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Modul 8 Zu Hause und auf Reisen

Lektion 25
Medien

Schülerzeitung

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Medien • Erfahrungen • Ratschläge • Arbeit an einer 
Schülerzeitung

KOMMUNIKATION
proponowanie komuś czegoś • rozmawianie o sposobach spędzania
czasu wolnego • wyrażanie zrozumienia • udzielanie rady • żegnanie się
• formułowanie oczekiwań wobec kogoś 

GRAMMATIK 
czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum • zaimki dzierżawcze
w liczbie pojedynczej i mnogiej • spójnik nicht ... sondern

AUSSPRACHE (Seite xx) 
spółgłoski j, g

Lektion 26
Freiwilligenarbeit

Auf einem 
Musikfestival

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  freiwillige Arbeiten • Orte beim Musikfestival

KOMMUNIKATION
wyrażanie zadowolenia / radości • przekazywanie opinii innej osoby
na jakiś temat • informowanie, co się wie na jakiś temat • ponaglanie
innych • umawianie się z kimś

GRAMMATIK 
zaimki zwrotne w bierniku • czasowniki zwrotne • zdanie podrzędnie
złożone ze spójnikiem dass 

AUSSPRACHE (Seite xx) 
głoska ch

Lektion 27
 Eine Grillparty

Kochen

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  Grillparty • Lebensmittel/Zutaten/Gerichte •
Küchengegenstände • Mengen/Verpackungen

KOMMUNIKATION
uprzejme proszenie o coś • wyrażanie życzenia • sygnalizowaie,
że się coś wie na jakiś temat • określanie ilości/wagi produktu 

GRAMMATIK 
tryb przypuszczający Konjunktiv II czasowników können i haben • zaimki
nieokreślone: etwas, nichts, niemand, jemand i alles • zdanie
współrzędnie złożone ze spójnikiem außerdem 

AUSSPRACHE (Seite xx) 
końcówki -lich, -ig, -isch

Lektion 25–27
�Grammatik�und�Kommunikation
Fertigkeiten�training
Unsere�SUPER!-Aufgabe
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Modul 9 Arbeit und Freizeit  

Lektion 28
 Stadt und Land

Leben auf dem Land

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  Leben in der Stadt • Leben auf dem Land

KOMMUNIKATION
porównywanie czegoś • wyrażanie zadowolenia / niezadowolenia •
wyrażanie częstotliwości występowania czegoś

GRAMMATIK 
określenia czasu (montags, abends ...) • stopniowanie przymiotników
i przysłówków • wyrazy wiążące als i wie 

AUSSPRACHE (Seite xx) 
połączenia spółgłosek sch, sp, st

Lektion 29
 Wetter

Umweltschutz

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  Katastrophen • Himmelsrichtungen • Wetter • Tipps  
für den Umweltschutz

KOMMUNIKATION
opisywanie pogody • argumentowanie przyjętego stanowiska •
naświetlanie sytuacji • opisywanie osób

GRAMMATIK 
zaimek nieosobowy es • tryb rozkazujący • zdania warunkowe z wenn   

AUSSPRACHE (Seite xx) 
spółgłoska s

Lektion 30
 Tiere im Zoo

Beim Tierarzt

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  Zoo • Wildtiere • Haustiere • Arbeit eines Tierarztes

KOMMUNIKATION
prezentowanie swojego stanowiska • wyjaśnianie przyczyny •
dziękowanie • pisanie maili 

GRAMMATIK 
imiona w liczie mnogiej • przyimki łączące się z dopełniaczem

AUSSPRACHE (Seite xx) 
spółgłoski b-p, d-t g-k

Lektion 28–30
�Grammatik�und�Kommunikation
Fertigkeiten�training
Unsere�SUPER-Aufgabe
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xx
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Modul 10 Fremd

Lektion 31
Europa

Europa aus der Ferne

Europa erleben

Das passiert in Europa

Grammatik und 
Kommunikation

WORTSCHATZ  Erfahrungen in Europa • und mit EU-Programmen

KOMMUNIKATION
porównywanie czegoś • zadawanie pytań • wyrażanie • radości / 
współczucia 

GRAMMATIK 
odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku 
(Nominativ), celowniku (Dativ) i bierniku (Akkusativ) • przysłówki zaimkowe

LESEMAGAZIN xx (Seite xx) 

 
Lektion 32
Reisen

Ferien auf der Schiene

Zwei Tage Wien

Wissensquiz Reisen

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Dokumente • Unterkunft • Sehenswürdigkeiten

KOMMUNIKATION
określanie czasu trwania czynności • określanie godziny • pytanie  
o godzinę • informowanie o spóźnieniu • wyrażanie, że coś mam / 
czegoś nie mam • mówienie o wydarzeniach z przeszłości

GRAMMATIK 
przyimek określający czas bis zu + celownik (Dativ) • zaimki nieokreślone  
i zaimki dzierżawcze • odmiana czasownika w czasie przeszłym Präteritum 

LESEMAGAZIN xx (Seite xx)

Lektion 33
 Orientierung

Stadtrallye in Zürich

Total verirrt!

Orientierung  
in unserer Welt

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Orientierung in der Stadt • Orte, Plätze • sich verirren

KOMMUNIKATION
wyrażanie, gdzie się ktoś / coś znajduje • określanie położenia czegoś • 
określanie odległości od czegoś • wyjaśnianie czegoś 

GRAMMATIK 
przyimki określające miejsce: vor, hinter, neben, zwischen + celownik 
(Dativ) • zaimek nieosobowy z członem irgend- • spójnik obwohl 

LESEMAGAZIN xx (Seite xx)  

Lektion 31–33
�Grammatik�und�Kommunikation
Fertigkeiten�training
Unsere�SUPER!-Aufgabe
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Modul 11 Schule und Berufe

Lektion 34
 Wohnen

Die erste eigene Bude

Wohin mit dem  
Fernseher?

Mein Lieblingsding

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Umzug • Wohnräume • Möbel • Gegenstände

KOMMUNIKATION
określanie czasu trwania czynności • określanie czasu wydarzenia • 
zapraszanie kogoś • wyrażanie, gdzie się coś znajduje • wyrażanie,  
gdzie ktoś coś wiesza / kładzie itp.

GRAMMATIK 
słowotwórstwo: rzeczowniki z końcówką -ung • przyimek określający 
czas zu + celownik (Dativ) • słówko pytające Bis wann? • przyimki: für, 
ohne, mit i zu • przyimki określające miejsce łączące się z biernikiem
(Akkusativ) lub celownikiem (Dativ) • czasowniki z przyimkami łączącymi 
się z biernikiem • (Akkusativ) lub z celownikiem (Dativ)

LESEMAGAZIN xx (Seite xx) 

Lektion 35
 Familie

Familienkonflikte ade!

Mit 16 allein zu Hause

Promi-Geschwister

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Familiensituationen • Aktivitäten im Haushalt

KOMMUNIKATION
opisywanie własnej sytuacji rodzinnej • wyrażanie, że coś się dzieje • 
wyrażanie niezadowolenia • wyrażanie własnego zdania • przedstawianie
sytuacji • formułowanie / zadawanie pytań pośrednich • przekazywanie 
pytań bezpośrednich zadanych przez inną osobę

GRAMMATIK 
pytania pośrednie: ze słówkami pytającymi: wer, was, … , z ob • 
słowotwórstwo: rzeczowniki z końcówką -schaft • słowotwórstwo: 
przymiotniki z przedrostkiem un-  

LESEMAGAZIN xx (Seite xx) 

Lektion 36
 Feste

Geschenke, Geschenke!

U-18-Party

Karneval – Fasching – 
Fas(t)nacht

Grammatik und  
Kommunikation

WORTSCHATZ  Geschenke • Partyorganisation

KOMMUNIKATION
formułowanie prośby • składanie życzeń • zadawanie pytania, czego
ktoś sobie życzy • wyrażanie, czego sobie życzę

GRAMMATIK 
czasowniki łączące się z dwoma dopełnieniami: geben, schenken, 
kaufen, sich wünschen, … • spójniki wprowadzające zdania 
współrzędne i podrzędnen

LESEMAGAZIN xx (Seite xx) 

Lektion 34–36
�Grammatik�und�Kommunikation
Fertigkeiten�training
Unsere�SUPER!-Aufgabe 
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xx
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xx Liste der unregelmäßigen Verben und Mischverben
xx Quellenverzeichnis


