz.

� Wie viel kostet der Apfelsaft? 

� Einen / Zwei / ... Euro ... 

  ... Cent.

 11 Spielt andere Dialoge. Ihr kauft ein oder ihr seid      Frau Schmidt /     Herr Wagner. 
Odegrajcie podobne dialogi. Wcielcie się w rolę klientki / klienta lub pani Schmidt / pana Wagnera.

Anna:  Guten Tag, 

 Frau Schmidt .

Frau Schmidt: Hallo,  Anna . 

Anna:  Ich möchte eine 

 Flasche Ananassaft .

Frau Schmidt: Das macht  1,99  Euro.

Anna: Hier, bitte.

Frau Schmidt: Vielen Dank.

Anna:  Auf Wiedersehen, 

 Frau Schmidt .

Frau Schmidt: Tschüss,  Anna .

 12 Was kaufst du im Kino? Schreib fürs Forum. Co kupujesz w kinie? Zapisz w zeszycie wpis na forum.

78

78

forma grzecznościowa Sie

Haben Sie Ananassaft?

A

A

eine Schokolade 
1,20 €

ein Eis 
1,30 €

eine 
Zeitung 

1,10 €

eine 
Flasche 
Wasser 
0,85 €

eine 
Tüte 
Chips 
1,79 €

einen 
Comic 

2,95

eine Tüte 
Popcorn 

1,80 €

Lady Ort: Planet Erde
Registriert seit: 29.06.

Ich kaufe immer Popcorn und Cola. Ungesund, ich weiß. 

King W. Ort: Salzburg
Registriert seit: 01.01.

Ja, das mag ich auch. Oder Pizza und 
Orangensaft oder Eistee …

Lion Ort: Berlin
Registriert seit: 21.06.

Ich kaufe lieber Eis!

4. Ich möchte auch eine Flasche Mangosaft. ?

5. Möchtest du sonst noch etwas? ?

6. Auf Wiedersehen. ?

7. Tschüss. ?

Anna 54 vierundfünfzig

8

Das ist mein Land!

 1a Giovanni kommt aus Italien und lernt Deutsch. Er hat ein Plakat über sein Land gemacht. 
Macht auch ein Plakat über Polen. Zeichnet eine Karte und tragt einige Städte ein. Ihr könnt 
auch die deutschen Namen für die Städte dazuschreiben. Giovanni pochodzi z Włoch i uczy się 
języka niemieckiego. Przygotował plakat prezentujący jego kraj. Zróbcie plakaty przedstawiające Polskę. 
Narysujcie mapę i zaznaczcie kilka polskich miast. Możecie dopisać ich niemieckie nazwy.

 b Zeichnet oder klebt Bilder mit typischen Dingen 
auf die Karte. Narysujcie budynki oraz rzeczy typowe 
dla danego regionu lub naklejcie ich zdjęcia na mapę.

 2a Schreibt, wie Giovanni, kurze Texte über euch. Antwortet auf die Fragen. 
Tak jak Giovanni,  napiszcie krótkie teksty o sobie. Odpowiedzcie w nich na pytania.

• Wie heißt du?

• Woher kommst du?

• Wo wohnst du?

• Was machst du gern?

•  Was ist typisch für Polen, 

für deine Stadt oder deinen Ort?

 b Schneidet die Texte aus und klebt sie zusammen mit einem Foto auf die Karte. 
Wytnijcie teksty i przymocujcie je wraz ze zdjęciem do plakatu.

 3 Präsentiert eure Plakate. Zaprezentujcie plakaty w klasie.

Laura fünfundzwanzig 2

Projekt
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Przykład 3

Zadanie 4a/39 KB

7.3.3. Działania interakcyjne

Interakcja jest tym aspektem, który najpełniej przygotowuje ucznia do komunikacji w języku obcym. Działania 

interakcyjne ESOKJ definiuje jako występowanie użytkownika języka na zmianę jako rozmawiającego z  jed-

nym lub kilkoma rozmówcami oraz jako słuchacza tworzącego wspólnie rozmowę. Partnerzy interakcji uczest-

niczą w  procesie negocjowania znaczeń (ESOKJ 2001: 73). Podczas interakcji stosowane są stale strategie 

zarówno receptywne, jak i produktywne. Działania interakcyjne mogą się odnosić do działań zarówno ustnych,  

jak i pisemnych.

Do przykładowych ustnych działań interakcyjnych należą: transakcja, nieformalna rozmowa i dyskusja, wywiad, 

debata, negocjacje oraz wspólne planowanie czegoś. Na interakcję pisemną składają się: wymiana notatek, 

prowadzenie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, negocjowanie tekstów umów, wypełnianie formula-

rzy, tworzenie przepisów kulinarnych etc.

Przykład 1

Zadanie 4b/31 KB

Przykład 2

Zadanie 1/46 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 4a Was sagt Simon? Was sagt Laura? Ergänze aus dem Dialog in 2a und schreib in dein Heft. 
Co mówi Simon, a co mówi Laura? Zapisz dialog w zeszycie i wpisz ich wypowiedzi z dialogu 2a.

Lernen ?  ? ?

 Oh ? , das ?  ? .

 Nein, tut ?  ? .

 Ich habe ?  ? .

Schade! 

Hast du morgen ? ?

 Okay, ?  ? .

Super!

 b Hör zu und kontrolliere. Sprich nach. Posłuchaj nagrania, sprawdź i powtórz.

 5 Spielt Dialoge. Odegrajcie podobne dialogi.

�  Was machst du heute Nachmittag?

… wir heute zusammen …?

Hast du Zeit?

�

Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss …
Oh schade, das geht nicht. 
Ich möchte …

Nein, tut mir leid. Ich muss …

�  Vielleicht morgen? � Okay, das geht!

 6 Hör zu. Welche Tageszeit passt zu den Situationen 1– 6? Schreib in dein Heft. 
Posłuchaj nagrań. Zapisz w zeszycie, kiedy rozgrywają się scenki 1–6.

Situation   1.  Nachmittag   2 ?   3 ?   4 ?   5 ?   6 ?   

 7a Lies die SMS. 
Wer schreibt an Laura? 
Ordne zu und antworte. 
Przeczytaj SMS-y . Kto pisze 
do Laury? Odpowiedz.

SMS von Nico ?

SMS von Simon ?

 b Was ist das Problem? 
Antworte auf Polnisch. 
Dlaczego Laura ma problem? 
Odpowiedz po polsku.

60

61-66

Morgen  6  Vormittag  6  Mittag  6   Nachmittag   6  Abend  6  Nacht

Oh, blöd! 

Was mache ich 

denn jetzt? Mist!

Simon

Kommst du 

morgen um 

halb drei? 

Ich habe um 

fünf Uhr 

Informatik.
 

1

Hi Laura, 
was machst 
du morgen? 
Hast du am 
Nachmittag 
Zeit?

2

neununddreißig 3

6

toll
interessant
cool

okay
ganz gut

total blöd
langweilig
doof

szyk przestawny w zdaniu oznajmującym
miejsce 2.

 Ich       finde       Sport   cool .

 Sport   finde       ich       cool .

 3 Wie findet Simon seine Fächer? Spielt Dialoge. 
Co Simon sądzi o swoich przedmiotach szkolnych? 
Odegrajcie dialogi.

� Wie findet Simon Sport?
� Sport findet er ...

 4a Wie findest du deine Fächer? Zeichne Symbole in deinen Stundenplan. 
Co ty sądzisz o swoich przedmiotach szkolnych? Oznacz je symbolami.

 b Macht eine Kettenübung. Ćwiczcie według wzoru.

� Wie findest du Sport?
� Sport finde ich cool. Wie findest du Mathematik?
� Mathematik finde ich total blöd. Wie findest du ...?

 c Wie findest du deine Fächer? Schreib fünf Sätze in dein Heft. 
Co sądzisz o swoich przedmiotach szkolnych? Zapisz w zeszycie pięć zdań.

 5a Schau das Bild an und antworte auf Polnisch. Przyjrzyj się zdjęciu i odpowiedz na pytania po polsku.

• Kogo widzisz na zdjęciu? • Czy oni się znają? •  Jak myślisz, o czym oni rozmawiają?

 b Hör zu. Wer spricht? Wo sind die Personen? Antworte auf Polnisch. 
Posłuchaj nagrania i powiedz po polsku, kto rozmawia i gdzie znajdują się te osoby. 

 c Schreib die Sätze in dein Heft. Hör dann den 
Dialog und ergänze: Laura, Simon oder Nico. 
Zapisz zdania w zeszycie. Następnie posłuchaj 
nagrania i wpisz: Laura, Simon lub Nico. 

1. ?  findet Informatik toll.

2. ?  und ?  finden Sport cool.

3. ?  findet Informatik ganz gut.

4. ?  hasst Sport.

5. ?  liebt Fußball.

6. ?  ist der Computer-Spezialist.

 d Hör noch einmal: Was passt? Antworte. Posłuchaj nagrania ponownie i wskaż rysunek 
ilustrujący treść rozmowy.

 6 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer gibt 
euch nähere Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam nauczycielka / 
nauczyciel.

48

finden

ich finde

du findest

er/sie findet

wir finden

ihr findet

sie finden

48

Sport

Mathematik

A B

48

Simoneinunddreißig 31

4

Lektion 4

 1 Welche Sprachen sprechen sie? Antworte. 
Jakimi językami oni mówią? Odpowiedz.

� Tony spricht ...   � Rafael und Ana ...

 2 Erfindet einen neuen Stundenplan und vergleicht. 
Napiszcie nowe plany lekcji i porównajcie je.

� Wir haben ...
� Cool. 

Lektion 5

 1 Zeigt auf ein Bild. Fragt und antwortet. 
Wskazujcie zdjęcia. Pytajcie i odpowiadajcie 
według wzoru.

� Was/Wer ist das?  � Das ist ...

   2 Schaut das Bild an. Schreibt zu zweit einen Dialog. 
Spielt ihn dann vor. Pracujcie w parach. Napiszcie dialog pasujący do ilustracji, 
następnie odegrajcie tę scenkę.

Lektion 6

 1 Zeigt auf eine Uhr. Fragt dann und antwortet. Wskazujcie zegary. Pytajcie i odpowiadajcie według wzoru.

� Wie spät ist es? � Wann spielst/machst ...?
�  ...  � Um ...

 2 Schreibt zu zweit einen Dialog am Telefon. Spielt ihn dann vor. 
Pracujcie w parach. Napiszcie dialog prowadzony przez telefon, następnie 
odegrajcie tę scenkę.

� Wir haben Und ihr? Was habt ihr?
eine Stunde ... 

zwei Stunden ...

 Tony Caroline 

 

 Swetlana Rafael und Ana

 Amélie  Thodoris
  und Nikos

14:30 17:00 20:30

A B C D E F

Szymon

�  Was möchtest du, ?  oder ? ?
� Ich möchte ? .

�  Hallo, ?

�  Hi, ? . Wir ?  heute ? . Kommst du?

�  Wann?

SimonSimon 4 sechsundvierzig

Wiederholung



49Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, wariant II.2 © 2017 Hueber Verlag, Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut

Przykład 3

Zadanie 4/49 KB

7.3.4. Działania mediacyjne

Pojęcie mediacji językowej dotyczy przede wszystkim przetwarzania informacji w  języku docelowym oraz 

przekazywania informacji w języku innym niż nauczany język obcy. Podczas mediacji uczeń występuje jako 

pośrednik między rozmówcami (ESOKJ 2001: 83). Mediacje obejmują: umiejętność tłumaczenia z języka obcego 

oraz na język obcy, streszczanie najważniejszych treści oraz parafrazowanie lub interpretację tekstu. Podsta-

wa programowa w kontekście rozwijania umiejętności mediacyjnych wymienia następujące działania:

◆  przekazywanie w języku obcym nowożytnym podstawowych informacji zawartych w materiałach wizual-

nych (np. mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach),

◆  przekazywanie w języku obcym nowożytnym lub polskim informacji sformułowanych w tym języku obcym,

◆   przekazywanie w języku obcym nowożytnym informacji sformułowanych w języku polskim.

Przykład 1

Zadanie 2/52 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 3a Lies und ordne zu. Dobierz zdjęcia  
do wypowiedzi.

 b Und deine Familie? Berichte.  
Opowiedz o swojej rodzinie.

 c Schreib fünf Sätze über  
deine Familie in dein Heft.  
Zapisz w zeszycie pięć zdań o swojej rodzinie.

 4 Wer ist das? Zeichne. Deine Partnerin / Dein Partner rät.  
Narysuj kogoś ze swojej rodziny. Czy koleżanka / kolega odgadnie, kto to jest?

 5 Annas Familie: Wer ist das? Was ist sie/er von Beruf? Rate.  
Rodzina Anny: Kto to jest? Kim są te osoby z zawodu? Zgadnij.

  Arzt Lehrerin Hausfrau Koch Architekt

A  Annas Onkel ist Arzt. 
B  Annas Mutter ist … nazwy zawodów

    der Architekt    die Architektin
    der Koch    die Köchin
    der Lehrer    die Lehrerin
    der Arzt    die Ärztin
ale !  der Hausmann    die Hausfrau

A

A

B C

Und wie ist 

deine Familie?

Ist das dein Vater?

Nein, das ist nicht 

mein Vater.

Ist das deine Tante?

C D EB

zaimki dzierżawcze ich

mein Bruder

meine Mutter

meine Eltern

zaimki dzierżawcze 

ich  du

mein Vater dein Vater

meine Tante deine TanteJa, das ist meine Tante.

Annaneunundvierzig 49

7

Mein Opa  

und mein Vater 

sind okay. ?

Meine  

Mutter nervt 

manchmal. ?

Aber mein  

Bruder ist  

einfach  

super! ?

 1a Lies die Wörter für Getränke. Hör dann zu und schreib die Antworten in dein Heft. 
Przeczytaj nazwy napojów. Następnie posłuchaj nagrania i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

1. Was möchten sie trinken? Simon: ?  Nico: ?

2. Was ist Spezi? ?  mit ?

 b Hör noch einmal und antworte.   
Posłuchaj ponownie nagrania i odpowiedz na pytanie.

 2 Hört zu und singt nach. Słuchajcie i śpiewajcie.

 

 3a Macht eine Kettenübung. Ćwiczcie według wzoru.

� Möchtest du Eistee?
� Nein, Eistee mag ich nicht. Ich mag lieber Kakao. Möchtest du Kakao?
� Nein, Kakao mag ich nicht. Ich mag lieber Spezi.

 b Was mögen drei Personen aus deiner Klasse (nicht)? Schreib in dein Heft. 
Co lubią / czego nie lubią trzy osoby z twojej klasy? Zapisz zdania w zeszycie.

72

Mineralwasser  6  Cola  6  Orangensaft  6  Tee  6  Spezi  6  Apfelsaft  6  Limo  6  Eistee  6   
Kakao  6  Kaffee  6  Milch 

72  a  Spezi           b   Karibik-

Cocktail

Was möchten sie mixen? 

73

mögen

ich !  mag

du  magst

er/sie !  mag

Trinkst 
du Cola?

Nein, ich 
trink’ Eistee.

Ich hab’ 
Durst.

Anna 5 zweiundfünfzig

L E K T I O N

Trinken wir einen Karibik-Cocktail?

8
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Przykład 2

Zadanie 11/54 KB

Przykład 3

Zadanie 5a/57 KB

Przykład 4

Zadanie 3/42 KB

1,50 €
10,45 €

0,90 €

2,38 €

1,72 €

 9a Hör zu und schreib die Preise in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania i zapisz ceny w zeszycie.

Ananassaft 1, ?  Euro

Mangosaft 2, ?  Euro

Kaugummi 0, ?  Euro

Summe 5,48 Euro

 b Was sagt Anna (A) und was sagt Frau Schmidt (S)? Hör noch einmal und schreib in dein Heft. 
Posłuchaj nagrania ponownie. Zapisz w zeszycie, co mówi Anna (A), a co – pani Schmidt (S). 

1. Guten Tag. 

2. Hallo. ?

3. Haben Sie Ananassaft? ?

Beispiel: 1. 

 10 Wie viel kostet das? Schau die Bilder an und antworte. 
Ile to kosztuje? Przyjrzyj się zdjęciom i odpowiedz.

� Wie viel kostet der Apfelsaft? 

� Einen / Zwei / ... Euro ... 

  ... Cent.

 11 Spielt andere Dialoge. Ihr kauft ein oder ihr seid      Frau Schmidt /     Herr Wagner. 
Odegrajcie podobne dialogi. Wcielcie się w rolę klientki / klienta lub pani Schmidt / pana Wagnera.

Anna:  Guten Tag, 

 Frau Schmidt .

Frau Schmidt: Hallo,  Anna . 

Anna:  Ich möchte eine 

 Flasche Ananassaft .

Frau Schmidt: Das macht  1,99  Euro.

Anna: Hier, bitte.

Frau Schmidt: Vielen Dank.

Anna:  Auf Wiedersehen, 

 Frau Schmidt .

Frau Schmidt: Tschüss,  Anna .

 12 Was kaufst du im Kino? Schreib fürs Forum. Co kupujesz w kinie? Zapisz w zeszycie wpis na forum.

78

78

forma grzecznościowa Sie

Haben Sie Ananassaft?

A

A

eine Schokolade 
1,20 €

ein Eis 
1,30 €

eine 
Zeitung 

1,10 €

eine 
Flasche 
Wasser 
0,85 €

eine 
Tüte 
Chips 
1,79 €

einen 
Comic 

2,95

eine Tüte 
Popcorn 

1,80 €

Lady Ort: Planet Erde
Registriert seit: 29.06.

Ich kaufe immer Popcorn und Cola. Ungesund, ich weiß. 

King W. Ort: Salzburg
Registriert seit: 01.01.

Ja, das mag ich auch. Oder Pizza und 
Orangensaft oder Eistee …

Lion Ort: Berlin
Registriert seit: 21.06.

Ich kaufe lieber Eis!

4. Ich möchte auch eine Flasche Mangosaft. ?

5. Möchtest du sonst noch etwas? ?

6. Auf Wiedersehen. ?

7. Tschüss. ?

Anna 54 vierundfünfzig

8

David:  Das ist ja verrückt! Und zum Mittagessen?

Anna:  Hm, zum Mittagessen isst ein Sumo-Ringer Fleisch und Gemüse. 

Dazu viel Reis. Dann schläft er drei Stunden. 

David: Und was essen sie zum Abendessen? 

Anna:  Da essen die Sumo-Ringer wieder viel Fleisch, Gemüse und Reis. 

Dann haben sie frei und dann schlafen sie wieder.

David:  Sag mal, möchtest du Sumo-Ringer sein?

1. Was isst ein Sumo-Ringer

 zum Frühstück? ? .

 zum Mittagessen? ? , ?  und ? .

 zum Abendessen? ? , ?  und ? .

2.  Wann schläft ein Sumo-Ringer? Was ist richtig? 

Antworte.

 a  Am Vormittag. 

 b  Am Nachmittag.

  c  In der Nacht. 

 d  Er schläft nicht.

 4 Schreibt „verrückte“ Kärtchen zu essen und schlafen und spielt Dialoge. 
Przygotujcie „zwariowane” karteczki z czasownikami essen oraz schlafen i odegrajcie podobne dialogi.

1. � Was isst du zum Frühstück? 2. � Wann schläfst du?
 � Ich esse Fisch.  � Ich schlafe am Vormittag.
 � Echt? Das ist ja verrückt! � Wirklich? Das ist ja verrückt!

 5a Schau das Bild an und antworte 
auf Polnisch. Przyjrzyj się ilustracji 
i odpowiedz po polsku.

• Jak myślisz, o co pyta mama Anny? 

   b Hör zu, ordne zu und lies vor. Posłuchaj nagrania. Dobierz pasujące do siebie pytania i odpowiedzi 
i przeczytaj je głośno.

1. Schmeckt die Suppe?      a  Nein, sie sind kalt. 

2. Und wie ist der Salat?     b  Es ist gut.

3. Und wie ist das Fleisch?      c  Er ist okay.

4. Sind die Kartoffeln auch gut?     d  Ja, sie schmeckt fantastisch!

   c Hör noch einmal und kontrolliere. Posłuchaj nagrania ponownie i sprawdź rozwiązanie.

essen, schlafen

ich esse schlafe

du isst schläfst

er/sie isst schläft

83

83

essen: Frühstück

Fisch
schlafen

Vormittag

rzeczownik zaimek

der Salat  er

die Suppe  sie

das Fleisch  es

die Kartoffeln  sie

Mama, 

du nervst!

?
? ?

?
? ?

Annasiebenundfünfzig 5

9

Fantastische Feste

 1 Welches Bild passt zu welchem Fest? Antworte.  Dobierz zdjęcia do nazw świąt i uroczystości.

 2 Über welche Feste erzählen die Personen? Lies die Texte und ordne die Bilder aus 1 zu.  

O jakich świętach i uroczystościach opowiadają te osoby? Przeczytaj teksty i dobierz do nich zdjęcia z zadania 1.

 3 Und wie feierst du die Feste? Antworte auf Deutsch. 
A jak ty obchodzisz te święta i uroczystości? Odpowiedz po niemiecku.

Powiedz koleżance / koledze z Niemiec, że:

•  masz urodziny w… (podaj miesiąc).  

•  lubisz ubierać choinkę / nie lubisz ubierać choinki.

•  uważasz, że karnawał jest super / nudny… .

 4 Wie feiert man die Feste in den deutschsprachigen Ländern und in Polen? 
Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Diskutiert auf Polnisch. 
Jak te święta i uroczystości obchodzi się w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce? 

Jakie dostrzegacie podobieństwa i różnice? Porozmawiajcie o tym w klasie po polsku.

 5 Sucht im Internet das Weihnachtslied „Stille Nacht“/ „Cicha noc”. Singt dann in der Klasse 
auf Deutsch und auf Polnisch. Wyszukajcie w internecie kolędę „Stille Nacht“ / „Cicha noc”. Zaśpiewajcie 
ją w klasie po niemiecku i po polsku.

Weihnachten  6  Karneval  6  Geburtstag  6  Ostern

Geburtstag im Mai / Juli / …  haben   6  Karneval super / langweilig … finden   6 

den Baum (nicht) gern schmücken

Das Fest ist im Winter. Wir schmücken 
den Baum und backen Kekse. 
Die Familie singt Lieder und wir 
geben uns Geschenke.
Anne aus Österreich

Meine Familie feiert das Fest in Basel. Wir haben schöne Kostüme und machen beim Umzug mit. Wir singen und lachen.Urs aus der Schweiz

Das Fest ist im Frühling. Bei uns in 

Deutschland gibt es viele bunte Eier. 

Ein Hase versteckt die Schokoladeneier 

im Haus oder im Garten. Die Kinder 

suchen dann die Eier.

Nele aus Deutschland

Ich feiere mein Fest im Mai.
Ich mache eine Party. Es gibt Musik, 
Pizza, Eis und natürlich eine Torte. 
Ich bekomme viele Geschenke. 
Das Fest ist immer toll! 
Marcin aus Polen

2  ?
1  ?

4  ?3 ?

Karnawał jest nazywany 
w krajach niemieckojęzycznych 

Karneval, Fasching, Fastnacht 
lub Fasnacht.

A B C D

Simon 4 zweiundvierzig

Landeskunde1

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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7.4. Techniki nauczania gramatyki

Ponieważ gramatyka spełnia funkcję podrzędną w stosunku do komunikacji, nauczanie gramatyki powinno 

być ukierunkowane na jej funkcję komunikacyjną. Dlatego też najważniejszym aspektem jest odniesienie reguł 

gramatycznych do praktyki, czyli do jej funkcji, jaką pełni w zdaniu. Uczniowie powinni zatem bardziej dyspo-

nować umiejętnością zastosowania reguł gramatycznych w komunikacji w języku obcym, niż posiadać wiedzę 

gramatyczną. Gramatyka nie jest i nie powinna być celem samym w sobie.

Konstrukcje gramatyczne powinny być prezentowane metodą indukcyjną (uczniowie sami dochodzą do reguły 

na podstawie przedstawionych przykładów) lub w  mniejszym stopniu metodą dedukcji (nauczyciel podaje 

daną regułę gramatyczną, a następnie ją objaśnia). Ponieważ metoda indukcji wpisuje się w podejście neuro-

dydaktyczne, to znaczy jest przyjazna dla mózgu, jest ona także preferowana przez autorów tego programu. 

Samodzielne rozwiązywanie problemów i dochodzenie do wniosków na bazie własnych doświadczeń i aktyw-

ności przyczynia się do lepszego zapamiętywania i magazynowania nauczanych treści. Taki sposób nauczania 

struktur gramatycznych jest także zgodny z podejściem konstruktywistycznym, które jest także przedkładane 

przez autorów ponad metodę podawczą.

Na realizację metody indukcyjnej składają się następujące etapy:

1. identyfikacja: wyszukiwanie form gramatycznych w tekście,

2. klasyfikacja form stosownie do przyjętego kryterium (np. trzecia forma czasownika),

3. systematyzacja, odkrywanie prawidłowości,

4. generalizacja: formułowanie reguł,

5. tworzenie nowych struktur według sformułowanej reguły.

Mimo że gramatyka jest podporządkowana komunikacji, to spełnia bardzo istotną rolę w nauczaniu języka, 

ponieważ precyzja wyrażania się w danym języku obcym zależy w dużej mierze od stopnia opanowania struk-

tur gramatycznych. Takie podejście w kontekście praktycznym uświadomi uczniom istotę refleksyjnego podej-

ścia do uczenia się gramatyki.

Do technik wykorzystywanych w nauczaniu gramatyki należą przykładowo:

◆  samodzielne uzupełnianie reguł gramatycznych na podstawie materiału leksykalnego,

◆  uzupełnianie tabel,

◆  dopasowywanie struktur gramatycznych,

◆  rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru (multiple-choice tests),

◆  przekształcanie zdań,

◆  uzupełnianie zdań,

◆  uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej,

◆  budowanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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Przykład 1

Zadanie 4/57 KB

Przykład 2

Ćwiczenie 10 a, b c/19 AB

David:  Das ist ja verrückt! Und zum Mittagessen?

Anna:  Hm, zum Mittagessen isst ein Sumo-Ringer Fleisch und Gemüse. 

Dazu viel Reis. Dann schläft er drei Stunden. 

David: Und was essen sie zum Abendessen? 

Anna:  Da essen die Sumo-Ringer wieder viel Fleisch, Gemüse und Reis. 

Dann haben sie frei und dann schlafen sie wieder.

David:  Sag mal, möchtest du Sumo-Ringer sein?

1. Was isst ein Sumo-Ringer

 zum Frühstück? ? .

 zum Mittagessen? ? , ?  und ? .

 zum Abendessen? ? , ?  und ? .

2.  Wann schläft ein Sumo-Ringer? Was ist richtig? 

Antworte.

 a  Am Vormittag. 

 b  Am Nachmittag.

  c  In der Nacht. 

 d  Er schläft nicht.

 4 Schreibt „verrückte“ Kärtchen zu essen und schlafen und spielt Dialoge. 
Przygotujcie „zwariowane” karteczki z czasownikami essen oraz schlafen i odegrajcie podobne dialogi.

1. � Was isst du zum Frühstück? 2. � Wann schläfst du?
 � Ich esse Fisch.  � Ich schlafe am Vormittag.
 � Echt? Das ist ja verrückt! � Wirklich? Das ist ja verrückt!

 5a Schau das Bild an und antworte 
auf Polnisch. Przyjrzyj się ilustracji 
i odpowiedz po polsku.

• Jak myślisz, o co pyta mama Anny? 

   b Hör zu, ordne zu und lies vor. Posłuchaj nagrania. Dobierz pasujące do siebie pytania i odpowiedzi 
i przeczytaj je głośno.

1. Schmeckt die Suppe?      a  Nein, sie sind kalt. 

2. Und wie ist der Salat?     b  Es ist gut.

3. Und wie ist das Fleisch?      c  Er ist okay.

4. Sind die Kartoffeln auch gut?     d  Ja, sie schmeckt fantastisch!

   c Hör noch einmal und kontrolliere. Posłuchaj nagrania ponownie i sprawdź rozwiązanie.

essen, schlafen

ich esse schlafe

du isst schläfst

er/sie isst schläft

83

83

essen: Frühstück

Fisch
schlafen

Vormittag

rzeczownik zaimek

der Salat  er

die Suppe  sie

das Fleisch  es

die Kartoffeln  sie

Mama, 

du nervst!

?
? ?

?
? ?

Annasiebenundfünfzig 5

9

Lauraneunzehn 

2

N AC H  AU F G A B E  7

 9a Was machst du gern? Kreuze an. Zaznacz, co lubisz robić.

 Mathe machen

 singen

 schwimmen

 Monopoly spielen

 Gitarre spielen

 Volleyball spielen

 Tennis spielen

 klettern

 Basketball spielen

 b Was machst du gern, was machst du nicht gern? Schreib Sätze. Napisz, co lubisz robić, a czego nie.

 Ich …  gern … 
 Ich … nicht gern … 

G R A M M AT I K

 10a In welches Tor muss der Ball? Verbinde. Zaznacz strzałką, do której bramki musi wpaść piłka. 

1. � Was       du       gern? spielst 

 � Ich       gern       Hockey. spiele 

2. � Wer       du      ? bist

 � ich       Laura. heiße 

3. � woher       Nico? kommt  

 � Er       aus Rostock      . kommt 

 b Schreib die Sätze aus 10a in das Schema. Uzupełnij schemat zdaniami z ćw. 10a.

 c Ergänze die Regel. Uzupełnij regułę.

  11 Ordne den Dialog. Ułóż dialog.

� 

� 

�    

miejsce 1. miejsce 2.

pytanie ze słówkiem pytającym  Was             ?

zdanie oznajmujące  Ich              .

 W pytaniu ze słówkiem pytającym (Was?, Wer?, Woher?, Wie?) oraz w zdaniu oznajmującym czasownik

 w formie osobowej występuje na miejscu . Podmiot występuje zawsze blisko czasownika − 

  nim lub bezpośrednio po nim.

Ich nicht.  Ich klettere gern.   
Was machst du gern?  Ich auch.

     du

    La

    au    .
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7.5. Techniki pracy nad przyswajaniem materiału leksykalnego

Głównym celem nauczania komunikacyjnego jest umiejętność skutecznego porozumiewania się, czyli rozwi-

jania kompetencji komunikacyjnej. Zarówno w podejściu komunikacyjnym, jak i działaniowym, leksyka speł-

nia funkcję nadrzędną w  stosunku do gramatyki, dlatego należy zwrócić na nią specjalną uwagę. Podczas 

gdy nieznajomość struktur gramatycznych przyczynia się tylko do zakłóceń przekazu, nieznajomość leksyki 

uniemożliwia w ogóle przekazanie komunikatu w  języku obcym. Ważnym aspektem nauczania leksyki jest 

odwoływanie się do kontekstu, a nie nauczanie leksyki jako zbioru niezwiązanych ze sobą elementów. Jest to 

warunkiem efektywnego nauczania języka obcego.

W niniejszym programie preferowane są następujące techniki nauczania leksyki:

◆  przyporządkowywanie opisu lub ilustracji znaczeniu słowa,

◆  graficzne przedstawianie znaczenia wyrazów lub zwrotów,

◆  klasyfikowanie wyrazów według kryteriów, np. znaczenia lub rodzaju gramatycznego,

◆  wskazywanie wyrazu niepasującego do pozostałych,

◆  odgadywanie znaczenia słów z kontekstu,

◆  sporządzanie tematycznych słowniczków obrazkowych,

◆  sporządzanie kart do nauki słówek (fiszki, tworzenie tzw. Lernkartei – kartoteki słówek),

◆  odgadywanie znaczenia słów przedstawionych pantomimicznie,

◆  podawanie synonimów lub antonimów,

◆  układanie zdań lub dialogów z nowo poznanymi słowami,

◆  układanie tekstów piosenek zawierających rymy,

◆  rozwiązywanie krzyżówek, rebusów.

Przykład 1

Zadanie 1/28 KB

Lektion 1

 1a Mal ein Bingo-Feld. Schau dann die Bilder 
auf Seite 13 an und wähle neun Substantive aus. 
Schreib sie mit Artikel ins Bingo-Feld. Przygotuj planszę do gry w bingo. 
Spośród rzeczowników na str. 13 wybierz dziewięć i wpisz je wraz z rodzajnikami w pola na planszy.

 b Deine Lehrerin / Dein Lehrer liest die Substantive vor. Hör zu und streich deine Wörter durch. 
Wenn du alle Wörter durchgestrichen hast, ruf „Bingo!“. Nauczycielka / nauczyciel czyta głośno 
rzeczowniki. Słuchaj i skreślaj te, które masz na planszy. Gdy skreślisz wszystkie, zawołaj „Bingo!“.

 c Spielt nun in der Gruppe weiter Bingo. Grajcie dalej w grupie.

 2 Schaut das Bild an. Schreibt zu zweit einen Dialog. 
Spielt ihn dann vor. Pracujcie w parach. Napiszcie dialog 
pasujący do zdjęcia, następnie odegrajcie tę scenkę.

Lektion 2

 1 Welchen Sport kann man 
in der Freizeit machen? 
Schreib in dein Heft. 
Zapisz w zeszycie, jaki sport 
można uprawiać w czasie 
wolnym.

 2 Schaut das Bild an. Schreibt zu dritt einen Dialog. Spielt ihn dann vor. 
Pracujcie w trzyosobowych grupach. Napiszcie dialog pasujący do ilustracji, 
następnie odegrajcie tę scenkę.

Lektion 3

 1 Schaut das Bild an. Schreibt zu zweit. Was glaubt ihr? 
Pracujcie w parach. Przyjrzyjcie się zdjęciu i napiszcie tekst. 
Jak sądzicie, kim są ci ludzie?

• Wer sind sie? 

• Wo sind sie? 

• Woher kommen sie?

• Was machen sie gern?

 2 Bring ein Foto von deiner Freundin / deinem Freund mit. Erzähle. 
Przynieś na zajęcia zdjęcie swojej przyjaciółki / swojego przyjaciela. Opowiedz o niej / o nim.

• Wie heißt sie/er? • Was macht ihr zusammen?

Nico: Hallo!
Max: Hi! Wer bist du?

Nico: Ich ?  Was macht ihr?

Laura: ?

Das sind ? .
Sie sind in ?  , 
aber sie kommen ? .

?  gern ? .

� Hallo.
� ?

S CHWIMMEN ? K ?

TENNIS S P IELEN ? A ?

? O ? ? R ?

? R ? ? A ?

? T ? ? T ?

? E ?

Laura 2 achtundzwanzigLaura

Wiederholung Bingo
? ? ?

? ? ?

? ? ?
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Przykład 2

Zadanie 1/28 KB

Przykład 3

Zadanie 10/40 KB

Przykład 4

Zadanie 1/64 (zu Lektion 9) KB

7.6. Techniki przyswajania i ćwiczenia poprawnej wymowy

Warunkiem efektywnej komunikacji w  języku obcym jest opanowanie zasad wymowy tego języka. Według 

ESOKJ kompetencja fonologiczna oznacza znajomość oraz umiejętność odbioru i  produkowania jednostek 

dźwiękowych języka (fonemów) i ich realizacji w danym kontekście (alofonów), cech fonetycznych wyróżnia-

jących fonemy (np. dźwięczność, nosowość), fonetycznej kompozycji (struktura sylab, akcent, ton), fonetyki 

zdaniowej (akcent, rytm zdaniowy, intonacja), redukcji fonetycznej (np. elizja).

Lektion 1

 1a Mal ein Bingo-Feld. Schau dann die Bilder 
auf Seite 13 an und wähle neun Substantive aus. 
Schreib sie mit Artikel ins Bingo-Feld. Przygotuj planszę do gry w bingo. 
Spośród rzeczowników na str. 13 wybierz dziewięć i wpisz je wraz z rodzajnikami w pola na planszy.

 b Deine Lehrerin / Dein Lehrer liest die Substantive vor. Hör zu und streich deine Wörter durch. 
Wenn du alle Wörter durchgestrichen hast, ruf „Bingo!“. Nauczycielka / nauczyciel czyta głośno 
rzeczowniki. Słuchaj i skreślaj te, które masz na planszy. Gdy skreślisz wszystkie, zawołaj „Bingo!“.

 c Spielt nun in der Gruppe weiter Bingo. Grajcie dalej w grupie.

 2 Schaut das Bild an. Schreibt zu zweit einen Dialog. 
Spielt ihn dann vor. Pracujcie w parach. Napiszcie dialog 
pasujący do zdjęcia, następnie odegrajcie tę scenkę.

Lektion 2

 1 Welchen Sport kann man 
in der Freizeit machen? 
Schreib in dein Heft. 
Zapisz w zeszycie, jaki sport 
można uprawiać w czasie 
wolnym.

 2 Schaut das Bild an. Schreibt zu dritt einen Dialog. Spielt ihn dann vor. 
Pracujcie w trzyosobowych grupach. Napiszcie dialog pasujący do ilustracji, 
następnie odegrajcie tę scenkę.

Lektion 3

 1 Schaut das Bild an. Schreibt zu zweit. Was glaubt ihr? 
Pracujcie w parach. Przyjrzyjcie się zdjęciu i napiszcie tekst. 
Jak sądzicie, kim są ci ludzie?

• Wer sind sie? 

• Wo sind sie? 

• Woher kommen sie?

• Was machen sie gern?

 2 Bring ein Foto von deiner Freundin / deinem Freund mit. Erzähle. 
Przynieś na zajęcia zdjęcie swojej przyjaciółki / swojego przyjaciela. Opowiedz o niej / o nim.

• Wie heißt sie/er? • Was macht ihr zusammen?

Nico: Hallo!
Max: Hi! Wer bist du?

Nico: Ich ?  Was macht ihr?

Laura: ?

Das sind ? .
Sie sind in ?  , 
aber sie kommen ? .

?  gern ? .

� Hallo.
� ?

S CHWIMMEN ? K ?

TENNIS S P IELEN ? A ?

? O ? ? R ?

? R ? ? A ?

? T ? ? T ?

? E ?

Laura 2 achtundzwanzigLaura

Wiederholung Bingo
? ? ?

? ? ?

? ? ?

 8a Lies die SMS von Laura und Nico. Was ist richtig? Antworte. Przeczytaj SMS-y od Laury i Nico. 
Wskaż odpowiedź.

a  Laura und Nico sind morgen bei Simon.

b  Nico ist morgen nicht bei Simon.

 b Lies die SMS in 7a und 8a noch einmal. Ergänze und lies vor.  
Przeczytaj ponownie SMS-y w zadaniach 7a i 8a. Następnie przeczytaj głośno uzupełnione zdania.

 1.  Wann möchte Nico etwas mit Laura machen?

Morgen. ?  Nachmittag.

 2.  Wann muss Laura bei Simon sein?

?  halb drei.

 3.  Wann hat Simon Informatik?

?  ?  ? .

 9 Partnerarbeit. Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner. Die Lehrerin / Der Lehrer 
gibt euch nähere Informationen. Zagraj z koleżanką / kolegą. Bliższych informacji udzieli wam 
nauczycielka / nauczyciel.

 10 Lies den Dialog und hör zu. Schreib dann 
Kärtchen und spielt ähnliche Dialoge. 
Przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania. Następnie 
przygotujcie karteczki i odegrajcie podobne dialogi.

Mutter: Hast du nicht um fünf Gitarre?

Simon: Doch. Wie spät ist es denn jetzt?

Mutter: Es ist schon halb sechs.

Simon: Oh, Mist!

przyimki am, um

pora dnia am Nachmittag

 am Abend

 !  in der Nacht

godzina um halb drei

 um fünf (Uhr)

67

Schwimmen: vier Uhr

Simon 4 vierzig

6

Hallo Nico! Ich bin morgen 

bei Simon. Wir schauen Planet 

Prana. Kommst du auch?

Wir müssen um halb drei bei 

Simon sein.

Ja! Super! Wann?

Alles klar. Dann bis morgen.

Lektion 7

 1 Schreib sechs Fragen zu David (Familie, Hobbys, ...). Fragt und antwortet zu zweit oder zu dritt. 
Napisz sześć pytań do Davida (o rodzinę, hobby, ...). Pytajcie i odpowiadajcie w grupach dwu- lub trzyosobowych.

� Wie heißt Davids Schwester? � Was ist Davids Opa von Beruf?
� Sie heißt ... � Er ist ...

 2 Sprecht zu dritt über eure Familie und eure Hobbys. Welche Gruppe findet die meisten 
Gemeinsamkeiten? Rozmawiajcie w trzyosobowych grupach o rodzinie i hobby. Wskażcie grupę, której 
członkowie mają najwięcej wspólnych cech.

� Ich habe zwei Geschwister, und ihr? � Wer schwimmt gern?
� Ich habe nur einen Bruder. � Ich.
� Und ich habe ... � Ich ... auch ...

Lektion 8

 1 Schreib die Namen der Getränke richtig in dein Heft und frag deine Partnerin / deinen Partner, 
was sie/er trinken möchte. Zapisz w zeszycie poprawne nazwy napojów i spytaj koleżankę / kolegę, 
czego chciał(a)by się napić.

 � Hast du Durst? Möchtest du ...?

  Ja, gern!
 

�
 Nein, danke. ... mag ich nicht. 

  Ich mag lieber ...

   2 Spielt einen Dialog. 
Tauscht dann die Rollen. 
Odegrajcie scenkę „W sklepiku 
szkolnym”. Następnie zamieńcie 
się rolami.

Lektion 9

 1 Was isst du gern, was nicht? Schau noch einmal auf Seite 56 und schreib deine persönliche 
„Hit-Liste“. Sprecht zu zweit über eure „Hit-Listen“. Co lubisz jeść, a czego nie? Przygotuj swoją listę 
kulinarnych hitów (patrz str. 56) i porozmawiaj o tym z koleżanką / kolegą.

� Ich mag sehr gern Kuchen. Und du?
� Ich esse lieber Eis.
� ...

 2 „Mein Tag“. Schreib drei Sätze auf. Ein Satz ist falsch. Tausch die Sätze mit deiner Partnerin / 
deinem Partner. Die/Der andere rät: Was ist falsch? „Mój dzień”. Napisz na ten temat trzy zdania, w tym 
jedno nieprawdziwe. Wymieńcie się kartkami z koleżanką / kolegą. Zgadujcie, co nie jest prawdą.

 � Ich glaube, du stehst um sechs Uhr auf.

 Nein, tut mir leid, das ist falsch.
 �

 Ja, das ist richtig!

� Guten Tag. 
� ... 
� Was möchtest du?
� Ich ...
� Das kostet ...
�  ...

  Ja, gern!FAEKEF  Ja, gern!
ESTEIE

  Ja, gern!
DONAMILE

  Ja, gern!  Ja, gern!
OGFASTNAM

  Ja, gern!  Ja, gern!
ESTEIE

  Ja, gern!  Ja, gern!
OAKAK

  Ja, gern!  Ja, gern!  Ja, gern!
ASWALRERSENIM

  

OGFASTNAM

CILTAOKC
EISPZ    

ANELIMCABNNH

?

?

1. Kuchen
2. ?

 Nein, tut mir leid, das ist falsch.

1. Ich stehe um sechs Uhr auf. 
2.  Ich trinke Orangensaft zum Frühstück.
3. Ich trainiere von vier bis sechs.

Milch 0,80 € • Kakao 1,20 € • Tee 1,00 € 
Kaffee 1,20 € • Orangensaft 1,20 €

Apfelsaft 1,10 € • Mineralwasser 0,80 €
Eistee 1,00 € • Spezi 1,20 € • Limonade 1,10 €

SCHULKIOSK

64Anna 64 vierundsechzig

Wiederholung
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Poniżej techniki pracy zalecane są podczas treningu wymowy i intonacji:

◆  rozróżnianie, rozpoznawanie i imitowanie dźwięków,

◆  słuchanie i powtarzanie wyrazów sklasyfikowanych według określonego kryterium fonetycznego,

◆  słuchanie i powtarzanie całych zdań,

◆  głośne czytanie tekstu zawierającego wybrane cechy fonetyczne,

◆  powtarzanie łamańców językowych,

◆  dopasowywanie usłyszanego wyrażenia do jego graficznej formy,

◆  zaznaczanie znaków graficznych odpowiednich głosek,

◆  zaznaczanie usłyszanych słów w tekście,

◆  zaznaczanie akcentu zdaniowego lub wyrazowego,

◆  powtarzanie rytmu i melodii zdania,

◆  śpiewanie piosenek.

Przykład 1

Ćwiczenie 12/15 AB

Przykład 2

Zadanie 2c/56 KB

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

Laurafünfzehn 

1

 11 Kleb ein Foto von dir ein. Schreib selbstständig einen Text über dich. 
Wklej swoje zdjęcie. Napisz samodzielnie tekst o sobie.

Haare: 

Augen: 

Haare:            schwarz, braun, rot, blond

Augen:            grün, blau, braun 

A U S S P R A C H E

 12 a – o – u: Hör zu und sprich nach. Achte auf kurze (ạ / ọ / ụ) und lange (a / o / u ) Vokale. 
Słuchaj nagrania i powtarzaj. Zwracaj uwagę na krótkie (ạ / ọ / ụ) i długie (a / o / u ) samogłoski.

a    Lạmpe Fahrrad  Gitạrre bạld da

o    oder kọmmen Foto tọll Monopoly

u    ụnd du Fußball Rụcksack Jụnge

 13 Satzmelodie: Hör zu und sprich nach. 
Melodia zdania: Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

� Wie heißt du?

� Ich bin Laura. Und wer bist du?

� Ich heiße Nico. 

� Woher kommst du? 

� Ich komme aus Rostock. Und du? 

� Aus München. 

 14a Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

1. � Ooohhh, du?! 

 � Ja klar! 

 � Toll!

 b Sprecht die Dialoge zu zweit. Przeczytajcie dialogi z podziałem na role. 

2

3

4–5 2. � Wo? 

 � Da! 

 � Aha! Rot! 

 � Ja, super, oder?

ạ

a

 1 Schau das Bild an und antworte auf Polnisch. Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz po polsku.

• Co robią Anna i David?

• Jak myślisz, o czym rozmawiają?

 2a Schau die Bilder A– I an. Was ist nicht auf dem Bild in 1? Schreib die Substantive mit Artikel  
in dein Heft. Przyjrzyj się zdjęciom A–I. Czego nie ma na ilustracji w zadaniu 1?  Zapisz w zeszycie rzeczowniki 
z rodzajnikami.

 Fleisch Marmelade Brot Reis Gemüse Fisch Brötchen Kuchen Obst

 b Hör zu und kontrolliere. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

 

 c Hör zu, zeig mit und sprich nach. Słuchaj nagrania, wskazuj zdjęcie i powtarzaj.

 3a Hör zu. Ist der Satz richtig r  oder falsch f  ? Antworte.  
Posłuchaj nagrania i powiedz, czy zdanie jest zgodne z jego treścią r  czy nie f .

Ein Sumo-Ringer isst viel zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. r  f

   b Lies den Dialog und beantworte die Fragen. Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

David:  Was hast du da?

Anna: Mein Sportmagazin, Karate und Sumo. 

David:  Was isst ein Sumo-Ringer eigentlich zum Frühstück?

Anna: Nichts. 

David:  Echt? Kein Brot? Kein Brötchen? Keine Marmelade?

Anna:  Nein, nichts. Hier steht: Sumo-Ringer trainieren von fünf bis halb elf,  

aber sie essen nichts zum Frühstück. 

80

81

82

A C D E FB G H I

Anna 56 sechsundfünfzig

L E K T I O N

Was isst du gern?

9
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Przykład 3

Ćwiczenie 13/15 AB

Przykład 4

Ćwiczenie 16/77 AB

Warto rozważyć ćwiczenia fonetyczne, które wynikają ze specyfiki języka niemieckiego w kontekście języka 

polskiego i są to np.: warianty akustyczne r, realizacje akustyczne litery e, samogłoski z przegłosem, dyftongi, 

ich-Laut, spółgłoski wymawiane z przydechem oraz ng-Laut, wymowa długich i krótkich samogłosek (nietypo-

wych dla języka polskiego), jak również głoski wybuchowe takie jak: p, t, k.

7.7. Przykładowy scenariusz lekcji

Założenia podejścia działaniowego wymagają, aby uczniowie uczyli się ze sobą i od siebie, a nauczający speł-

niał rolę moderatora i doradcy. Poniższy scenariusz lekcji uwzględnia również ważną rolę kształtowania auto-

nomii ucznia i rozwijania kompetencji społecznych.

Poniższa projektowa jednostka tematyczna składa się z kilku zadań, a cele każdego z nich podporządkowane 

są celowi głównemu. Przykładowy scenariusz został przygotowany na podstawie materiału zawartego w pod-

ręczniku Beste Freunde dla klasy VII i przeznaczonego do wykorzystania podczas pracy w parach.

 1 Schau das Bild an und antworte auf Polnisch. Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz po polsku.

• Co robią Anna i David?

• Jak myślisz, o czym rozmawiają?

 2a Schau die Bilder A– I an. Was ist nicht auf dem Bild in 1? Schreib die Substantive mit Artikel  
in dein Heft. Przyjrzyj się zdjęciom A–I. Czego nie ma na ilustracji w zadaniu 1?  Zapisz w zeszycie rzeczowniki 
z rodzajnikami.

 Fleisch Marmelade Brot Reis Gemüse Fisch Brötchen Kuchen Obst

 b Hör zu und kontrolliere. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

 

 c Hör zu, zeig mit und sprich nach. Słuchaj nagrania, wskazuj zdjęcie i powtarzaj.

 3a Hör zu. Ist der Satz richtig r  oder falsch f  ? Antworte.  
Posłuchaj nagrania i powiedz, czy zdanie jest zgodne z jego treścią r  czy nie f .

Ein Sumo-Ringer isst viel zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. r  f

   b Lies den Dialog und beantworte die Fragen. Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

David:  Was hast du da?

Anna: Mein Sportmagazin, Karate und Sumo. 

David:  Was isst ein Sumo-Ringer eigentlich zum Frühstück?

Anna: Nichts. 

David:  Echt? Kein Brot? Kein Brötchen? Keine Marmelade?

Anna:  Nein, nichts. Hier steht: Sumo-Ringer trainieren von fünf bis halb elf,  

aber sie essen nichts zum Frühstück. 

80

81

82

A C D E FB G H I

Anna 56 sechsundfünfzig

L E K T I O N

Was isst du gern?

9

Laurafünfzehn 

1

 11 Kleb ein Foto von dir ein. Schreib selbstständig einen Text über dich. 
Wklej swoje zdjęcie. Napisz samodzielnie tekst o sobie.

Haare: 

Augen: 

Haare:            schwarz, braun, rot, blond

Augen:            grün, blau, braun 

A U S S P R A C H E

 12 a – o – u: Hör zu und sprich nach. Achte auf kurze (ạ / ọ / ụ) und lange (a / o / u ) Vokale. 
Słuchaj nagrania i powtarzaj. Zwracaj uwagę na krótkie (ạ / ọ / ụ) i długie (a / o / u ) samogłoski.

a    Lạmpe Fahrrad  Gitạrre bạld da

o    oder kọmmen Foto tọll Monopoly

u    ụnd du Fußball Rụcksack Jụnge

 13 Satzmelodie: Hör zu und sprich nach. 
Melodia zdania: Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

� Wie heißt du?

� Ich bin Laura. Und wer bist du?

� Ich heiße Nico. 

� Woher kommst du? 

� Ich komme aus Rostock. Und du? 

� Aus München. 

 14a Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

1. � Ooohhh, du?! 

 � Ja klar! 

 � Toll!

 b Sprecht die Dialoge zu zweit. Przeczytajcie dialogi z podziałem na role. 

2

3

4–5 2. � Wo? 

 � Da! 

 � Aha! Rot! 

 � Ja, super, oder?

ạ

a

 b Schreib die Possessivartikel aus 13a in die Tabelle. Wpisz do tabelki zaimki dzierżawcze z ćw. 13a.

 

Rucksack  ihr        Rucksack  Rucksack

Sporttasche  Sporttasche  Sporttasche

Fahrrad  Fahrrad  Fahrrad

Hefte  Hefte  Hefte

 14 Ergänze die Possessivartikel und antworte. Wpisz zaimki dzierżawcze i odpowiedz.

1. � Wie heißt Annas Bruder? � Ihr  Bruder heißt 

2. � Was ist Annas Mutter von Beruf? �  Mutter ist 

3. � Woher kommt Simons Vater? �  Vater kommt aus 

4. � Wie heißt Hakuyos Lieblingswort? �  Lieblingswort heißt 

5. � Was ist Annas Lieblingsessen? �  Lieblingsessen ist 

A U S S P R A C H E

 15a i – ie – ü – u: Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

i    Zimmer Fisch bis Film Mittag Tischtennis
ie    viel Biologie spielen lieber wie telefonieren
ü    tschüss  Glück Türkei Frühstück Gemüse verrückt
u    Suppe gesund Schluss Kuchen dumm duschen

 b Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

vier – für sie – süß
lieben – üben ich – Bücher
vierzehn – fünfzehn Mittag – Mütter
wirklich – wünschen vierzig – fünfzig

 c Ergänze i, ie oder ü, u. Hör dann zu und vergleiche. Wpisz i, ie lub ü, u. Następnie posłuchaj 
nagrania i porównaj.

1.  F  sch und Eisw  rfel zum Fr  hst  ck? W  rkl  ch verr  ckt!

2. Eine S  ppe mit v   l Gem  se? Ges  nd!

 16 Satzakzent: Hör zu und sprich nach. Achte auf den Satzakzent.  
Akcent zdaniowy: Słuchaj nagrania i powtarzaj. Zwracaj uwagę 
na akcent zdaniowy.

35

36

37

38

Ich stehe auf.

Ich stehe am Morgen auf.

Ich stehe am Morgen nicht gern auf.

Ich stehe am Morgen nicht gern um sechs Uhr auf. 

Annasiebenundsiebzig 

9
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Cel główny (zadanie główne) Uczeń potrafi przedstawić rodzinę innej osoby

Cele szczegółowe  

(etapy realizacji zadania)

Uczeń potrafi:

1. uzyskiwać informacje na temat członków rodziny,

2. informować na temat członków rodziny.

Rezultat zadania Graficzna prezentacja rodziny Julii

Materiał leksykalny Słownictwo dotyczące rodziny i jej członków

Materiał gramatyczny Pytania ze słówkiem pytającym Wie?, Was? i Wo?

Pomoce dydaktyczne Podręcznik, arkusze papieru, flamastry, kredki, (opcjonalnie komputery)

Formy socjalne Praca w parach

Przebieg lekcji

I etap

Wprowadzenie Po czynnościach organizacyjnych nauczyciel prosi uczniów o utworzenie 

par, a następnie przypomina wszystkim cel realizowanego projektu Julias 

Familie. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań, aby rozwiać wątpli-

wości na temat sposobu pracy podczas wykonywania zadań.

II etap

Nauczyciel rozdaje wcześniej przygotowane tabele i prosi uczniów o prowa-

dzenie dialogów według podanego schematu. Uzyskane podczas rozmowy 

informacje uczniowie wpisują do tabelek. Nauczyciel powinien wcześniej 

przygotować kserokopie tabelek wraz z dialogami, tak aby w każdej parze 

jeden uczeń (A) otrzymał wersję tabelki ze strony 86, natomiast drugi uczeń 

(B) miał wersją tabelki ze strony 88 z Zeszytu ćwiczeń do podręcznika

Beste Freunde 7. Na tych stronach znajdują się tabelki wraz ze schema-

tem dialogu, jaki uczniowie powinni przeprowadzić w parach, aby uzyskać 

brakujące informacje. Następnie informacje te uczniowie wpisują do odpo-

wiednich rubryk w tabelach.

Czynności dydaktyczne Nauczyciel moderuje działania uczniów i wspiera ich podczas kreowania 

dialogów.

III etap

Celem tego etapu jest przygotowanie dowolnej prezentacji rodziny Julii, np. 

w formie plakatu, kolażu, prezentacji multimedialnej lub innej. Nawet jeśli 

nie mamy wszystkich informacji na temat rodziny Julii, warto postawić na 

kreatywność i pomysły uczniów co do możliwych rozwiązań.

Czynności dydaktyczne Nauczyciel moderuje działania uczniów i wspiera ich podczas działań przy-

gotowujących do prezentacji.

IV etap

Uczniowie przedstawiają swoje prezentacje, wcześniej nauczyciel określa 

ramy czasowe.

V etap

7. Metodyczne aspekty realizacji programu



58 Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, wariant II.2 © 2017 Hueber Verlag, Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut

Ewaluacja projektu Odbiorcy prezentacji oceniają ustnie produkty końcowe, czyli zaprezento-

wane prezentacje. Pomocne mogą okazać się następujące pytania skiero-

wane do uczniów:

1. Was gefällt dir an der Präsentation?

2. Was fehlt?

Autorzy projektu oceniają wszystkie jego etapy. Mogą przy tym wykorzy-

stać przykładowy arkusz autoewaluacji:

Czynności dydaktyczne Nauczyciel przygotowuje arkusze ewaluacyjne dla uczestników projektu. 

Arkusze mogą zawierać zaprezentowane powyżej pytania.

7.8. Strategie uczenia się

Uczeniu się języków obcych towarzyszy stosowanie technik i strategii uczenia się. Im lepiej są one opanowane 

przez uczniów, tym efektywniejszy jest proces uczenia się. Strategie uczenia się są podstawowym warunkiem 

autonomii uczącego się. „Strategia uczenia się” odnosi się generalnie do procesu uczenia się i jest postrzegana 

jako działanie lub sekwencja działań prowadzących do osiągnięcia pewnego celu. Jeśli uczący się je stosuje, 

uczenie się jest szybsze, łatwiejsze, sprawia więcej przyjemności i jest bardziej efektywne. Bardzo podobną 

definicję można spotkać w odniesieniu do „techniki uczenia się”, rozumianej jako krok lub posunięcie zastoso-

wane w celu nauczenia się czegoś. Technika jest jednak pojedynczym krokiem lub posunięciem, które składa 

się na większą całość. Zgodnie z taką perspektywą techniki uczenia się są składowymi strategii.

W kontekście uczenia się języka obcego na uwagę zasługuje przedstawienie strategii pośrednich i bezpośred-

nich Rebekki Oxford w publikacji Language Learning Strategies.1. Stosowanie ich pomaga uczniowi w osiągnię-

ciu jego celu, czyli efektywnym opanowaniu języka, jednak to on musi zdecydować, która strategia najlepiej 

odpowiada jego stylowi uczenia się. Dlatego też technik i strategii nie można uczącemu się narzucić, lecz tylko 

zaproponować. Zapoznawanie uczących się z nowymi technikami i strategiami powinno przebiegać stopniowo 

oraz w  trakcie całego procesu nauczania języka. Rolą nauczyciela jest stworzenie uczniom jak najlepszych 

warunków do ich odkrywania, doświadczania i oceny przydatności.

Do najbardziej znanych strategii zalicza się:

◆ umiejętne korzystanie ze słownika,

◆ sporządzanie map semantycznych,

1  Oxford, R., Language Learning Strategies, New York, 1990

Tabela 13: Arkusz autoewaluacji

J  L

Potrafię przygotować się do przydzielonego mi zadania

Potrafię pracować w grupie

Potrafię zaprezentować produkt końcowy projektu

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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◆ sporządzanie notatek,

◆ podkreślanie kluczowych informacji bądź nowych słów i zwrotów w tekście,

◆ stosowanie obrazów i wizualizacji,

◆ sporządzanie asocjogramów,

◆ stosowania fiszek i prowadzenia kartoteki słówek,

◆ grupowanie słów i zwrotów,

◆ łączenie nowych słów z ich synonimami lub antonimami,

◆ wykorzystywanie znajomości języka ojczystego oraz innych języków obcych,

◆ używanie nowych słów i zwrotów w zdaniach,

◆ przedstawianie wyrazów i zwrotów za pomocą dramy,

◆ mnemotechniki etc.

Przykład 1

Ćwiczenie 9/60 AB

Przykład 2

Ćwiczenie 16a/68 AB

7.9. Nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego po angielskim

Od lat 80. XX w. wiadomo już, że uczenie się wielu języków obcych jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i nale-

ży je wspierać. Przede wszystkim z języka ojczystego i pierwszego języka obcego uczący się przenoszą nie 

tylko wiedzę, ale również umiejętności, strategie i  metody, które nabyli wcześniej. Dlatego też uczenie się 

każdego następnego języka obcego będzie odbywać się szybciej, prościej i efektywniej. Aby tak się zadziało, 

proces nauczania musi być uzupełniony o pewne konkretne kroki i działania dydaktyczne, np. na początkowym 

etapie nauki warto w wielu przypadkach podkreślać podobieństwo obu systemów językowych. Wskazane jest 

również wykorzystywanie potencjału tzw. wspólnego angielsko-niemieckiego słownictwa.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

N AC H  AU F G A B E  4

 7 Ergänze mein/meine oder dein/deine. 
Wpisz mein/meine lub dein/deine.

N AC H  AU F G A B E  5

G R A M M AT I K

 8a Finde noch vier Berufe.    
Znajdź jeszcze cztery nazwy zawodów.

U T L K Ä S H A A C H T

K B I O M F O F E H M U

A A R C H I T E K T I N

S I C H A U S F R A U Z

I N H L N S P U E G K E

B E L O B L Ö S T V N S

Ä R Z T I N F D Y L A D

N I B L E H R E R E N O

 c Was ist typisch für die feminine Form  ? 
Unterstreiche in 8b. Podkreśl w ćw. 8b cechy 
typowe dla żeńskiej formy nazwy zawodu  .

 9 Wer arbeitet hier? Ergänze. Kto tu pracuje? Wpisz odpowiedzi.

der  Hausmann 

die 

der 

die 

der  

die 

der  

die 

der  

die 

 b Ergänze die Berufe aus 8a mit Artikel.  
Wpisz do tabelki nazwy zawodów z ćw. 8a. 
Dopisz rodzajniki.

  

der  Koch              die Köchin

der Arzt  

der Architekt  

  die Lehrerin

der Hausmann  !  

 (4) 

Lineal? Nein, das 

ist  (5) 

Lineal!

Ist das  dein  (1) 

Block?

Nein, das ist nicht 

 (2)  

Block. 

 (7)  

Schwester 

heißt Lilly. 

Und wie
heißt sie?

Ja, Simon 
und Nico.

Sind das 

 (8) 

Freunde?

A CB D

 d Ergänze die Regel. Uzupełnij regułę.

Hey, das ist 

 (3) 

Lineal.

Żeńską formę nazwy zawodu tworzymy,  
 dodając do formy męskiej końcówkę 
  i ewentualnie przegłos.

Anna  sechzig

7
Ist das

 (6) 

Schwester?

Ja.

 13 Welche Antwort passt? Kreuze an. Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. � Auf Wiedersehen, Frau Meier!
 a  � Das schmeckt gut. b  � Guten Tag, Anna!  c  � Tschüss, Tim!

2. �  Hier ist der Mangosaft.
 a  � Ich weiß nicht. b  � Vielen Dank.  c  � Hallo!

3. �  Möchtest du sonst noch etwas?
 a  � Tschüss. b  � Auf Wiedersehen.  c  � Nein, vielen Dank.

N AC H  AU F G A B E  11

 14 Ordne den Dialog. Ułóż dialog.

Hallo, Simon.  Ich möchte bitte eine Cola.  Vielen Dank.  Das macht 1,80 Euro.  

Tschüss, Simon.  Guten Tag, Herr Meier.  Hier, bitte.  Auf Wiedersehen, Herr Meier.

Simon: 

Herr Meier: 

Simon: 

Herr Meier: 

Simon:  Hier, bitte. 

Herr Meier: 

Simon: 

Herr Meier: 

 15 Was passt? Ergänze ein Glas, eine Tüte und eine Flasche. Wpisz ein Glas, eine Tüte i eine Flasche.

1.  Ich möchte      

Chips.

2.   Herr Müller kauft     

Apfelsaft.

3.  Frau Heider trinkt     

Milch.

4.  Patrick kauft        

Popcorn.

N AC H  AU F G A B E  14

G R A M M AT I K

 16a Ordne die Wörter und ergänze die Artikel. Posegreguj podane rzeczowniki. Dopisz rodzajniki.

Heft  Buch  Radiergummis  Block  Gitarren  Scheren  Lineal  Bücher  

Junge  Flasche  Kuli  Spitzer  Fahrräder  Hefte  Mädchen  Gitarre  

Marker  Spitzer  Blöcke  Schere  Zeitungen  Sporttasche  Kulis  Marker  

Sporttaschen  Jungen  Flaschen  Radiergummi  Lineale  Mädchen  Zeitung  

Fahrrad  Glas  Tüte  Flasche

Anna  achtundsechzig

8
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Przykład

Ćwiczenie 4/34 AB

W kwestii zmiany profilu rozwijania poszczególnych umiejętności językowych należy zwrócić uwagę na sen-

sowność intensywniejszego treningu w zakresie umiejętności rozumienia tekstów oraz systematycznej pracy 

w zakresie mówienia, ze szczególnym uwzględnieniem treningu wymowy, w celu zmniejszenia fonologicznego 

wpływu angielskiego na niemiecki.

Bodaj najbardziej istotnym elementem koncepcji DaFnE jest rozwijanie kompetencji strategicznych w zakresie 

efektywnego uczenia się języków obcych. Doświadczenia nabyte w trakcie przyswajania języka angielskiego 

mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w nauce języka niemieckiego. Transfer poszczególnych technik 

uczenia się może następować także w przeciwnym kierunku.

Opisane działania dydaktyczne znajdują proste przełożenie na kształt konkretnych ćwiczeń i zadań realizowa-

nych w trakcie zajęć (zob. przykłady poniżej).

Koncepcja DaFnE wymaga otwartości na język angielski i  jego wykorzystanie podczas procesu nauczania 

i uczenia się, tym bardziej, że uczniowie dysponują już wymaganą znajomością języka angielskiego. Ważne 

jest, by to właśnie uczniowie posiadali tę wiedzę, natomiast nauczający nie musi wykazywać się bardzo dobrą 

znajomością tego języka.

Przykładem wykorzystania koncepcji DaFnE w kursie Beste Freunde są następujące ćwiczenia:

Przykład 1

N AC H  AU F G A B E  2

 1a Finde fünf Fächer. Znajdź nazwy pięciu przedmiotów szkolnych.

 b Schreib die Fächer aus 1a auf. Zapisz nazwy przedmiotów szkolnych z ćw. 1a.

Was hast du auch? 

Was hast du nicht? 

 2 Welche Fächer hat Nicki? Ergänze. Jakie przedmioty szkolne ma Nicki? Podpisz ilustracje.

1. 2. 3. 

 3a Welche Fremdsprachen hat Simon? Schau im Kursbuch auf Seite 30 und ergänze.
Jakich języków obcych uczy się Simon? Sprawdź w podręczniku na str. 30 i zapisz.

 

 b Und du? Schreib auf. Jakich języków obcych ty się uczysz? Zapisz.

 

 4 Welche Fächer kennst du aus dem Polnischen oder einer anderen Sprache? Mach eine Liste.
Wypisz niemieckie przedmioty szkolne, których nazwy rozumiesz dzięki znajomości innych języków.

 Musik  muzyka (Polnisch), music (Englisch), música (Spanisch) 
  
  
  

 5 Vergleiche die Stundenpläne von Natalie und Jan. Porównaj plan lekcji Natalii i Jana.

Natalie hat  zehn Stunden Schule. Jan hat .

Natalie hat . Jan auch.

Natalie hat . Jan nicht.

Jan hat .

 S T U D E U T S C H E N G F R A N Z Ö S I S C H A L K U N S T I K U G E S C H I C H T E N P O
LN

I S
C

H
SA

S 

Sport-Gymnasium (Mittwoch)
  8:15 –   9:00 Deutsch
  9:00 –   9:45 Deutsch
10:00 – 10:45 Musik
10:45 – 11:30 Kunst
11:50 – 12:35 Mathematik
12:35 – 13:25 Mathematik
14:25 – 15:10 Biologie
15:10 – 15:55 Geschichte
16:10 – 16:55 Sport
16:55 – 17:40 Sport

Musik-Gymnasium (Mittwoch)

  7:30 –   8:15 Geschichte

  8:25 –   9:10 Mathematik

  9:20 – 10:05 Italienisch

10:30 – 11:15 Deutsch

11:25 – 13:00 Orchester

13:05 – 13:50 Kunst

14:00 – 14:45 Kunst

15:00 – 15:45 Musik

Simon  vierunddreißig

L E K T I O N

4
Simon liebt Informatik.

drei 

1. W każdej lekcji

1

N AC H  AU F G A B E  6

 3 Schreib Sätze. Ułóż zdania.

 1.  Die Lampe ist 

 2.  

 3.  

 4.  

 5.     

N AC H  AU F G A B E  7

 4 Ergänze die Fragen. Ułóż pytania.

 1.  �   Wer 

    ?

  � Das ist Anna.   2. �  

  ?

 � Keine Ahnung.

cool blöd super toll süß

der ist wer Mädchen ist Junge wer das

2

3

4

5

1

 

S C H R E I B T R A I N I N G

 10a Lies den Text über Sofia. Was schreibt man groß? Unterstreiche. 
Przeczytaj tekst o Sofii. Podkreśl wyrazy, które piszemy wielką literą?

 b Schreib den Text richtig. Zapisz poprawnie tekst.

 Ich bin Sofia. 

 c Schreib die Sätze richtig. Achte auf die Großschreibung und ergänze die Satzzeichen. 
Zapisz poprawnie zdania. Zwróć uwagę na pisownię wielką literą. Zdania zakończ kropką lub znakiem zapytania.

1. dasfotoistcool

  Das Foto ist cool. 

2. derrucksackisttoll

 

3. wieheißtdu

 

4. ichkommeausberlin

 

5. woherkommstdu

W niemieckim zdaniu 
nie możesz pominąć 

podmiotu. 

ich bin sofia. ich komme aus köln.

das t-shirt ist cool, oder?

ich spiele gitarre und tennis.

und das ist momo. momo ist so süß!

Das Essen Jedzenie

 das Brot, -e   die Kartoffel, -n   das Gemüse (tylko lp.)

     

 das Brötchen, -    der Fisch, -e   der Salat, -e

     

 die Marmelade, -n   das Fleisch (tylko lp.)   das Obst  (tylko lp.)

     

 der Reis (tylko lp.)   die Suppe, -n   der Kuchen, -

     

    die Pizza, -s

    

Die Mahlzeiten Posiłki

 das Frühstück   das Mittagessen  das Abendessen 
 (tylko lp.)  (tylko lp.)  (tylko lp.)
   

der Computer, - komputer

das Zimmer, - pokój

die Freizeit (tylko lp.) czas wolny

in der Freizeit w czasie wolnym

die Lieblingsfarbe, -n ulubiony kolor

das Lieblingswort, -̈er ulubione słowo

das Lieblingsessen, - ulubione jedzenie

schlafen (  du schläfst, er/sie schläft) spać

essen (  du isst, er/sie isst) jeść

duschen brać prysznic

kochen gotować

!

!

Gdy mówisz,  że coś jesz lub pijesz,  zaz wyczaj uż ywasz 
naz w produktów spoż ywcz ych bez rodzajników, np. : 
Zum Frühstück esse ich Brot und tr inke Tee. 

9 Lernwortschatz To są twoje 
słówka!

SCHRE IBT RA IN ING

NACH  AU FGABE  14

GRAM MAT I K

 15a Markiere die Subjekte und Verben wie im Beispiel. 
W poniższych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie.

� Spielen wir Basketball? 
� Machst du Sport? 

 b Schreib die Fragen aus 15a in das Schema. Uzupełnij schemat pytaniami z ćw. 15a.

 c Ergänze die Regel. Uzupełnij regułę.

 16 Schreib die Sätze richtig. Achte auf die Verbform und die Wortfolge. 
Ułóż zdania. Zwróć uwagę na formę czasownika i szyk zdania.

1.  wir  machen  Mathe  ?

 Machen  

2.  du  heute  machen  was  ?

  

3.  Hockey  spielen  Paweł  .

4.  Nico  aus Berlin  kommen  ?

 17 Ergänze die Buchstaben. Verbinde dann mit dem Gegenteil. 
Wpisz brakujące litery. Następnie połącz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu.

 ne i n      ri tig
ge n

klettern

singst

kommt

heißt

� Nein. Wir schwimmen heute.
� Ja. Ich klettere gern.

miejsce 1. miejsce 2.

pytanie z odpowiedzią Ja/Nein                          ?

                         ?

  W pytaniu, na które odpowiedź brzmi Ja lub Nein, czasownik w formie osobowej występuje 

na miejscu . 

GRAM MAT I K

Lauraneunundsiebzig 79

Haare: schwarz, braun           , rot, blond

Augen:            grün, blau, braun 

AU S S P RACH E

 12 a – o – u: Hör zu und sprich nach. Achte auf kurze (ạ / ọ / ụ) und lange (a / o / u ) Vokale. 
Słuchaj nagrania i powtarzaj. Zwracaj uwagę na krótkie (ạ / ọ / ụ) i długie (a / o / u ) samogłoski.

a    Lạmpe Fahrrad  Gitạrre bạld da

o    oder kọmmen Foto tọll Monopoly

u    ụnd du Fußball Rụcksack Jụnge

 13 Satzmelodie: Hör zu und sprich nach. 
Melodia zdania: Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

� Wie heißt du?

� Ich bin Laura. Und wer bist du?

� Ich heiße Nico. 

� Woher kommst du? 

� Ich komme aus Rostock. Und du? 

� Aus München. 

 14a Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj. 

1. � Ooohhh, du?! 

 � Ja klar! 

 � Toll!

 b Sprecht die Dialoge zu zweit. Przeczytajcie dialogi z podziałem na role. 

2

3

4–5 2. � Wo? 

 � Da! 

 � Aha! Rot! 

 � Ja, super, oder?

ạ

a

AU S S P RACH E

ćwiczenia wymowy (bezpłatne nagrania 
dostępne na: www.hueber.pl/strefa-ucznia) 

lista słówek do aktywnego 
opanowania

ćwiczenia umożliwiające 
samodzielne odkrywanie reguł 
gramatycznych

ćwiczenia rozwijające 
umiejętność pisania tekstów

ćwiczenia leksykalne 
i  komunikacyjne

niemiecko-polska 
lista słówek

słowniczek 
obrazkowy

wskazówki do list słówek

Słówko brzmi tak samo lub bardzo 
podobnie w jęz yku angielsk im.

Rzeczownik występuje 
tylko w l iczbie pojedynczej / 
tylko w l iczbie mnogiej.

Czasownik rozdzielnie złożony

die Musik (tylko lp.)
die Chips (tylko lm.)

Wegweiser durch das Arbeitsbuch7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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Przykład 2

7.10.  Działania sprzyjające nauczaniu międzykulturowemu

Oprócz materiałów dydaktycznych zawierających treści interkulturowe, takie jak zadania związane z  oby-

czajami, świętami, treściami realioznawczymi i geograficznymi kurs Beste Freunde oferuje wiele zadań, które 

pokazują różnorodne aspekty życia mieszkańców krajów niemieckojęzycznych w kontraście do życia w Polsce. 

Stanowi to pewną bazę i materiał wyjściowy do ćwiczeń wszystkich sprawności językowych:

Przykład 1

Zadanie 2/30 KB

die Stunde, -n godzina; lekcja

das Theater, - teatr

haben (  du hast, er/sie hat) mieć

hassen (  er/sie hasst) nienawidzić, nie znosić

sprechen (  du sprichst, er/sie spricht) mówić; rozmawiać

Englisch sprechen mówić po angielsku

kein Wort (sprechen) (nie mówić) ani słowa

finden (  du findest, er/sie findet) znajdować

Wie findest du …? Co myślisz o…?

toll świetny

okay OK

ganz gut całkiem dobry

langweilig nudny

doof głupi

total blöd     całkiem głupi

frei wolny

doch przeciwnie

sehr bardzo

!

!

!

!

Die Sprachen Języki 

Polnisch Englisch Deutsch
język polski  język angielski język niemiecki

     

Russisch Italienisch Französisch
język rosyjski  język włoski  język francuski
     

Spanisch Chinesisch Griechisch
język hiszpański  język chiński  język grecki
     

Niemieck ie naz wy 
jęz yków zaz wyczaj 
kończą się na 
- isch,  ale  D eutsch.

Die Schulfächer Przedmioty szkolne

Mathematik Informatik Biologie Physik
matematyka informatyka biologia fizyka

Kunst(erziehung) Geschichte Geografie Religion / Ethik
wychowanie plastyczne historia geografia religia / etyka

Chemie Klassenstunde Werken Sozialkunde
chemia godzina wychowawcza zajęcia techniczne wiedza o społeczeństwie
  

Porównaj naz wy 
przedmiotów 
szkolnych w jęz yku 
niemieck im, pol-
sk im i  angielsk im.

    Du hasst Sport. 
(Nie znosisz WF-u. )
ale

    Du hast  Spor t . 
(Masz WF.)

!

Simon  vierzig

4 Lernwortschatz To są twoje 
słówka!

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 1a Schau Simons Stundenplan an. Was verstehst du? Antworte. 
Przyjrzyj się planowi lekcji Simona. Powiedz, które nazwy przedmiotów szkolnych rozumiesz.

 b Hör zu. Welche Wochentage sind das? Antworte.  
Posłuchaj nagrania. Które to są dni tygodnia? Odpowiedz.

 2 Schreib deinen Stundenplan auf Deutsch in dein Heft und vergleiche ihn mit Simons 
Stundenplan. Napisz w zeszycie swój plan lekcji po niemiecku i porównaj go z planem Simona.

 Simon hat ...   Ich auch.
� Simon hat ...  � Ich nicht. Ich habe ...

 Simon hat zwei Stunden ...   Ich habe eine Stunde / 

   drei Stunden / ...

46

 c Hör zu und sprich nach. 
Słuchaj nagrania i powtarzaj.

47

Klasse 7b
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Französisch Französisch Informatik Mathematik Biologie

Musik Physik Informatik Mathematik Kunst

Deutsch Deutsch Mathematik Französisch Englisch

Deutsch Biologie Sport Physik Englisch

Geschichte Geografie Sport Deutsch Religion/Ethik

Geografie Mathematik Geschichte Musik Französisch

Englisch Englisch

Kunst Religion/Ethik

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Oh nein! 
Zwei Stunden 

Sport.

Informatik

finde ich toll!!!

Musik, muzyka, music.
Podobnie w języku niemieckim, 

polskim i angielskim!

Polnisch = język polski, Klassenstunde = 
godzina wychowawcza, Chemie = chemia, 
Werken = zajęcia techniczne, Sozialkunde = 

wiedza o społeczeństwie

Simon 3 dreißig

L E K T I O N

4
Simon liebt Informatik.
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Przykład 2

Zadanie 2a i b/47 KB

7.11.  Działania sprzyjające edukacji pozytywnej

Edukacja pozytywna dotyczy dobrego życia, zadowolenia z realizowanych działań i jakości życia. Podręcz-

nik Beste Freunde ma wiele zadań i ćwiczeń, które zwracają uwagę na kształtowanie pozytywnych emocji 

i dobrej jakości działań naszego życia.

Przykład 1

Zadanie 6 a i b/23 KB

kk:  Hallo, Anna. Du bist neu im Karateklub 
Pasing, nicht? Wie alt bist du?

Anna: Ich bin dreizehn.
kk: Du machst Karate. Warum?
Anna:  Ich finde Karate toll. Meine Freundin Gabi auch. 

Wir trainieren zusammen.
kk: Hast du Geschwister? 
Anna: Ja, einen Bruder.
kk: Macht er auch Karate?
Anna: Nein. Er macht Breakdance. 
kk:  Und du? Hast du noch andere Hobbys?
Anna:  Ich zeichne und ich liebe Comics. 

Ich habe viele Mangas aus Japan.
kk: Kannst du denn Japanisch?
Anna:  Nein, die Mangas sind auf Deutsch oder 

auf Polnisch, und in der Schule lerne ich 
Englisch und Französisch.

kk:  Sprichst du Polnisch?
Anna:  Ja, mein Vater kommt aus Polen. Meine 

Großeltern wohnen in Bydgoszcz.
kk:  Ach so! Na dann viel Spaß im Karateklub Pasing!
Anna:  Danke!

M I T G L I E D E R - P O R T R Ä T S: Anna Kaminski

rozmawiać o rodzinie    nazywać zawody    wyrażać przypuszczenie    mówić, co lubisz jeść i pić, a czego nie lubisz   

uprzejmie się z kimś witać i żegnać    pytać o cenę    przepraszać kogoś    dziękować komuś    opisywać przebieg 
dnia    określać czas trwania czynności    wyrażać zaskoczenie i zdziwienie

 1 Lies den Text und antworte auf Polnisch. Przeczytaj tekst i odpowiedz po polsku.

• Jak myślisz, co znaczy „kk”?        • Kto jest autorem tego tekstu i do kogo jest on skierowany?

 2a Lies den Text noch einmal und Annas Aussage auf Seite 6. Was weißt du über Anna? 
Berichte. Przeczytaj ponownie tekst oraz wypowiedź Anny na stronie 6. Co wiesz o Annie? Opowiedz.

 b Schreib einen Text über Anna in dein Heft. Napisz w zeszycie tekst o Annie.

Anna

Willkommen Forum Mitglieder-Porträts

W tym rozdziale nauczysz się:

www.karateklub-pasing.de

siebenundvierzig 4

9

8

7

kk:  Hallo, Anna. Du bist neu im Karateklub 
Pasing, nicht? Wie alt bist du?

Anna: Ich bin dreizehn.
kk: Du machst Karate. Warum?
Anna:  Ich finde Karate toll. Meine Freundin Gabi auch. 

Wir trainieren zusammen.
kk: Hast du Geschwister? 
Anna: Ja, einen Bruder.
kk: Macht er auch Karate?
Anna: Nein. Er macht Breakdance. 
kk:  Und du? Hast du noch andere Hobbys?
Anna:  Ich zeichne und ich liebe Comics. 

Ich habe viele Mangas aus Japan.
kk: Kannst du denn Japanisch?
Anna:  Nein, die Mangas sind auf Deutsch oder 

auf Polnisch, und in der Schule lerne ich 
Englisch und Französisch.

kk:  Sprichst du Polnisch?
Anna:  Ja, mein Vater kommt aus Polen. Meine 

Großeltern wohnen in Bydgoszcz.
kk:  Ach so! Na dann viel Spaß im Karateklub Pasing!
Anna:  Danke!

M I T G L I E D E R - P O R T R Ä T S: Anna Kaminski

rozmawiać o rodzinie    nazywać zawody    wyrażać przypuszczenie    mówić, co lubisz jeść i pić, a czego nie lubisz   

uprzejmie się z kimś witać i żegnać    pytać o cenę    przepraszać kogoś    dziękować komuś    opisywać przebieg 
dnia    określać czas trwania czynności    wyrażać zaskoczenie i zdziwienie

 1 Lies den Text und antworte auf Polnisch. Przeczytaj tekst i odpowiedz po polsku.

• Jak myślisz, co znaczy „kk”?        • Kto jest autorem tego tekstu i do kogo jest on skierowany?

 2a Lies den Text noch einmal und Annas Aussage auf Seite 6. Was weißt du über Anna? 
Berichte. Przeczytaj ponownie tekst oraz wypowiedź Anny na stronie 6. Co wiesz o Annie? Opowiedz.

 b Schreib einen Text über Anna in dein Heft. Napisz w zeszycie tekst o Annie.

Anna

Willkommen Forum Mitglieder-Porträts

W tym rozdziale nauczysz się:

www.karateklub-pasing.de

siebenundvierzig 4

9

8

7

 6a Hör das Lied. Was ist das Thema des Liedes? Antworte. 
Posłuchaj piosenki i powiedz, co jest jej tematem.

 b Hör das Lied noch einmal und lies mit. Słuchaj ponownie nagrania i czytaj tekst piosenki.

Freunde
1
Hey, guten Tag, hallo,
na, wie geht es dir?
Alles klar und so?
Und, was machen wir?

Basketball, Volleyball, 
Fußball, Fußball,
Toooooooor!
Oder lieber Klettern, 
Tennis, Badminton,
Pingpong?

Freunde spielen zusammen,
Freunde hören Musik,
Freunde lachen zusammen,
Freunde geben den Kick1.

2
Hey, guten Tag, hallo,
na, wie geht es dir?
Alles klar und so?
Und, was machen wir?

Gitarre, Schlagzeug, Saxofon, 
so cool!
Hip-Hop oder Rock’n Roll,
voll toll!

Freunde spielen zusammen,
Freunde machen Musik,
Freunde lachen zusammen,
Freunde geben den Kick.

3
Hey, guten Tag, hallo,
na, wie geht es dir?
Alles klar und so?
Und, was machen wir?

Kommst du aus Hamburg 
oder Berlin,
aus Paris, Athen oder Wien,
aus Europa oder vom Mond?
Ein Freund ist ein Freund,
wo er auch wohnt.

Freunde spielen zusammen,
Freunde lieben Musik,
Freunde lachen zusammen,
Freunde geben den Kick.

1 Freunde sind super.

 c Welche Bilder passen zum Lied? Antworte. 
Wskaż zdjęcia, które ilustrują tekst piosenki.

 d Was machst du mit deinen Freunden zusammen? Antworte und schreib dann in dein Heft. 
Opowiedz, jak spędzasz czas ze swoimi przyjaciółmi. Następnie zapisz tekst w zeszycie.

45

A

B

C

D

Słuchaj piosenek 
w jęz yku niemiec-
k im. Sz ybciej  opa-
nujesz ten jęz yk .

? ?

? ?

45

Laura dreiundzwanzig 23

3

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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Przykład 2

Zadanie 1a/16 KB

 1a Lies den Text und antworte auf Polnisch. 
Przeczytaj tekst i odpowiedz po polsku.

• Co jest tematem tekstu?
a  muzyka b  sport c  moda

• Kto jest autorem, a kto odbiorcą tekstu?

 b Lies den Text noch einmal. Ist das richtig r  oder falsch f  ? Antworte. 
Przeczytaj tekst jeszcze raz. Powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią r , a które nie f .

Laura

1. Sie ist 13. r  f

2. Sie klettert. r  f

3. Sie spielt Tennis. r  f

4. Sie singt. r  f

Max

1. Er ist 13. r  f

2. Er spielt Tennis. r  f

3. Er spielt Fußball. r  f

4.  Er ist auf Platz 3 im Fußball. r  f

 c Hör zu und kontrolliere. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

 d Hör noch einmal und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

 2 Was machen die Personen? Hör zu und antworte. Co robią te osoby? Słuchaj nagrania i odpowiadaj.

1.     2.     3.      4.     5.     6. 

1. Was macht Max? � Er spielt Tennis.

Prz yglądaj się i lustracjom. Ułatwia-
ją one określenie tematu tekstu.

32-33

34-35

36

Hipp hipp hurra! Das Max-Planck-Gymnasium gewinnt bei 

»München klettert«: Laura Kobell (Klasse 7b) ist auf Platz 1, 

Max Berger (Klasse 8b) ist auf Platz 3. Laura ist 13. Sie klettert und spielt 

Fußball. Und sie singt gern. Auch Max Berger (14) macht viel Sport: 

Er spielt Fußball, Tennis und Basketball ... und er klettert natürlich.

Sport, Sport, Sport. Und was noch? Hier ist das Interview mit Laura.

Der Spickzettel: Laura, du kletterst gern.

Laura:  Richtig.

Laura Kobell, Platz 1 (Mädchen) Max Berger, Platz 3 (Jungen)

 L A U R A  I S T  D I E  N U M M E R  1

S chüler ze i tung  D er  S pickzettel

odmiana czasownika

er / sie klettert

 spielt

 singt

 ist

Laura 16 sechzehn

L E K T I O N

2
Laura klettert gern.

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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Przykład 3

Zadanie 1a/20 KB

7.12.  Działania sprzyjające edukacji dla demokracji

Edukacja dla demokracji wspiera takie postawy u młodzieży, jak: otwartość, zaangażowanie i odpowiedzial-

ność za swoje działania, współpraca i współdecydowanie, które to rozwijane są w szczególności podczas 

pracy projektowej oraz pracy w grupach i parach. Podręcznik dostarcza wiele zadań, które należy realizować 

w grupach.

Przykład 1

Partnerarbeit, Lektion 4, Aufgabe 6

Partnerarbeit

 zweiundachtzig

Kursbuch, Lektion 2, Aufgabe 8 

 A Was machen die Personen gern / nicht gern? Sprich mit deiner Partnerin / deinem Partner
und ergänze die Tabelle. Koleżanka / kolega ma informacje, których ci brakuje. Zapytaj ją / go, co te osoby 
lubią robić (i narysuj serduszko), a czego nie (i narysuj przekreślone serduszko). Wpisz też informacje dotyczące 
ciebie i odpowiedz, gdy koleżanka / kolega cię o to spyta. Zadaj jej / mu to samo pytanie.

 A Was macht Oliver gern?
 B Er spielt gern Gitarre.
 A Was macht er nicht gern?

 B Er … nicht gern …

 A Was machst du gern?
 B Ich …   
 A Was machst du nicht gern?
 B Ich …   

Kursbuch, Lektion 4, Aufgabe 6

 A Was lieben Laura und ihre Freunde, was hassen sie? 
Sprich mit deiner Partnerin / deinem Partner wie im Beispiel und ergänze die Tabelle. 
Koleżanka / kolega ma informacje, 
których ci brakuje. Spytaj ją / go o to, 
co Laura i jej przyjaciele kochają 
(i narysuj serduszko), a czego nie znoszą 
(i narysuj przekreślone serduszko). Wpisz 
także informacje dotyczące ciebie 
i odpowiedz, gdy koleżanka / kolega cię 
o to spyta. Zadaj jej / mu to samo pytanie.

 A  Was liebt Anna und 
was hasst sie?

 B  Anna liebt ... 
Geografie hasst sie.

 A  Was liebst du und 
was hasst du?

 B  Ich liebe … 
… hasse ich. 

M a re k Hockey spielen
singen

Th e o Karate machen 
schwimmen

O l i ve r N at h a l i e

J u l i a tauchen
Tennis spielen

i c h

K at h a r i n a
deine Partnerin/

dein Partner

L a u ra Klettern  

A n n a

N i co

L i l l y

i c h

d e i n e  Pa r t n e r i n /
d e i n  Pa r t n e r

7. Metodyczne aspekty realizacji programu

 1a Schau die Bilder an und lies die Texte. Was passt zusammen? Ordne zu und antworte. 
Przyjrzyj się zdjęciom i przeczytaj teksty. Dobierz zdjęcia do odpowiednich tekstów.

 b Wer macht was? Antworte. Kto to robi? Odpowiedz.

� John wohnt in …

 2 Wer ist das? Was machen die Personen? Schreib in dein Heft. 
Kto to jest? Co robią te osoby? Zapisz zdania w zeszycie.

Das
ist … Er/Sie … 

sind … Sie … 

� Das ist Simon. Er spielt Gitarre.

?  wohnt ?    6  ?   hören ?    6  ?   trinken ?    6  ?   telefoniert ?    6  ?   spielt ?  

Das sind Daniel und John. 

Sie sind Freunde. John wohnt in Sydney. 

Daniel ist jetzt auch in Australien, aber er 

wohnt in Melbourne. 

Hier hören sie zusammen Rockmusik. 

Na ja, und Daniel spielt Gitarre.

D E F G

1

 Das ist Kati. 
Sie wohnt in Wien. 
Kati telefoniert gern.

2 ?

 Das sind Anna und Simon. 

Sie sind so lustig! Hier trinken 

sie zusammen Ananassaft.

3

?

A

C

B

odmiana czasownika

sie machen

 spielen

 sind

?

Laura 2 zwanzig

L E K T I O N

3
Das machen Freunde zusammen.
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Przykład 2

Zadanie 5/22 KB

odmiana czasownika

wir sind

ihr seid

przeczenie nicht

Ja, wir sind in Berlin. Ja, wir singen.

Nein, wir sind nicht in Berlin. Nein, wir singen nicht.

 5 Bildet zwei Gruppen und spielt.  
Utwórzcie dwie grupy i zagrajcie  
w grę planszową.

� Seid ihr in Polen?

 Ja, wir sind in Polen.
� 

  Nein, wir sind  

nicht in Polen.

START

in Polen sein

Saxofon  
spielen

singen

klettern 12 sein

zusammen spielen

in der Schweiz 
sein

10 sein

lustig 
sein

Mathe 
machen

Tischtennis 
spielen

in Wien wohnen schwimmen telefonieren

in Berlin sein

in Europa sein

Karate machen

in Madrid 
sein

in Deutschland 
wohnen

Schlagzeug 
spielen

Tennis  
spielen

tauchen

ZIEL

Nein, wir 
singen nicht.

Laura 22 zweiundzwanzig

33
Singt  
ihr?

7. Metodyczne aspekty realizacji programu
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8. Ocenianie osiągnięć uczniów

Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania. Sprowadza się ono 

do rozpoznawania przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejęt-

ności w stosunku do wymagań programowych.

8.1. Uwagi ogólne

Ocenianie osiągnięć uczniów polega na relacji lub sprawozdaniu dotyczącym wiedzy i umiejętności uczącego 

się i wymaga od nauczyciela organizacji pracy oraz konsekwencji w realizacji oceniania. Diagnozowanie stanu 

wiedzy i umiejętności językowych uczniów oraz stopień osiągnięcia założonych celów muszą być starannie 

zaplanowane i zintegrowane z całym procesem edukacji szkolnej. Bardzo ważnym elementem w procesie oce-

niania są kryteria oceniania, które powinny być sformułowane jasno i klarownie dla wszystkich uczestników 

procesu nauczania (nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców).

Ocenianie uczącego się wymaga od nauczającego nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również pewnych cech 

osobowościowych, takich jak: takt, wysoka kultura, wysoki poziom moralny, wysokie poczucie sprawiedliwo-

ści, dążenie do obiektywizmu i odpowiedzialność za losy życiowe wychowanków. Cechy te budują zaufanie 

oraz pozytywną atmosferę w klasie i szkole.

Niniejszy program zakłada regularną kontrolę osiągnięć uczniów i uwzględnia wszystkie obszary nauczania języ-

ka. W nauczaniu językowym najczęstszą formą oceniania, czyli uzyskania oceny, jest ustandaryzowane testo-

wanie, które w  sytuacji testowej bada zachowania w  sytuacjach życiowych czyli pozatestowych. Najczęściej 

oceniane są: słownictwo, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego oraz struktury gramatyczne. 

Oceniane mogą być także elementy pozajęzykowe, jak np. efektywne korzystanie z różnych źródeł informacji, 

umiejętność pracy w zespole, determinacja do odkrywania własnej tożsamości językowej, terminowość.

8.2. Techniki oceniania osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych sprawności językowych

Ocenianie osiągnięć uczniów jest bardzo kompleksowym działaniem i niestety zawsze zawiera pewne elemen-

ty subiektywizmu. Dlatego należy dążyć do rzetelnego przestrzegania poniższych technik.

Do standardowych technik oceny sprawności słuchania ze zrozumieniem należą:

Zadania zamknięte:

◆ zadania typu prawda/fałsz,

◆ zadania wielokrotnego wyboru,

◆ ustalenie kolejności fragmentów usłyszanego tekstu,

◆ porządkowanie kolejności usłyszanych zdarzeń.

Zadania otwarte:

◆ uzupełnianie zdań z lukami,

◆ zadania rozszerzonej wypowiedzi (rozwinięta wypowiedź ustna lub pisemna),

◆ zadania krótkiej odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu (odpowiedź jednowyrazowa lub jednoz-

daniowa).

Do przykładowych technik oceny sprawności mówienia zalicza się:

◆ udzielanie ustnej odpowiedzi na pytania,

◆ rozmowa sterowana,

◆ relacjonowanie zdarzeń,

◆ ustne streszczenie tekstu,
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◆ wypowiedź na podstawie ilustracji, zdjęć itp.

Techniki sprawdzające stopień opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem to:

◆ Zadania zamknięte:

◆ zadania typu prawda/fałsz,

◆ ustalenie kolejności przeczytanych fragmentów tekstu,

◆ zadania wielokrotnego wyboru,

◆ porządkowanie kolejności przeczytanych partii tekstu,

◆ przyporządkowywanie tytułów poszczególnym fragmentom tekstu.

Zadania otwarte:

◆ uzupełnienie zdań z lukami,

◆  zadania krótkiej odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu (odpowiedź jednowyrazowa lub jednoz-

daniowa),

◆  zadania rozszerzonej wypowiedzi (rozwinięta wypowiedź ustna lub pisemna).

Standardowe techniki sprawdzania sprawności pisania:

◆  redagowanie tekstu SMS-a, e-maila, zaproszenia, karty okolicznościowej itp.,

◆  tworzenie dłuższych form wypowiedzi: listu (formalnego i prywatnego), opisu, opowiadania, rozprawki, 

sprawozdania,

◆  tworzenie tekstu na podstawie historyjki obrazkowej,

◆  odtwarzanie treści tekstu na podstawie słów kluczowych lub materiału ilustracyjnego,

◆  dopisywanie zakończenia tekstu lub jego początku.

8.3. Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi

Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi wymaga od nauczyciela indywidualnego podejścia do uczą-

cego się oraz zastosowania odrębnych kryteriów. Należy tutaj przede wszystkim:

stawiać wymagania adekwatne do możliwości językowych ucznia,

oceniać częściej wypowiedzi ustne, rzadziej pisemne,

umożliwiać uczniowi kilkakrotne przeczytanie czy wysłuchanie tekstu,

oceniać prace pisemne, nie uwzględniając błędów ortograficznych.

Indywidualne podejście do ucznia ze wskazaną dysfunkcją ma na celu zmotywowanie go do własnej aktywno-

ści i przezwyciężenia trudności wynikających z dysleksji.

8.4. Samoocena ucznia

Bardzo ważnym elementem nowoczesnej dydaktyki języków obcych jest angażowanie uczniów do stałej 

refleksji nad skutecznością uczenia się. Konstruktywna samoocena rozwija w uczących się poczucie własnej 

autonomii i daje podstawy do uczenia się przez całe życie.

Z praktycznego punktu widzenia rolą nauczyciela jest dostarczanie uczniom odpowiednich materiałów ewa-

luacyjnych umożliwiających samoocenę. Dobrym przykładem są ankiety ewaluacyjne, wdrażające ucznia do 

samooceny po każdej większej partii materiału, testy opatrzone kluczem, opis skali oceniania, czy wreszcie 

arkusze samooceny w formacie Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ), zaprezentowanego w rozdziale 3.2.2.

Przykładowy arkusz samooceny dla poziomu biegłości językowej A1 zaprezentowany w tabeli 13.

8. Ocenianie osiągnięć uczniów
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Tabela 14: Arkusz samooceny opracowany na podstawie tabel ewaluacji zawartych w  ESOKJ oraz 

w Paszporcie Językowym EPJ

Sprawności 

językowe

A1 J :-I L

Słuchanie Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo 

podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, 

mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy 

tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna.
Czytanie Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste 

zdania, np. na tablicach informacyjnych i plakatach 

lub w katalogach.
Interakcja Potrafię brać udział w rozmowie, pod warunkiem, 

że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej 

formułować swoje myśli, mówić wolniej oraz 

pomagać mi wyrazić słowami to, co usiłuję 

powiedzieć. Potrafię formułować proste 

pytania dotyczące znanych mi tematów lub 

najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na 

pytania tego typu.
Produkcja Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby 

opisać miejsce, gdzie mieszkam, oraz ludzi, których 

znam.
Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, 

np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełnić 

formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, 

takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Zaprezentowany arkusz umożliwia uczniom efektywną samoocenę oraz refleksję na temat własnego procesu 

uczenia się języka. Tabele ewaluacji zawarte w ESOKJ oraz Paszporcie Językowym EPJ, na podstawie których 

powstał ten arkusz, określają odpowiednie umiejętności uczącego się w zakresie poszczególnych sprawności 

na kolejnych poziomach biegłości językowej. Przygotowując autorskie arkusze samooceny, nauczyciele powin-

ni kierować się wskazówkami zawartymi w EPJ lub/i w ESOKJ.

8.5. Wewnątrzszkolny system oceniania

Podstawą wewnątrzszkolnego systemu oceniania (dalej: WSO) jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych1.

Dokument, który powinien być opracowywany przez radę pedagogiczną danej szkoły, jest bardzo ważnym 

elementem służącym obiektywizacji osiągnięć ucznia. Do jego zadań należą przede wszystkim:

◆  ocenianie postępów,
◆  diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia,
◆  przekazywanie informacji o postępach w nauce poszczególnym uczniom i ich rodzicom (opiekunom praw-

nym),

1  Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r., Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
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◆  upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych ucznia,

◆  ewaluacja.

Powinności nauczyciela płynące z WSO to przede wszystkim:

◆ zapoznanie uczniów ze szkolnym systemem oceniania,

◆  przedstawienie kryteriów oceny w sposób klarowny i zrozumiały, aby uczeń wiedział, czego się od niego 

oczekuje,

◆  stosowanie różnorodnych form oceniania zapewniających uczniom jak najczytelniejszą informację zwrot-

ną na temat osiąganych postępów,

◆  motywowanie uczniów do samooceny,

◆  zawiadomienie rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu na 

30 dni przed klasyfikacją wraz z podaniem uzasadnienia,

◆  zapoznanie ucznia w odpowiednim terminie z przewidywaną dla niego oceną końcoworoczną lub seme-

stralną.

Jedną z najistotniejszych powinności nauczyciela wynikających z WSO, zgodnie z przedłożonym programem, 

jest aspekt indywidualizacji oceniania osiągnięć uczniów oraz motywowanie ich do samooceny. Budowanie 

świadomej odpowiedzialności za swój własny proces uczenia się umożliwia uczącemu się kształtowanie auto-

nomii i samoświadomości.

8.6. Ocenianie kształtujące

Zdaniem autorów niniejszego programu ocenianie zorientowane na spełnianie kryteriów powinno mieć cha-

rakter kształtujący, które – jak pokazują badania – wpływa na poprawę procesu uczenia się i podniesienie 

osiągnięć uczących się. Ocenianie kształtujące w dużej mierze przyczynia się do budowania autonomii ucznia, 

ponieważ otrzymuje on informację, co potrafi i w jakim kierunku powinien podążać, aby rozwijać swoje kompe-

tencje poznawcze i społeczne. Prowadzi ono także do większego poczucia sprawstwa oraz dostrzeżenia sensu 

uczenia się przez całe życie. Informacja zwrotna nauczającego na temat realizacji celów nauczania przyczynia 

się zatem do większej skuteczności uczenia się i buduje wiarę w siły ucznia. Oznacza to, że nauczający powi-

nien stworzyć w klasie pewną kulturę pracy sprzyjającą procesowi uczenia się. Ważnym elementem tej kultury 

jest rozwijanie u uczniów samooceny, poczucie sprawstwa i niezależności oraz nastawienie na uczącego się 

poprzez budowanie pozytywnej motywacji i wiary w siebie.
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