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Dział/Treści 

programowe 

 

Wymagania edukacyjne 

 

Podstawowe (P) 
 

Ponadpodstawowe (PP) 

ROZDZIAŁ 3 In der Schule 

Czas zegarowy 

Liczebniki 13–

100 

Czynności  wykonywane 

w szkole 

Polecenia używane 

na  lekcji 

Wyrażanie opinii  

 

Uczeń 

– pyta o godzinę i mówi, która 

jest godzina 

– liczy do 100 

– rozumie polecenia używane 

podczas lekcji 

– rozróżnia rodzajnik określony i 

nieokreślony dla 

poszczególnych rodzajów 

– odmienia czasownik haben 

– rozróżnia wymowę „ei” i „ie” 

– czyta na głos, stosując poprawną 

wymowę i intonację 

– rozumie ogólny sens tekstu 

czytanego i słuchanego 

– formułuje krótkie, zrozumiałe 

wypowiedzi pisemne. 

Uczeń 

– określa czas zegarowy 

– pyta i mówi, o której godzinie zaczynają się 

i ile trwają dane zajęcia 

– zna i stosuje liczebniki do 100 

– rozumie i reaguje poprawnie na polecenia 

używane podczas lekcji 

– stosuje poprawnie odmieniony czasownik 

haben 

– poprawnie wymawia„ei” i „ie” 

– czyta ze zrozumieniem, stosując nienaganną 

wymowę i intonację 

– rozumie selektywnie krótki tekst czytany i 

słuchany oraz wyszukuje w nim potrzebne 

informacje 

– uczeń formułuje poprawne wypowiedzi 

pisemne 

 



 

ROZDZIAŁ 4 In meiner  Familie 

Czynności wykonywane w 

ciągu dnia 

Tytuły wybranych 

znanych książek 

Określniki czasu heute/ 

morgen/übermorgen/in 
drei  Tagen 

Pory dnia 

Uczeń: 
– umawia się na dany dzień 
– określa czas zwrotami heute/ 

morgen/übermorgen/in drei 
Tagen 

– odmienia czasowniki sein, 

mögen i basteln 
– rozumie sens prostej sytuacji 

komunikacyjnej 

– rozumie zwroty Abgemacht!, Ab ins 
Bett!, Schade!, Du Petze!, Freust du 

dich rozróżnia końcówkę -er 

– czyta na głos, stosując poprawną 

wymowę i intonację 

– rozumie ogólny sens tekstu 

czytanego i słuchanego 
– uczeń formułuje krótkie, zrozumiałe 

wypowiedzi pisemne.?, Und ob! 

Uczeń: 
– pyta koleżankę/kolegę, kiedy go 

odwiedzi oraz stosuje 

w odpowiedziach określniki 

czasu heute/morgen/über- 
morgen/in  drei  Tagen 

– poprawnie stosuje czasowniki sein, 

mögen i basteln w swojej 
wypowiedzi 

– rozumie selektywnie krótki tekst 

do czytania  

– rozumie i stosuje zwroty 
Abgemacht!, Ab ins Bett!, Schade!, 

Du Petze!, Freust du dich?, Und ob! 
– rozróżnia i prawidłowo 

wymawia końcówkę –er 

– czyta ze zrozumieniem, stosując 

nienaganną wymowę i intonację 

– rozumie selektywnie krótki tekst 

czytany i słuchany oraz wyszukuje w 

nim potrzebne informacje 

– uczeń formułuje poprawne 

wypowiedzi pisemne. 

 
 

 



 

ROZDZIAŁ 5 Das esse ich gern 

Nazwy wybranych 

artykułów, potraw i 

posiłków 

Ocena różnych sposobów 

odżywiania 

Wyrażanie opinii na temat 

smaku 

Pory dnia 

Czasowniki: kaufen, essen 

oraz trinken 

Przysłówki częstotliwości 

Przyimki mit i ohne Rodzajnik 

nieokreślony 
w bierniku 

Liczba mnoga 
rzeczowników 

Uczeń: 
– nazywa wybrane artykuły 

spożywcze i potrawy, 

– nazwa wybrane słodycze, napoje, 
owoce i warzywa, 

– mówi, co je i pije o różnych porach 

dnia 
– mówi, co je i pije chętnie 

– mówi, czy dana potrawa smakuje dobrze, 

czy nie 

– mówi, że jest głodny i że chce mu się 

pić 
– mówi, z jaką częstotliwością 

spożywa daną potrawę 
– rozumie ogólny sens tekstu 

czytanego i słuchanego 
– zna liczbę mnogą wybranych 

rzeczowników 

– zna odmianę czasownika essen i 

odmienia poznane czasowniki 

regularne 

– zna przyimki mit i ohne rozróżnia i 

poprawnie wymawia długie i krótkie 
„ü” 

– czyta na głos, stosując poprawną 

wymowę i intonację. 

– uczeń formułuje krótkie, zrozumiałe 
wypowiedzi pisemne. 

Uczeń: 
– prowadzi rozbudowane dialogi na temat 

posiłków spożywanych w ciągu dnia 

– wyraża opinię na temat smaku danej 
potrawy/danego produktu 

– prowadzi krótkie rozmowy na temat 

tego, co chciałby zjeść lub czego 

chciałby się napić 

– mówi, jak często je lub chciałby jeść 
dane danie 

– używa dopełnienia w bierniku, 

– stosuje liczbę mnogą poznanych 

rzeczowników, 
– stosuje poprawnie odmieniony 

czasownik essen oraz wszystkie 
poznane czasowniki regularne 

– zna i stosuje przyimki mit i ohne 

– ocenia różne sposoby 

odżywiania 

– mówi, że czegoś jest za dużo lub za 

rozumie selektywnie krótki tekst 

czytany i słuchany oraz wyszukuje w 

nim potrzebne informacje 

– rozróżnia i poprawnie wymawia długie i 

krótkie „ü” 
– czyta ze zrozumieniem, stosując 

nienaganną wymowę i intonację 
– uczeń formułuje poprawne 

wypowiedzi pisemne mało 



 

ROZDZIAŁ 6 Wetter und Natur 

Nazwy pór roku 

Nazwy miesięcy 

Nazwy wybranych krajów 

Nazwy kolorów 

Nazwy miejsc, gdzie można  

spędzać wakacje 

Nazwy czynności, jakie 

można wykonywać 
w poszczególnych porach 

roku 

Zwroty opisujące pogodę 

Przeczenie nicht 

Uczeń: 

– nazywa miesiące 

– wymienia pory roku 
– nazywa czynności 

w poszczególnych porach roku 

– opisuje pogodę 

– mówi, jaką porę roku lubi, 

a jakiej nie oraz jaki jest jego 
ulubiony miesiąc 

– mówi, że nie przyjdzie na 

umówione spotkanie 

– wymienia nazwy wybranych 
krajów i mówi, dokąd chciałby 

pojechać 
– mówi, gdzie lubi spędzać 

wakacje 
– zna nazwy kolorów 
– rozumie ogólny sens tekstu 

czytanego i słuchanego 

– rozróżnia i poprawnie wymawia 

wyrazy z głoskami „ch” i „g” 
– czyta na głos, stosując poprawną 

wymowę i intonację 

– uczeń formułuje krótkie, zrozumiałe 

wypowiedzi pisemne. 

Uczeń: 

– nazywa miesiące 

– wymienia pory roku 
– opisuje szczegółowo, co robi się w 

poszczególnych porach roku 

– pyta, jaka jest pogoda 

– opisuje pogodę, stosując 

różnorodne zwroty leksykalne 

– mówi, jaką porę roku lubi, 
a jakiej nie i dlaczego oraz jaki jest 

jego ulubiony  miesiąc 

– mówi, że nie przyjdzie na 
umówione spotkanie, podając 

powód 
– wymienia poznane kraje i mówi, 

dokąd chciałby pojechać 
i dlaczego 

– zgadza się lub nie z opinią 

innych osób 

– mówi, gdzie lubi spędzać 

wakacje i co tam robi 
– pyta koleżankę/kolegę, dokąd 

chciałaby/ chciałby pojechać 
w czasie wakacji i co chciałaby/ 

chciałby tam robić 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


