
Rozkład materiału do podręcznika: Perfekt 1 

Etap edukacyjny: IV

Poziom: A1

Wariant podstawy: IV.1P

Liczba godzin: 60

 

Wstęp

Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego kursu ma możliwość innego rozpisania 
jednostek lekcyjnych, w zależności od własnych potrzeb. Może też dokonać wyboru ćwiczeń z lekcji odpowiednio do tempa pracy z daną 
grupą.  

We wszystkich lekcjach rozwijane są kompetencje kluczowe związane z porozumiewaniem się w języku ojczystym (1) i w językach obcych (2). 
W wybranych lekcjach pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (3), informatyczne (4), umiejętność uczenia się (5), 
kompetencje społeczne i obywatelskie (6), inicjatywność i przedsiębiorczość (7) oraz świadomość i ekspresja kulturalna (8).  

Podręcznik (KB) składa się z ośmiu rozdziałów tematycznych. Na końcu każdego rozdziału znajdują się tabelaryczne zestawienie najważniejszych
zagadnień gramatycznych (Grammatik perfekt) oraz zestawienia słówek (Wort für Wort) i podsumowanie zwrotów komunikacyjnych (Deutsch 
im Gespräch) przewidziane do wykorzystania na lekcji i w domu. Dodatkowe lekcje zawarte w części Landeskunde wzbogacają podręcznik o 
treści związane z życiem i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Lekcje te mogą zostać przeprowadzone w dowolnym momencie. 
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W zeszycie ćwiczeń (AH) znajdują się sekcje Wiederholung i Wort für Wort effektiv pomyślane jako ćwiczenia utrwalające do wykonania po 
zakończeniu pracy z całym rozdziałem. Sekcja Deutsch effektiv jest powtórzeniem materiału i sprawdzianem poziomu umiejętności językowych 
w formie zbliżonej do egzaminu maturalnego.

Każdy rozdział zamyka arkusz ewaluacji Meine Evaluation w formie praktycznych zadań służący kontroli i ocenie zdobytych umiejętności. 

W części Filme: Vox Pops znajdują się zadania do pracy z filmami Vox Pops. Można je wykorzystać na odrębnej jednostce lekcyjnej.

Tipps zum Schreiben to lekcje poświęcone ćwiczeniu sprawności pisania. Każda lekcja jest poświęcona innej sprawności pisania.

W części Grammatik perfekt znajdują się dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić zagadnienia gramatyczne zaprezentowane w danej części 
podręcznika. 

Książka nauczyciela (LHB) może pełnić rolę podręcznika, co ułatwia prowadzenie zajęć. Strony z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń są 
pomniejszone, zawierają odpowiedzi do zadań oraz informacje na temat zawartości innych komponentów, które mogą być wykorzystane w 
czasie lekcji. Do książki nauczyciela dołączono trzy płyty audio z kompletem nagrań oraz płytę DVD z filmami Vox Pops.

Cyfrowa Biblioteka Nauczyciela jest dostępna w formie aplikacji ePanel do pobrania ze strony: www.pearson.pl/niem/epanel. To wszystkie 
materiały potrzebne do prowadzenia lekcji: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, książka nauczyciela, Startery, nagrania, dokumentacja szkolna, testy 
oraz liczne materiały uzupełniające.
W ramach kompleksowego systemu testowania i oceniania do dyspozycji nauczyciela są klasówki po każdym rozdziale oraz zestaw kartkówek. 
Wszystkie materiały testujące zostały opracowane w wersjach dla dwóch grup. 

Nauczyciel może skorzystać również z cyfrowej wersji podręcznika (AktivLehrer), którą wyświetla się na tablicy interaktywnej. 
 

Lp. Temat
rozdziału

Znajomość środków językowych Zgodność z podstawą programową Materiał
podręcznika iTemat lekcji Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkty podstawy 
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i kompetencje kluczowe
ćwiczeń

1 Alles beginnt Wir fangen an / 
Rozpoczynamy

- powitania, 
pożegnania 
- przedstawianie się

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie formy 
powitań i pożegnań oraz 
informacje o 
samopoczuciu
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń wita się i żegna, 
udziela informacji o 
samopoczuciu
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
reaguje na powitania, 
pożegnania, pytania o 
samopoczucie
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.1 (dane personalne); 
II 2.4, 2.5, 2.6; III 5.1, 
5.3; IV 6.1, 6.2, 6.3; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5, 8 

KB: 1-7/6
AH: 1-5/6
LHB: 14
 

2 Alles beginnt Kennst du sie? / 
Znasz ją?

- przedstawianie siebie
i innych 
- wyrażanie opinii na 
temat innych 
- zasięganie informacji

- odmiana czasownika w
czasie teraźniejszym 
- pytania szczegółowe

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie informacje 
o osobie zawarte w 
wypowiedzi
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń przedstawia fakty z 
teraźniejszości dotyczące 
szczegółów z życia
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia siebie i innych
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
reaguje w prosty sposób 
na pytania dotyczące 

I 1.1 (dane personalne, 
cechy charakteru); II 2.3;
III 4.3, 4.5; IV 6.1, 6.2, 
6.8 ; V 8.3; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/7
AH: 1-7/7
LHB: 15
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siebie i innych osób 
3 Alles beginnt So ist unsere 

Gruppe / Taka 
jest nasza grupa

- hobby i upodobania - 
liczby 1–100

- odmiana czasowników 
sein i mögen w czasie 
teraźniejszym

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie i znajduje 
w dialogach szczegółowe 
informacje (numer 
telefonu, adres e-mail)
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń przedstawia siebie i 
opisuje grupę
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje 
informacje na temat 
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
zawarte w ankiecie 

I 1.1 (dane personalne); 
II 2.1; III 4.1; III 5.1; IV 
6.1, 6.2, 6.4, 7.1; IV 7.2; 
V 8.1, 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-6/8
AH: 1-7/8
LHB: 16
 

4 Alles beginnt Bist du nicht 
online? / Nie 
jesteś online?

- czynności związane z 
aktywnością na 
portalach 
społecznościowych

- pytania o 
rozstrzygnięcie 
- przeczenie nicht

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie 
wypowiedzi, określa 
intencje ich autorów i 
znajduje w wypowiedziach
szczegółowe informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o swojej 
aktywności na portalach 
społecznościowych
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o swojej 
aktywności na portalach 
społecznościowych i pyta o
to innych

I 1.12 (korzystanie z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych); II 
2.5; III 4.2; IV 6.4; 11; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 4, 5 

KB: 1-5/9
AH: 1-6/9; 1-
5/72
LHB: 17
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Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

5 Alles beginnt Bekannte 
Menschen / Znani
ludzie

- informowanie o 
znanych osobach z 
krajów 
niemieckojęzycznych

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie informacje 
o znanych osobach z 
krajów 
niemieckojęzycznych
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje na 
podstawie tekstów znane 
osoby z różnych krajów
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje informacje na 
temat wybranych znanych 
osób z różnych krajów
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.1 (dane personalne); 
I 1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.3; III 4.1; IV 6.4; 10, 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 6, 7, 8 

KB: 1-3/10 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 18
 

6 Landeskunde Drei Influencer / 
Trzech 
influencerów

- informacje o osobach – Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty 
informujące o liderach 
opinii z krajów 
niemieckojęzycznych i 
znajduje w nich określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
informacje o liderach 
opinii w Polsce
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń podaje
informacje o wybranych 
liderach opinii w Polsce

I 1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.3, 3.5; III 4.1; 5.1; IV 
6.4; V 8.3; 10; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

KB: 1-3/70
AH: –
LHB: 78
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Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

7 Alles beginnt Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 11-13
AH: 1-4/10; 1-
7/11; 1-6/12; 
1-3/13
LHB: 19-21

8 Alles beginnt Test 1 / Test 1 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

9 Schulzeit Hier lerne ich! / 
Tu się uczę!

- pomieszczenia 
szkolne i otoczenie 
szkoły 
- wyrażenia określające
położenie

- rodzajnik określony w 
mianowniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie 
wypowiedzi, w których 
uczniowie informują o 
pomieszczeniach w swojej 
szkole
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń mówi o 
pomieszczeniach w swojej 
szkole i określa ich 
położenie
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń pyta o 

I 1.3 (życie szkoły); II 2.3,
3.5; III 4.1; IV 6.4 ; V 8.1;
12; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-6/14
AH: 1-6/14
LHB: 22
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położenie pomieszczeń w 
szkole i informuje o tym
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na 
temat położenia 
pomieszczeń w szkole na 
podstawie planu budynku 

10 Schulzeit Gleich haben wir 
Physik / Zaraz 
mamy fizykę

- przedmioty szkolne - 
godziny i dni tygodnia

- szyk wyrazów w zdaniuRozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie informacji 
o planie lekcji zawarte w 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o swoim 
tygodniu w szkole
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
udziela informacji na 
temat zajęć w szkole i 
ulubionych dni w szkole
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

1.3 (przedmioty 
nauczania, życie szkoły); 
II 2.3, 3.3; III 4.2; IV 6.8; 
12; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/15
AH: 1-7/15
LHB: 23
 

11 Schulzeit Mein Rucksack, 
meine 
Schultasche / Mój
plecak, moja 
torba szkolna

- przybory szkolne i 
przedmioty 
codziennego użytku

- rodzajnik nieokreślony 
i przeczenie kein w 
mianowniku i bierniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie, o jakich 
przedmiotach codziennego
użytku jest mowa
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń nazywa i opisuje 
przedmioty, które ma przy 
sobie i/lub których 
potrzebuje
Reagowanie na 

I 1.3 (życie szkoły); II 2.3;
III 4.1; IV.6.4, 6.8; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/16
AH: 1-5/16; 1-
5/73
LHB: 24
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wypowiedzi: Uczeń 
potwierdza informacje lub 
im zaprzecza
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

12 Schulzeit Im Klassenraum / 
W klasie

- wyposażenie sal 
szkolnych 
- urządzenia i pomoce 
potrzebne do 
przeprowadzenia 
prezentacji

- rodzajnik określony i 
nieokreślony w 
mianowniku i bierniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie i znajduje 
szczegółowe informacje w 
wypowiedziach na temat 
wyposażenia szkoły
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje swoją klasę
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
wymienia urządzenia i 
pomoce potrzebne do 
przeprowadzenia 
prezentacji na lekcji
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.3 (życie szkoły); II 2.3,
3.5; III 4.1; IV 6.4; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 4, 5 

KB: 1-4/17
AH: 1-6/17
LHB: 25
 

13 Schulzeit Nachmittags in 
der Schule / 
Popołudnie w 
szkole

- zajęcia pozalekcyjne 
w niemieckiej szkole

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie i określa 
główną myśl ogłoszeń na 
temat zajęć 
pozalekcyjnych
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje swoją 
szkołę
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoją opinię na 
temat różnych kółek 
zainteresowań

I 1.3 (życie szkoły); I 1.15
(elementy wiedzy o 
krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.1; III 4.8; IV 6.8; 10 ; 11

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 7, 8 

KB: 1-3/18 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 26
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Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

14 Schulzeit Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 19-21
AH: 1-4/18; 1-
7/19; 1-7/20; 
1-5/21
LHB: 27-29

15 Schulzeit Test 2 / Test 2 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

16 Freizeit Bald gibt’s Ferien!
/ Wkrótce ferie!

- pory roku 
- miesiące 
- dni wolne od zajęć

- pytania szczegółowe Rozumienie wypowiedzi: -
Uczeń rozumie i wyszukuje
szczegółowe informacji w 
terminarzu ferii szkolnych
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń mówi o świętach i 
dniach wolnych od zajęć
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o długości 
trwania wakacji w dwóch 
landach niemieckich i w 
Polsce
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o 
trwaniu wakacji w różnych 

I 1.5 (święta i 
uroczystości); II 3.3; III 
4.2, 4.9; IV 6.4; V 8.1; 13

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5, 8 

KB: 1-4/22
AH: 1-6/22
LHB: 30
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krajach Europy na 
podstawie statystyki 

17 Freizeit Das macht mir 
Spaß / To sprawia
mi przyjemność

- czynności 
wykonywane w 
wolnym czasie

- czasowniki 
nieregularne

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie 
szczegółowe informacje w 
wypowiedziach na temat 
zainteresowań i hobby
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada, jak 
spędza czas wolny
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje informacje na 
temat czasu wolnego i 
informuje o swoim czasie 
wolnym
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
porównuje sposoby 
spędzania czasu wolnego 
swoich rówieśników w 
Polsce i w Niemczech na 
podstawie statystyki 

I 1.5 (formy spędzania 
czasu wolnego); II 2.3; III
4.1; IV 6.4, 6.8; V 8.1; 
12; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/23
AH: 1-6/23; 1-
5/74
LHB: 31
 

18 Freizeit Hobbys mal 
anders / Hobby 
inaczej

- hobby i 
zainteresowania

- odmiana czasownika 
wollen

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie i określa 
główną myśl wypowiedzi 
na temat rówieśników z 
Niemiec wyszukuje w 
tekstach określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada i wyraża 
opinię na temat 

I 1.5 (formy spędzania 
czasu wolnego); II 3.1, 
3.3; III 4.1, 4.5; IV 6.4, 
6.8; V 8.3; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 1-4/24
AH: 1-7/24
LHB: 32
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zainteresowań wybranej 
osoby 
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o nietypowych 
hobby i zainteresowaniach
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

19 Freizeit Endlich 
Wochenende / 
Wreszcie 
weekend

- czynności 
wykonywane w 
weekend

- czasowniki rozdzielnie 
złożone

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie, znajduje i 
porządkuje informacje w 
wypowiedziach na temat 
sposobów spędzania 
weekendu
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o 
sposobach spędzania 
weekendu
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o tym, jak inni i 
on sam spędzają weekend
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
opisuje swój weekend w 
odpowiedzi na wiadomość 
od innej osoby 

I 1.5 (formy spędzania 
czasu wolnego); II 3.6; III
4.2, 5.2; IV 6.4, 6.8; V 
8.1; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-4/25
AH: 1-5/25
LHB: 33
 

20 Freizeit Ab auf die Insel! / 
Na wyspę!

- miejsca wypoczynku 
w Niemczech

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie, określa 
główną myśl tekstów z 
prospektu turystycznego 
oraz określa kontekst tych 
wypowiedzi

I 1.8 (zwiedzanie); II 3.1, 
3.5; III 4.1, 4.5, 5.1, 5.5; 
IV 6.4, 7.2; 10 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 6, 7, 8 

KB: 1-3/26 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 34
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Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
atrakcyjne miejsca w 
Polsce
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o ciekawych 
miejscach wypoczynku w 
Niemczech
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

21 Freizeit Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 27-29
AH: 1-4/26; 1-
7/27; 1-6/28; 
1-5/29
LHB: 35-37

22 Freizeit Test 3 / Test 3 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

23 Familie Mein Fotoalbum /
Mój album ze 
zdjęciami

- członkowie rodziny - 
stopień pokrewieństwa

- zaimek osobowy i 
dzierżawczy w 
mianowniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie wypowiedź
o rodzinie i znajduje w niej
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o czyjejś i 
swojej rodzinie
Reagowanie na 

I 1.5 (członkowie 
rodziny); II 2.3; III 4.1, 
4.4; IV 6.1; V 8.1 ; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/30
AH: 1-6/30
LHB: 38
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wypowiedzi: Uczeń 
informuje o członkach 
rodziny i stopniach 
pokrewieństwa
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na 
podstawie ilustracji 

24 Familie So sind wir / Tacy 
jesteśmy 

- cechy charakteru 
- uczucia i emocje

- zaimek osobowy i 
dzierżawczy w bierniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główną 
myśl wypowiedzi o 
relacjach w rodzinie
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje upodobania 
muzyczne, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
opisuje relacje w rodzinie
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.5 (członkowie 
rodzin); I 1.1 (uczucia i 
emocje); II 2.3; III 4.2; IV 
6.2; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/31
AH: 1-7/31
LHB: 39
 

25 Familie Und wer räumt 
auf? / A kto 
sprząta?

- obowiązki domowe - zaimek osobowy i 
dzierżawczy w bierniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie tekst o 
podziale obowiązków w 
rodzinie i znajduje w nim 
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje obowiązki 
domowe swoje i członków 
swojej rodziny
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń pyta 
innych o ich obowiązki 

I 1.5 (czynności życia 
codziennego); II 3.3; III 
5.2; IV 6.4 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-4/32
AH: 1-6/32; 1-
5/75
LHB: 40
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domowe i informuje o 
swoich obowiązkach
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

26 Familie Gastfamilie / W 
rodzinie 
goszczącej

- uzyskiwanie 
informacji o projekcie 
- wyrażenia przydatne 
do relacjonowania 
wydarzeń

- czas przeszły 
Präteritum: war, hatte

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główne 
myśli poszczególnych 
części relacji uczestnika 
projektu
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o rodzinie
mieszkającej za granicą
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje informacje o 
udziale w projekcie 
międzynarodowym
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
zawarte w ulotce 
informującej o projekcie 

I 1.5 (koledzy, 
przyjaciele); II 3.1, 3.2; 
III 5.2; IV 6.4; V 8.1; 13

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5, 8 

KB: 1-4/33
AH: 1-6/33
LHB: 41
 

27 Familie Familien im 
Ausland / Rodziny
za granicą

- typy rodzin w krajach 
niemieckojęzycznych

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie kontekst i 
znajduje określone 
informacje w tekstach o 
osobach mieszkających za 
granicą
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o 
członkach swojej rodziny 
mieszkających za granicą
Reagowanie na 

I 1.5 (członkowie 
rodziny); I 1.15 
(elementy wiedzy o 
krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.1, 4.1, 4.2, 4.5; IV 6.4; 
10; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5, 7, 8 

KB: 1-3/34 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 42
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wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje informacje i 
informuje o rodzinie 
mieszkającej za granicą
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

28 Familie Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9: 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 35-37
AH: 1-4/34; 1-
6/35; 1-6/36; 
1-5/37
LHB: 43-45

29 Familie Tes 4 / Test 4 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

30 Ausgehen Hast du Zeit? / 
Masz czas?

- czynności 
wykonywane w czasie 
wolnym 
- miejsca spotkań z 
przyjaciółmi 
- proponowanie 
wspólnego spędzania 
czasu

- czasowniki modalne 
können i müssen

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie kontekst 
dialogów i układa 
informacje w określonym 
porządku
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
proponuje wspólne 
wyjście, przyjmuje lub 
odrzuca propozycję, 
wyraża niezdecydowanie
Przetwarzanie 

I 1.5 (formy spędzania 
czasu wolnego); II 3.5, 
3.6; IV 6.2; V 8.3; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/38
AH: 1-5/38
LHB: 46
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wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

31 Ausgehen Unser Shopping / 
Nasze zakupy

- odzież i akcesoria w 
sklepie sportowym
- pytanie o cenę i 
podawanie ceny

- zaimek dzierżawczy 
mianowniku i bierniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie dialogi w 
sklepie i znajduje w nich 
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń pyta o 
produkty w sklepie i ich 
cenę
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.7 (towary, 
sprzedawanie i 
kupowanie); II 2.3, 2.4, 
2.5; IV 6.4; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/39
AH: 1-6/39
LHB: 47
 

32 Ausgehen Wir gehen etwas 
essen / Idziemy 
coś zjeść

- proste desery i 
napoje 
- zapraszanie na 
wspólne wyjście

- czasowniki 
nieregularne

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie rozmowy 
na temat wspólnego 
wyjścia i znajduje w nich 
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń pisze zaproszenie na
wspólne wyjście
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
proponuje wspólne 
wyjście, podaje miejsce 
spotkania, informuje, co 
chce zamówić w kawiarni
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń mówi 
na podstawie menu, co 

I 1.6 (posiłki i ich 
przygotowanie); II 2.3; II 
3.3; III 5.1, 5.12, 5.13; IV 
7.4; V 8.1; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/40
AH: 1-7/40; 1-
5/76
LHB: 48
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oferuje kawiarnia 
33 Ausgehen Lust auf Kino? / 

Masz ochotę na 
kino?

- umawianie się na 
wyjście do kina 
- kupowanie biletu

- czasowniki 
nieregularne

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główną 
myśl oferty kina i znajduje 
w niej określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje proces 
kupowania biletu online
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
umawia się na wyjście do 
kina i informuje o 
kupowaniu biletu online
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o godzinie 
seansu filmowego i cenie 
biletu do kina na 
podstawie informacji 
reklamowej 

I 1.5 (formy spędzania 
czasu wolnego); II 2.3, 
3.1, 3.3; III 4.3; IV 6.4, 
6.5, 6.6; V 8.1; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4 

KB: 1-4/41
AH: 1-6/41
LHB: 49
 

34 Ausgehen Neue Kontakte / 
Nowe kontakty

- miejsca spotkań z 
przyjaciółmi w krajach 
niemieckojęzycznych

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie kontekst i 
znajduje określone 
informacje w tekście o 
sposobach nawiązywania 
kontaktów przez młodych 
ludzi
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o 
ulubionych miejscach 
spotkań i tematach 
rozmów młodych ludzi w 

I 1.5 (koledzy, 
przyjaciele); I 1.15 
(elementy wiedzy o 
krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.3, 3.5; III 4.5; IV 6.2; 
10; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5, 7, 8 

KB: 1-3/42 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 50
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Niemczech i w Polsce
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
proponuje różne sposoby 
nawiązywania kontaktów
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

35 Landeskunde Typische 
Getränke / 
Typowe napoje

- napoje typowe dla 
wybranych regionów 
Niemiec i Austrii

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty 
informujące o typowych 
napojach w Niemczech i 
Austrii oraz znajduje w 
nich określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
informacje o typowych 
napojach w Polsce
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoją opinię na 
temat różnych napojów
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

I.1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); 
II.3.1, 3.3; III 4.1, 4.5, 
5.2; IV 6.4, 6.8; V 8.3; 
10, 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 7, 8 

KB: 1-4/72
AH: –
LHB: 80
 

36 Ausgehen Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 43-45
AH: 1-4/42; 1-
7/43; 1-7/44; 
1-5/45
LHB: 51-53
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wypowiedzi: – 
37 Ausgehen Test 5 / Test 5 – – Rozumienie wypowiedzi: 

–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

38 Meine Welt Hier wohne ich / 
Tutaj mieszkam

- typy domów 
- części miasta

- przyimki określające 
położenie in, auf, an 
- odmiana rzeczownika 
w celowniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie opisy 
różnych miejsc 
zamieszkania i znajduje w 
nich określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje miejsce 
swojego zamieszkania
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje, gdzie mieszka i 
co znajduje się w okolicy
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.2 (miejsce 
zamieszkania, opis 
domu); II 2.3; III 4.1; IV 
6.4; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/46
AH: 1-5/46
LHB: 54
 

39 Meine Welt So ist es hier / Tak
jest tutaj

- podawanie adresu 
- zalety i wady miejsca 
zamieszkania

- odmiana rzeczownika 
w celowniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie kontekst 
wypowiedzi na temat 
miejsca zamieszkania i 
znajduje w nich określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o 
zaletach i wadach swojego 
miejsca zamieszkania
Reagowanie na 

I 1.2 (miejsce 
zamieszkania, opis 
domu); II 2.3, 2.5, 3.3; III
4.1, 4.5, 4.8, 4.7; IV 6.1, 
6.8 ; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-4/47
AH: 1-6/47; 1-
5/77
LHB: 55
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wypowiedzi: Uczeń podaje
swój adres, informuje, 
gdzie chciałby mieszkać w 
przyszłości i przeprowadza 
wywiad na ten temat z 
inną osobą
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

40 Meine Welt Hier bin ich am 
liebsten / Tutaj 
jestem 
najchętniej

- obiekty i miejsca w 
mieście 
- pomieszczenia w 
domu 
- uzasadnianie wyboru

- odmiana rzeczownika i
zaimka dzierżawczego w
celowniku

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie ankietę na 
temat ulubionych miejsc i 
znajduje w niej określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje swoje 
ulubione miejsce i 
uzasadnia wybór
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje, co można robić 
w różnych miejscach; pyta 
o upodobania i informuje 
o swoich
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń mówi 
o ulubionych miejscach 
różnych osób na 
podstawie informacji w 
ankiecie 

I 1.2 (miejsce 
zamieszkanie, opis 
domu); II 3.3; III 4.1, 4.5;
IV 6.8; IV 7.6; V 8.2; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/48
AH: 1-7/48
LHB: 56
 

41 Meine Welt Meine vier 
Wände / Moje 
cztery ściany

- nazwy mebli i 
sprzętów domowych - 
określanie położenia

- przyimki określające 
położenie in, auf, an, 
vor

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główne 
myśli poszczególnych 
części wywiadu na temat 

I 1.2 (opis pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenie); II 2.3, 3.1;
III 5.1; IV 6.4 

KB: 1-4/49
AH: 1-6/49
LHB: 57
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pokoju i określa kontekst 
tych wypowiedzi
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje swój pokój 
wyraża opinię o nim
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje, jakie meble i 
sprzęty znajdują się w jego
pokoju, oraz określa ich 
położenie
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

42 Meine Welt Berggipfel oder 
Wolkenkratzer? / 
Szczyt góry czy 
drapacz chmur?

- miejsca zamieszkania 
w krajach 
niemieckojęzycznych

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty o 
dwóch miejscach 
zamieszkania i znajduje w 
nich określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje swoje 
wymarzone miejsce 
zamieszkania i uzasadnia 
swój wybór
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
opisuje na blogu swoje 
miejsce zamieszkania
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.2 (miejsce 
zamieszkania, opis 
domu); II 3.6; III 5.1; IV 
6.1; 10; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 7, 8 

KB: 1-3/50 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 58
 

43 Landeskunde Ungewöhnliche 
Museen / 
Niezwykłe muzea

- muzea i ich 
funkcjonowanie

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty 
informujące o niezwykłych 
muzeach w krajach 

I 1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); II 
2.1; II 3.3, 3.5; III 4.1, 

KB: 1-4/71
AH: –
LHB: 79
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niemieckojęzycznych i 
znajduje w nich określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
informacje o ciekawych 
muzeach w Polsce
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje, jakie muzeum 
chciałby odwiedzić, i 
uzasadnia swoją opinię
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

4.5, 5.1, 5.5; IV 6.4, 6.8; 
V 8.3; 10; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

44 Meine Welt Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9: 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 53-55
AH: 1-4/50; 1-
6/51; 1-6/52; 
1-5/53
LHB: 59-61

45 Meine Welt Test 6 / Test 6 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
 

46 Sport Was tut dir - części ciała - rzeczowniki złożone Rozumienie wypowiedzi: I 1.11 (samopoczucie, KB: 1-6/54
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weh? / Co cię 
boli?

- określanie 
samopoczucia 
- udzielanie rady

Uczeń rozumie polecenia 
trenerki fitness i je 
wykonuje; rozumie porady
dotyczące zdrowia i 
dopasowuje je do 
dolegliwości
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń mówi o przyczynach
różnych dolegliwości
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o swoim 
samopoczuciu, opisuje 
dolegliwości i udziela 
porad
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

choroby, ich objawy); II 
2.1, 2.2, 2.3; III 4.9; IV 
6.4, 6.10; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

AH: 1-6/54; 1-
5/78
LHB: 62
 

47 Sport Heute haben wir 
gespielt / Dzisiaj 
graliśmy

- dyscypliny sportu 
- opis imprezy 
sportowej

- czas przeszły Perfekt 
czasowników 
regularnych

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie relację z 
dnia sportu i znajduje w 
niej określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń pisze relację z 
imprezy sportowej w 
swojej szkole
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o przebiegu 
imprezy sportowej; podaje
czas, miejsce i informacje 
o dyscyplinach sportowych
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 

I 1.10 (dyscypliny 
sportu, imprezy 
sportowe); II 3.5; III 5.3, 
5.13; IV 6.4; V 8.1; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/55
AH: 1-6/55
LHB: 63
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przekazuje informacje na 
temat imprezy sportowej 
na podstawie programu 
imprezy 

48 Sport Alltag im 
Fußballinternat / 
Dzień w 
internacie dla 
piłkarzy

- czynności 
wykonywane przez 
sportowca w ciągu 
dnia i tygodnia

- czas przeszły Perfekt 
czasowników 
regularnych i 
nieregularnych

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty o 
życiu codziennym 
sportowca i znajduje w 
nich określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń relacjonuje przebieg
dnia i tygodnia młodego 
sportowca
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o czynnościach 
wykonywanych w ciągu 
dnia
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.5 (czynności życia 
codziennego); II 3.3; III 
4.2; IV 6.4 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-4/56
AH: 1-5/56
LHB: 64
 

49 Sport Sportarten rund 
ums Jahr / Sport 
przez cały rok

- dyscypliny sportu 
- wyrażanie opinii na 
temat dyscyplin sportu
- pogoda

- zaimki nieosobowe es i
man

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główną 
myśl tekstów o różnych 
dyscyplinach sportu
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń wyraża i uzasadnia 
swoją opinię o sportach
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
przeprowadza wywiad na 
temat sportu
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.10 (dyscypliny 
sportu); II 3.1; III 4.2; IV 
6.4, 6.8; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/57
AH: 1-7/57
LHB: 65
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50 Sport Sportvereine / 
Kluby sportowe

- miejsca uprawiania 
sportu

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie tekst 
informacyjny o 
możliwościach uprawiania 
sportu i znajduje w nim 
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń mówi o 
możliwościach uprawiania 
sportu w swojej 
miejscowości
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje, jakie sporty i 
gdzie można uprawiać w 
jego miejscowości
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje po polsku 
informacje zawarte w 
tekście informacyjnym 

I 1.10 (imprezy 
sportowe); I 1.15 
(elementy wiedzy o 
krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.3; III 4.1, 4.2; IV 6.4; V 
8.2; 10 ; 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5, 7, 8 

KB: 1-3/58 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 66
 

51 Sport Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 59-61
AH: 1-4/58; 1-
7/59; 1-7/60; 
1-5/61
LHB: 67-69

52 Sport Test 7 / Test 7 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
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Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

53 Auf der Reise Wir planen eine 
Tour / Planujemy 
trasę wycieczki

- planowanie podróży 
- środki lokomocji 
- baza noclegowa

- przyimki mit, nach Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie rozmowę o
planowaniu podróży i 
znajduje w niej określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o podróży
zaplanowanej przez grupę 
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o terminie, celu 
podróży, środkach 
lokomocji i noclegach 
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

I 1.8 (wycieczki); II 3.1, 
3.6; III 4.2; IV 6.4, 6.8 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5, 7 

KB: 1-4/62
AH: 1-6/62; 1-
5/79
LHB: 70
 

54 Auf der Reise Unsere Reise 
nach Wien / 
Nasza podróż do 
Wiednia

- atrakcje turystyczne – Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główną 
myśl tekstów o atrakcjach 
Wiednia i znajduje w nich 
szczegółowe informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o podróży
do Wiednia, programie 
wycieczki, atrakcjach 
miasta
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń pyta o 
środki lokomocji, noclegi, 
posiłki i czynności 
wykonywane podczas 
wycieczki i informuje o 

I 1.8 (wycieczki, 
zwiedzanie); II 3.1, 3.3; 
III 4.2, 5.2; IV 6.4, 6.8; 12

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 5 

KB: 1-5/63
AH: 1-5/63
LHB: 71
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tym
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

55 Auf der Reise Kurzurlaub / 
Krótki wypad

- atrakcje turystyczne 
- opis wydarzeń

- czas przeszły Perfekt z 
sein 
- Partizip II czasowników
rozdzielnie i 
nierozdzielnie złożonych

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie główną 
myśl tekstów 
informacyjnych o podróży i
znajduje w nich określone 
informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opisuje wycieczkę 
do Wiednia
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
informuje o tym, czym 
różni się dzień podczas 
podróży od dnia w domu
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
opowiada o atrakcjach 
turystycznych Wiednia na 
podstawie tekstów 
informacyjnych 

I 1.8 (wycieczki, 
zwiedzanie); II 3.6; III 
4.3, 5.2; IV 7.2; V 8.1, 
8.2; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 1-4/64
AH: 1-6/64
LHB: 72
 

56 Landeskunde Ungewöhnliche 
Orte / Niezwykłe 
miejsca

- ciekawe miejsca i ich 
opis

– Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie teksty 
informujące o o 
niezwykłych miejscach w 
Szwajcarii i znajduje w nich
określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
informacje o niezwykłych 
miejscach w Polsce

I 1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); II 
2.5; III 5.1; IV 6.4; V 8.3; 
10, 11 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

KB: 1-5/73
AH: –
LHB: 81
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Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń tworzy
krótkie teksty reklamowe 
na temat ciekawych miejsc
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

57 Auf der Reise Meine Geschichte
/ Moja historia

- zwroty do wyrażania 
opinii 
- relacjonowanie 
wydarzeń

- Partizip II czasowników
nierozdzielnie złożonych

Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie i określa 
kontekst relacji o urlopie 
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń opowiada o 
wydarzeniach z wakacji
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
wyraża radość, zdziwienie, 
smutek, niezadowolenie
Przetwarzanie 
wypowiedzi: Uczeń 
opowiada o wydarzeniu z 
wakacji na podstawie 
historyjki obrazkowej 

I 1.8 (baza noclegowa, 
wycieczki, zwiedzanie); 
II 3.5; III 4.2; IV 6.8; V 
8.2 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3, 5 

KB: 1-5/65
AH: 1-7/65
LHB: 73
 

58 Auf der Reise Quiz / Quiz – – Rozumienie wypowiedzi: 
Uczeń rozumie pytania w 
quizie o krajach 
niemieckojęzycznych
Tworzenie wypowiedzi: 
Uczeń prezentuje 
informacje na temat 
interesującego go obszaru 

I 1.15 (elementy wiedzy 
o krajach 
niemieckojęzycznych); II 
3.3; IV 6.8; III 5.3; 9; 10; 
11; 12 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

KB: 1-3/66 
Unser Projekt
AH: –
LHB: 74
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z zakresu wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych
Reagowanie na 
wypowiedzi: Uczeń 
wyraża wątpliwości, 
informuje o ty, że coś wie 
lub czegoś nie wie
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

59 Auf der Reise Wiederholung / 
Powtórzenie: 
przygotowanie do
testu

– – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

9; 13 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: 67-69
AH: 1-4/66; 1-
7/67; 1-7/68; 
1-5/69
LHB: 75-77

60 Auf der Reise Test 8 / Test 8 – – Rozumienie wypowiedzi: 
–
Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na 
wypowiedzi: –
Przetwarzanie 
wypowiedzi: – 

Kompetencje kluczowe:
1, 2, 3 

KB: –
AH: –
LHB: –
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