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Program nawiązuje do podstawy programowej nauczania języka niemieckiego 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu  

gimnazjum (a są to szkoły typu wiejskiego) nie posiadają wystarczająco dobrych 

podstaw językowych a znajdują się w klasie z uczniami uczącymi się przedmiotu już 

6 rok. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze pomogą uczniom wyrównać zaległości, 

umożliwią rozpoczęcie pracy na lekcjach z językiem zawodowym niemieckim. 

 

 

Informacja o zawodzie w kontekście potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych 

Budownictwo jest dziedziną gospodarki, która się prężnie rozwija. To jeden 

z bardziej prężnych sektorów działalności gospodarczej, który odgrywa kluczową 

rolę w ożywieniu gospodarczym i sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy. Oprócz 

umiejętności technicznych  stawianych  kandydatom do pracy w tej branży  ważne są 

także umiejętności posługiwania się językami obcymi. 

58% Polaków przyznaje, że nie zna żadnego języka obcego. Najczęstszą 

przyczyną rozpoczęcia nauki języka obcego są względy zawodowe. 80% Polaków 

motywuje taką aktywność pilną potrzebą w pracy. Znajomość języków obcych silnie 

związana jest z wykształceniem, dochodami i miejscem zamieszkania. Badania CBOS 

dowodzą, że w mieście ponad połowa zna język obcy, a na wsi taka umiejętność 

dotyczy zaledwie jednej trzeciej mieszkańców. 

Komunikacja w językach obcych staje się jedną z kluczowych umiejętności na 

rynku pracy. System szkolny zapewnia naukę języków obcych jako przedmiotów 

obowiązkowych oraz dodatkowych. Obecnie na wszystkich poziomach edukacji, od 

szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych, dominuje język angielski. Na drugim 

miejscu jest język niemiecki. Również pod względem częstotliwości wymagań 

pracodawców czołowe miejsce zajmuje język niemiecki (WWW.egospodarka.pl 

„Znajomość języków zwiększa szanse na rynku pracy” 05.03.2012). Możliwości 

porozumienia się z naszymi zachodnimi sąsiadami wymaga 12,2 % pracodawców. 

Wynika to zarówno z otwarcia rynku pracy dla Polaków w Niemczech, jak i z 

licznych kontaktów biznesowo – handlowych pomiędzy naszymi krajami. Niemcy 

niechętnie zatrudniają Polaków nie znających ich języka. Wymagają go również 



międzynarodowe i polskie firmy, które mają swoje odziały w Niemczech, bądź 

prowadzą 

w tym kraju interesy. Również sami pracownicy zgłaszają zapotrzebowanie na 

uzupełnianie swoich umiejętności pozazawodowych, przede wszystkim istnieje 

zapotrzebowanie na szkolenia z języków obcych.  

Konieczność posługiwania się językiem niemieckim zawodowym w branży 

budowlanej jest bardzo istotna. Dzięki nawiązanej przez szkołę współpracy 

z niemieckimi pracodawcami, uczniowie oraz absolwenci mają możliwość wyjazdów 

na praktyki i staże do niemieckich przedsiębiorców. Często pojawia się bariera 

językowa dotycząca operowania językiem branżowym. Możliwość zdobywana w ten 

sposób praktyki i doświadczenia zawodowego nie jest wtedy w pełni wykorzystana.  

Powiat strzyżowski jest rejonem typowo rolniczym i w związku z tym do 

szkół zawodowych w ZS Czudec uczęszcza ponad 70% uczniów z terenów wiejskich, 

dodatkowo 

o dużym zróżnicowaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Dysproporcje w zakresie 

nabytej wiedzy i umiejętności powstają już na wcześniejszych etapach edukacyjnych, 

zwłaszcza 

w zakresie nauczania języków obcych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż 

uczniowie pochodzący z terenów wiejskich mają mniejsze możliwości dodatkowego 

korzystania 

z atrakcyjnych form kształcenia czy programów edukacyjnych oraz dodatkowo często 

znajdują się w złej sytuacji materialnej. Przeprowadzane testy diagnozujące z języków 

obcych oraz analiza ocen na świadectwach wskazują, iż absolwenci gimnazjów 

rozpoczynający naukę w technikum budowlanym wykazują różny poziom 

opanowania podstaw języka niemieckiego, ponieważ w wielu gimnazjach językiem 

wiodącym był język angielski. Już uczniowie klas pierwszych mogliby korzystać z 

praktyk zagranicznych, a ponieważ język niemiecki zawodowy wprowadzany jest od 

klasy drugiej - jest to dla nich duża bariera. Zajęcia mają na celu poprawę jakości 

i efektywności kształcenia zawodowego służące zwiększeniu szans uczniów do 

przyszłego zatrudnienia. 

Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka 

niemieckiego zawodowego ukierunkowana jest na zmniejszanie dysproporcji 

w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia, kształtujących wśród uczniów 



świadomość potrzeby kształcenia się i osiągania lepszych wyników w obszarze 

przedmiotów zawodowych, języków obcych. 

Poziom wykształcenia najczęściej determinuje motywację i konsekwencję 

decyzji o nauce języka obcego. Znajomość języka niemieckiego odgrywa również 

ważną rolę w kontaktach osobistych z rodziną i znajomymi w Niemczech. 

Zainteresowanie językiem niemieckim wynika obecnie z kontaktów biznesowych 

i prywatnych, a młodzi ludzie podchodzą do tego języka bez naleciałości i 

kontekstów politycznych. Ponadto sądzi się, że biegła znajomość języka zachodniego 

gwarantuje sukces zawodowy. Coraz więcej przedsiębiorstw wysyłających 

pracowników na kursy wyraża zapotrzebowanie na uwzględnianie nie tylko 

językowych, ale i kulturowych aspektów życia w innych krajach. 

Wartość posługiwania się językami obcymi jest szczególnie duża w ostatnich 

latach. Odkąd granice europejskie zostały otwarte i wszelkiego rodzaju migracje stają 

się tak powszechne, niemal obowiązkiem jest władanie przynajmniej najczęściej 

używanymi - językiem angielskim i niemieckim. Ze względu na prowadzenie przez 

Zespół Szkół w Czudcu współpracy z niemieckimi pracodawcami w ramach Polsko - 

Niemieckiej Współpracy Młodzieży – praktyki i staże zagraniczne, na wartości 

zyskuje nauka niemieckiego zawodowego.  

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach 

naprawdę obowiązkowa. W pracy musimy liczyć się z tym, że będziemy mieli 

styczność z obcokrajowcami. Z tego względu koniecznością staje się nie tylko 

posługiwanie literackim językiem niemieckim, ale także językiem zawodowym. 

 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych w kontekście nauki 

zawodu 

Z danych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie 

wynika, iż rynek pracy powiatu strzyżowskiego charakteryzuje wysoka stopa 

bezrobocia  - dane za lipiec 2012 -20,8%, z tendencją zwyżkową w stosunku do 

poprzedniego miesiąca (dla porównania Województwo Podkarpackie 15,1% Polska  

12,3%). Bezrobotni zarejestrowani w gminie Czudec (stan na 31-08-2012 r.) to łącznie 

1027 osoby, w tym 557 kobiety. Jest to jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia 

w całym powiecie. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się dużą przewagą zawodów 

nadwyżkowych nad deficytowymi. Bazuje on na małych firmach, często rodzinnych, 



głównie handlowo – usługowych, które nie powodują powstawania dużej ilości 

miejsc pracy. Na podstawie danych PUP w Strzyżowie zawody gastronomiczne, czy 

budowlane były licznie reprezentowane przez osoby bezrobotne. W II półroczu 2011 

r., w stosunku do poprzedniego półrocza zarejestrowało się ponad dwukrotnie więcej 

osób m.in w zawodach: kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

Najczęściej są to absolwenci szkół średnich. Jednocześnie analizując cały 2011 rok, 

m.in. grupa zawodowa pracowników usług osobistych znalazła się w obszarze 

zawodów, dla których zgłaszane były oferty pracy o najwyższym wskaźniku szansy 

uzyskania ofert. Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 

roku wskazuje, że niemal połowie pracodawców (46%) trudno jest znaleźć 

pracownika spełniającego oczekiwania. Badani pracodawcy uważają to za efekt 

niedopasowania umiejętności absolwentów szkół zawodowych. Na zwiększenie 

szansy stabilizacji zatrudnienia mogą liczyć pracownicy dobrze wykształceni, 

posiadający wysokie kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe w tym kompetencje 

językowe.  

W kontekście wykonywania czynności zawodowych na różnych stanowiskach 

umiejętność posługiwania się językiem obcym jest ważna z punktu widzenia dbałości 

o poziom świadczonych usług i wynika z  zakresu obowiązków. Znajomość języka 

obcego można ocenić certyfikatami, jednak bardziej niż zasób słownictwa, liczy się 

umiejętność przełożenia znajomości języka na bezpośredni kontakt z obcokrajowcem. 

Przedstawiony opis stanowisk pracy oraz analiza sytuacji osób zatrudnionych 

w sektorze budowlanym uzasadnia konieczność prowadzenia zajęć wyrównawczych 

z języka niemieckiego zawodowego. 

 

 

Cele ogólne kształcenia  

Nauka języków obcych nigdy nie była tak niezbędna, jak obecnie. Umiejętność 

porozumiewania się w kilku językach niesie ze sobą wiele korzyści: przełamuje 

stereotypy kulturowe, ułatwia zrozumienie i akceptację innych ludzi, umożliwia 

studiowanie w innym kraju, zwiększa możliwości na rynku pracy. Znajomość 

języków obcych jest jednak przydatna nie tylko wtedy, gdy planuje się karierę 

zawodową za granicą. Także pracując i żyjąc w kraju, nie uniknie się kontaktów z 

zagranicznymi partnerami. 



Ponadto współczesna kultura życia codziennego sprzyja częstym wyjazdom 

za granicę, podczas których, także poza kontekstem zawodowym, znajomość języków 

obcych okazuje się nieocenionym atutem. Jeśli dodać do tego system informacyjny, 

który w postaci internetu w coraz większym stopniu opanowuje nasze codzienne 

życie, to umiejętność biegłego czytania w językach obcych znacznie poszerza  

możliwości korzystania z nowych mediów informacyjnych. Korzyści płynących z 

biegłego opanowania języków obcych jest wiele, a młodzież szkolna coraz częściej 

zdaje sobie z tego sprawę i przywiązuje coraz większą wagę do nauki tych języków w 

szkole. 

Z dość oczywistych względów wynikających z uwarunkowań komunikacyjnych 

współczesnego świata, największym zainteresowaniem cieszy się nadal język 

angielski. Błędem byłoby jednak poprzestanie na znajomości tylko jednego języka 

obcego. Ze względu na to, że bezpośrednim sąsiadem Polski są Niemcy niezmiernie 

istotne wydaje się, by szczególnie duży nacisk położyć na znajomość tego właśnie 

języka. Kraje niemieckojęzyczne od dawna stanowią dla Polaków atrakcyjny rynek 

pracy, a stosunki gospodarcze i kulturalne między Niemcami a Polską są bardzo 

rozwinięte. To Niemcy stanowią największy odsetek turystów zagranicznych 

odwiedzających Polskę, a co za tym idzie, znajomość języka niemieckiego 

niebagatelnie wpływa na jakość usług w branży turystycznej, coraz ważniejszej 

w Polsce. Wiedzą o tym i doceniają znaczenie tego faktu przede wszystkim młodzi 

ludzie zamieszkujący zachodnie regiony Polski, gdzie wymiana gospodarcza, 

handlowa i kulturalna między Polską a Niemcami w dużym stopniu kształtuje obraz 

codzienności. Dla wielu z nich niemieckie szkoły, uniwersytety stanowią dodatkowo 

bardzo atrakcyjne miejsce zdobywania wykształceni i kwalifikacji zawodowych. Aby 

nie tylko młodzież z terenów przygranicznych, lecz także młodzież z innych, bardziej 

oddalonych rejonów Polski miała tak wiele możliwości opanowania i pogłębiania 

kompetencji językowych, a co za tym idzie, możliwości własnego rozwoju, niezwykle 

istotne staje się promowanie nauki języków obcych, a w szczególności języka 

niemieckiego. 

Nauka języka niemieckiego zawodowego na zajęciach wyrównawczych 

w ramach kursu  ma przygotować młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania 

na płaszczyźnie komunikacji językowej, jakiego będzie od nich wymagać przede 

wszystkim dorosłe życie zawodowe, ale również i prywatne. Uczniowie, 

uczestniczący w tych zajęciach powinni stać się  pewni swoich językowych 



kompetencji i umieć korzystać z nich w świadomy sposób. Zatem głównym celem 

tych zajęć staje się opanowanie języka niemieckiego na poziomie zapewniającym w 

miarę sprawną komunikację, nie tylko w odniesieniu do spraw życia prywatnego, ale 

i zawodowego. Treści nauczania mają koncentrować się na rozwijaniu 

poszczególnych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze 

zrozumieniem, mówienia, pisania. Powinny one umożliwiać nabywanie ogólnych 

wiadomości dotyczących życia codziennego (przede wszystkim zawodowego) w 

krajach niemieckojęzycznych, przyczyniać się do opanowania struktur 

gramatycznych, umożliwiających uczniom formułowanie prostych wypowiedzi w 

odniesieniu do teraźniejszości, umożliwiać nabywanie umiejętności językowych 

poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi. Poza tym 

nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do 

wszechstronnego rozwoju ucznia. Dlatego należy  stworzyć uczniom warunki do 

nabycia umiejętności planowania, organizowania 

i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności, skutecznego 

porozumiewania się w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych, prezentacji 

własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, efektywnego 

współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania 

indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania z zachowaniem 

obowiązujących norm, twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego 

posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, odnoszenia 

zdobytej wiedzy do praktyki, tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań oraz przyswajania 

sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. Należy zapewnić uczniom w tym względzie pomoc w rozwijaniu 

poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, między innymi przez 

pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych. 

Należy ponadto zapewnić dostęp do materiałów autentycznych, w tym, w miarę 

możliwości, multimedialnych, których wybór odpowiada obowiązującym normom 

wychowawczym. Niezmiernie istotne jest też wdrażanie uczniów do samodzielności 

w procesie uczenia się języka obcego. Pamiętać trzeba o zapewnieniu uczniom 

możliwości wykorzystywania znajomości języka przy wykonywaniu, np. 

zespołowych projektów oraz wspierać ich w rozwijaniu postawy ciekawości, 



otwartości 

i tolerancji wobec innych kultur. 

 

 

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania 

Realizacja przedstawionych wcześniej głównych  celów nauczania wymaga 

umiejętności wyznaczania i realizowania wynikających z nich celów szczegółowych. 

Powinny one uwzględniać opanowanie wszystkich sprawności językowych na 

poziomie umożliwiającym dość swobodną komunikację w języku niemieckim, 

w szczególności w obszarze dotyczącym zdobywanego zawodu. Zgodnie z podstawą 

programową oraz ogólnie przyjętymi standardami dydaktyki języków obcych 

w ramach sprawności rozumienia ze słuchu uczniowie powinni: 

• rozumieć ze słuchu proste, krótkie teksty (np. instrukcje, komunikaty, 

ogłoszenia, rozmowy) w różnych warunkach odbioru; 

• określać główną myśl tekstu; 

• określać główną myśl poszczególnych części tekstu; 

• znajdować w tekście określone informacje; 

• określać intencje nadawcy/autora tekstu; 

• określać kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

• rozróżniać formalny i nieformalny styl wypowiedzi; 

• oddzielać fakty od opinii. 

 

 

W ramach sprawności czytania uczniowie powinni: 

• rozumieć krótkie wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie (np. napisy 

informacyjne, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia); 

• określać główną myśl tekstu; 

• określać główną myśl poszczególnych części tekstu; 

• znajdować w tekście określone informacje; 

• określać intencje nadawcy/autora tekstu; 

• określać kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 

• rozpoznawać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

• rozróżniać formalny i nieformalny styl wypowiedzi; 

• oddzielać fakty od opinii. 



 

 

W ramach sprawności mówienia uczniowie powinni: 

• tworzyć dość płynne i zrozumiałe wypowiedzi ustne; 

• opisywać ludzi ( głównie w obszarze zawodów, który wykonują),przedmioty, 

miejsca, zjawiska i czynności; 

• opowiadać o wydarzeniach życia codziennego i komentować je; 

• przedstawiać fakty z teraźniejszości; 

• wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; 

• przedstawiać opinie innych osób; 

• przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany (np. zawodowe) na przyszłość; 

• opisywać doświadczenia swoje i innych osób; 

• wyrażać pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń    głównie 

z teraźniejszości i przyszłości; 

• wyjaśniać sposób obsługi prostych urządzeń  

• stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji; 

• przedstawiać w logicznym porządku argumenty za daną tezą lub 

rozwiązaniem 

i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. 

 

 

W ramach sprawności pisania uczniowie powinni: 

• tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, 

ogłoszenie) bogate i spójne pod względem treści; 

• opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

• opisywać wydarzenia życia codziennego (w kontekście życia zawodowego) 

i komentować je; 

• przedstawiać fakty z teraźniejszości; 

• wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; 

• przedstawiać opinie innych osób; 

• przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

• opisywać doświadczenia swoje i innych; 



• wyrażać pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń głównie 

z teraźniejszości i przyszłości; 

• wyjaśniać sposób obsługi prostych urządzeń ; 

• stosować zasady konstruowania tekstów o prostym charakterze; 

• stosować różny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji; 

• przedstawiać w logicznym porządku argumenty za daną tezą lub 

rozwiązaniem 

i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. 

 

Podstawa programowa precyzuje także wymagania dotyczące reakcji 

językowych. I tak uczeń powinien reagować ustnie w sposób dość płynny 

w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach: 

• nawiązywać kontakty towarzyskie 

• rozpoczynać, prowadzić i kończyć rozmowę; 

• stosować formy grzecznościowe; 

• uzyskiwać i przekazywać informacje i wyjaśnienia; 

• prowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. 

wynajem lub kupno mieszkania) 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; 

• prosić o pozwolenie, udzielać i odmawiać pozwolenia; 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, 

preferencje i życzenia innych; 

• wyrażać emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

• prosić o radę i udzielać rady; 

• wyrażać prośby i podziękowania, zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

• wyrażać skargę, przepraszać, przyjmować przeprosiny; 

• prosić o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca; 

• aktywnie uczestniczyć w rozmowie i dyskusji (przedstawiać opinie 

i argumenty, odpierać argumenty przeciwne); 

• komentować, zgadzać się lub kwestionować zdanie innych uczestników 

dyskusji 

 

 



W zakresie sprawności pisania uczeń powinien reagować w formie krótkiego 

tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, ogłoszenie) 

• nawiązywać kontakty towarzyskie (np. przedstawiać siebie i inne osoby, 

udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy 

i innych osób); 

• uzyskiwać i przekazywać informacje i wyjaśnienia; 

• prowadzić proste negocjacje np. dotyczące umeblowania mieszkania; 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; 

• prosić o pozwolenie, udzielać i odmawiać pozwolenia; 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, 

preferencje i życzenia innych, zgadzać się i sprzeciwiać; 

• wyrażać emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

• prosić o radę i udzielać rady; 

• wyrażać prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

• wyrażać skargę, przepraszać, przyjmować przeprosiny; 

• ustosunkowywać się do opinii innych osób; 

• przedstawiać opinie i argumenty, odpierać argumenty przeciwne; 

• komentować, akceptować lub kwestionować zdanie innych; 

 

 

W zakresie kompetencji mediacyjnej uczeń powinien przetwarzać tekst ustnie 

lub pisemnie: 

• przekazywać w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

(np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. 

filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 

• przekazywać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu 

w języku obcym; 

• przekazywać w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim; 

• streszczać usłyszany lub przeczytany tekst; 

• rozwijać notatkę, ogłoszenie, nagłówki prasowe; 

• stosować zmiany stylu lub formy tekstu. 

 

 

Ponadto uczeń powinien: 



• dokonywać samooceny i wykorzystywać techniki samodzielnej pracy nad 

językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie 

notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów); 

• współdziałać w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych; 

• korzystać ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

• stosować strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów 

z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz 

strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub 

nie pamięta jakiegoś wyrazu; 

• posiadać świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

 

Proces edukacji powinien uwzględniać nie tylko cele poznawcze, lecz także 

obejmować zadania wychowawcze. Ich realizacja na etapie szkoły ponadgimnazjalnej 

wymaga szczególnej wrażliwości pozwalającej uszanować suwerenność młodych 

ludzi wkraczających w dorosłość i nawiązać z nimi partnerskie stosunki, unikając 

postaw mentorskich. 

Specyfika nauczania języka obcego stwarza duże możliwości przemyślanej 

pracy wychowawczej z młodymi ludźmi mającymi naturalną ciekawość świata oraz 

otwartość na nowe i nieznane elementy rzeczywistości. Nauka języka obcego sprzyja 

niezależnej ocenie odmiennych zjawisk społecznych i kulturowych, pozwalając na ich 

bezpośrednie poznanie. Daje poza tym możliwość uczestnictwa w ponadnarodowej 

komunikacji, która w naturalny sposób wyrabia postawy tolerancji i wzajemnego 

zrozumienia. Wpływa to w sposób bardzo istotny na kształtowanie się światopoglądu 

młodego człowieka, poszerzając go o elementy pochodzące z innych kultur. 

W perspektywie pracy wychowawczej nie bez znaczenia wydaje się też 

ćwiczona na lekcjach języka obcego umiejętność pracy w grupie, współdziałania w 

ramach większego zespołu osób dla osiągnięcia wspólnego celu, co pomaga 

kształtować postawę solidarności i współodpowiedzialności oraz uczy trudnej sztuki 

osiągania kompromisu. 

 



 

Efekty kształcenia + opis założonych osiągnięć uczestników w zakresie 

poszczególnych sprawności językowych 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności słuchania 

Rozumienie ze słuchu tekstów o różnorodnej formie i długości (np. instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, 

instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach 

odbioru, czyli umiejętność: 

 

• określania głównej myśli tekstu; 

• określania głównej myśli poszczególnych części tekstu; 

• znajdowania w tekście określonych informacji; 

• określania intencji nadawcy/autora tekstu; 

• określania kontekstu wypowiedzi (np. czasu, miejsca, sytuacji, uczestników); 

• rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; 

• rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

• (dla zakresu rozszerzonego) oddzielania faktów od opinii. 

 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności mówienia 

Umiejętność tworzenia dłuższych i wieloaspektowych wypowiedzi ustnych 

uwzględniających: 

• opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności; 

• opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich; 

• przedstawianie faktów z teraźniejszości; 

• relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 

• wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 

• przedstawianie opinii innych osób; 

• przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; 

• opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość; 

• opisywanie doświadczeń swoich i innych osób; 

• wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń 

głównie z teraźniejszości i przyszłości; 



• stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od 

sytuacji; 

• wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń 

• przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 

lub rozwiązaniu. 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności czytania: 

Rozumienie wypowiedzi pisemnych o różnorodnej formie i długości (np. 

napisów informacyjnych, listów, broszur, ulotek reklamowych, jadłospisów, ogłoszeń, 

itp.),  czyli umiejętność: 

• określania głównej myśli tekstu; 

• określania głównej myśli poszczególnych części tekstu; 

• znajdowania w tekście określonych informacji; 

• określania intencji nadawcy/autora tekstu; 

• określania kontekstu wypowiedzi (np. nadawcy, odbiorcy, formy tekstu); 

• rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

• rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu wypowiedz. 

 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności pisania: 

Tworzenie krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. wiadomości, 

opisów, notatek, ogłoszeń, zaproszeń, pocztówek, e-maili, listów prywatnych, listów 

formalnych), bogatych i spójnych pod względem treści  oraz uwzględniających: 

• opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności; 

• opisywanie wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich; 

• przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości; 

• relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 

• wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 

• przedstawianie opinii innych osób; 

• przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; 



• opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość; 

• opisywanie doświadczeń swoich i innych; 

• wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń  

teraźniejszości i przyszłości; 

• wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń. 

• stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze; 

• stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od 

sytuacji; 

 

 

Liczba godzin kursu: 

Program jest dostosowany do nauki języka niemieckiego zawodowego w 

wymiarze 30 godzin.  

 

 

Formy i metody realizacji kursu: 

W trakcie zajęć przewiduje się wykorzystanie wszystkich form pracy na lekcji   

(pracy indywidualnej, w parach, w grupach i na forum klasy). Szczególnie 

w ćwiczeniach komunikacyjnych ważne jest nauczanie grupowe, które pozwoli 

maksymalnie zintensyfikować komunikację. Praca w parach i grupach sprawia, że 

czas używania języka się wydłuża. Ponadto członkowie grupy uczą się 

samodzielności 

i odpowiedzialności za innych. W trakcie pracy grupowej ważna jest też rola 

nauczyciela, który podchodząc do poszczególnych grup wspomaga je swoją wiedzą 

i zachęca do pracy. Pracę w parach i grupach przewiduje się przy: 

• wspólnym opracowywaniu danego zagadnienia 

• w pytaniach i odpowiedziach 

• zbieraniu argumentów za i przeciw z różnych punktów widzenia 

• grach i zabawach 

• dyskusjach 

 

 

Praca indywidualna to: 

• ciche czytanie 



• pisanie 

• prace domowe 

• sprawdziany, kartkówki 

• ćwiczenia fonetyczne 

• ćwiczenia kontrolujące rozumienie tekstu słuchanego i czytanego 

 

Praca z całą klasą to: 

• prezentacja nowego materiału 

• zapoznawanie ze słownictwem 

• prezentacja rezultatów pracy w grupach 

• dochodzenie do reguł gramatycznych 

 

Ciekawą formą pracy z klasą lub grupami są techniki teatralne, rozwijające 

kreatywność ucznia.  

 

 

Środki niezbędne do realizacji kursu 

Aby możliwe było pełne zrealizowanie założeń proponowanego programu, 

konieczne jest korzystanie z odpowiednio wyposażonych pracowni językowych. 

Podstawowym i nieodzownym narzędziem pracy będzie z pewnością odtwarzacz 

płyt kompaktowych, bez którego nie da się pracować z nagraniami przeznaczonymi 

do rozwijania i ćwiczenia sprawności słuchania ze zrozumieniem. Wielką pomocą 

w codziennej pracy będzie również  komputer z dostępem do internetu i (w miarę 

możliwości) rzutnikiem multimedialnym. Nie tylko uatrakcyjni to zajęcia, ale też 

stanie się dla uczniów dodatkową zachętą do samodzielnego poszukiwania wiedzy 

kulturoznawczej i językowej w zasobach internetowych.  Uatrakcyjnieniem zajęć 

będzie również praca ze słuchawkami w nowej multimedialnej pracowni „Audio”. 

Pracownia językowa powinna być wyposażona także w tablicę, słowniki (dobrze, 

żeby uczniowie mieli dostęp do słowników jednojęzycznych), mapy  i  np. tablicę 

korkową. Dobrze byłoby zapewnić młodzieży w miarę stały dostęp do 

niemieckojęzycznej prasy i czasopism młodzieżowych, choć większość z nich posiada 

własne witryny internetowe, w związku z czym łatwo będzie do nich dotrzeć, 

korzystając z komputera podłączonego do sieci. Szczególnie ciekawe możliwości 

wszechstronnej pracy na zajęciach daje wykorzystanie tablicy interaktywnej, która – 



w połączeniu ze stosownym oprogramowaniem – może znacznie ułatwić 

prowadzenie lekcji, zastępując wiele bardziej tradycyjnych sprzętów  i pomocy 

naukowych.  

 

 

Sposób weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w ramach kursu – metody 

sprawdzania osiągnięć 

Ocenianie postępów w nauce jest nieodłącznym elementem całego procesu 

edukacji szkolnej. Ważne jest jednak, by procedury oceniania przebiegały według 

jasnych i z góry ustalonych kryteriów. Powinny one być sformułowane w sposób 

czytelny dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, a obiektywność ocen nie 

może budzić wątpliwości. Niezbędnym czynnikiem kształtującym bezstronność 

i porównywalność ocen i kryteriów pomiędzy poszczególnymi przedmiotami jest 

dobrze opracowany wewnątrzszkolny system oceniania. Istotnym elementem 

oceniania jest jego systematyczność oraz nastawienie tak na ewaluację bieżących 

osiągnięć ucznia, jak i kontrolę okresową obejmującą większy zakres materiału. 

Ocenianie uczniów nie powinno mieć charakteru negatywnego, tzn. nie powinno się 

dążyć do wykazania im niewiedzy, lecz umożliwić zaprezentowanie tego, co już 

potrafią. Testy 

i zadania sprawdzające nie powinny więc być konstruowane tak, by uwzględniać 

przede wszystkim niestandardowe i rzadkie formy użycia języka, lecz by 

odzwierciedlać umiejętność komunikatywnego posługiwania się w ramach ustalonej 

skali biegłości. 

Elementem nie do przecenienia jest wreszcie stymulacja uczniów do aktywnej 

samooceny i stwarzanie im realnych możliwości jej dokonywania. Dodatkowym 

problemem wiążącym się z procedurą oceniania jest kwestia oceny realnych 

umiejętności uczniów ze stwierdzonymi problemami dyslektycznymi, które według 

najnowszych badań dotyczą około 10–15% populacji. 

 

 

Standardowe techniki sprawdzania umiejętności słuchania ze zrozumieniem: 

• zadania zamknięte typu prawda – fałsz, 

• test wielokrotnego wyboru, 

• dopasowywanie wypowiedzi do ich autorów, 



• parafrazowanie wypowiedzi, 

• porządkowanie kolejności zdarzeń na podstawie usłyszanego tekstu, 

• dopasowywanie pytań do podanych odpowiedzi (przy czym dwa sugerowane 

pytania nie pasują do kontekstu rozmowy), 

• kończenie rozpoczętych wypowiedzi zgodnie z treścią wysłuchanego tekstu. 

 

 

Standardowe techniki sprawdzania umiejętności mówienia: 

• wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, 

• odgrywanie scenek ukierunkowane na udzielanie i uzyskiwanie informacji, 

• prezentowanie przygotowanego wcześniej materiału, 

• rozmowa sterowana o charakterze mediacyjnym, 

• relacjonowanie wydarzeń na podstawie usłyszanego lub przeczytanego 

wcześniej   tekstu. 

 

Standardowe techniki sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem: 

• zadania zamknięte typu prawda – fałsz, 

• dopasowywanie odpowiedniego tytułu (spośród trzech podanych) do 

przeczytanego tekstu, 

• przyporządkowywanie śródtytułów do poszczególnych części tekstu, przy 

czym 

z podanych propozycji dwie nie pasują do żadnej części, 

• zaznaczanie informacji zawartych w tekście, 

• ustalanie kolejności fragmentów tekstu, 

• uzupełnianie tekstu z lukami, 

• test wielokrotnego wyboru, 

• parafrazowanie fragmentów tekstu, 

• uzupełnianie wywiadu pytaniami, które pasują do kontekstu podanych 

odpowiedzi (dwa pytania nie pasują do żadnej wypowiedzi), 

• wskazywanie w tekście miejsca, z którego pochodzi dana informacja. 

 

 

Standardowe techniki sprawdzania sprawności pisania: 

• tworzenie tekstu na podstawie historyjki obrazkowej, 



• tworzenie tekstu na podstawie słów-klucz 

• pisanie tekstów użytkowych na podany temat, 

• kończenie rozpoczętych tekstów. 

 

 

Ogólny zakres tematyki (Harmonogram) 

Zakres tematyki, w obrębie której uczniowie mają rozwijać swoje kompetencje 

językowe jest szczegółowo określony przez podstawę programową. Obejmuje on 

następujące dziedziny ogólne: 

• człowiek 

• dom 

• szkoła 

• praca 

• życie rodzinne i towarzyskie 

• żywienie 

• zakupy i usługi 

• podróżowanie i turystyka 

• kultura 

• sport 

• zdrowie 

• nauka i technika 

• świat przyrody 

• państwo i społeczeństwo 

• elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, 

z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji 

europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych 

kultur i społeczności. 

 

W ramach 30- godzinnego kursu uczniowie technikum budowlanego 

zajmować się będą głównie tematyką dotyczącą obszarów: dom, mieszkanie, praca 

zawodowa 

(w zawodach budowlanych), człowiek (w kontekście wykonywanego zawodu 

budowlanego), szkoła (w kontekście zdobywania wykształcenia w zawodach 

budowlanych).  



Realizacja przedstawionej tematyki będzie odbywać się w sposób spiralny. 

Taki układ treści obejmuje elementy już znane, które poprzez powtarzanie utrwalają 

się i pogłębiają, oraz elementy nowe, związane z poprzednimi i wykraczające poza 

nie. 

 

 

Szczegółowy program nauczania  kursu oraz treści nauczania ( treści odnoszą się do 

zawodu: technik budownictwa) 

 

Ogólne 

zakresy  

tematyczne  

Tematyka  

szczegółowa  
Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne  

Dom  

 

Miejsce 

zamieszkania  

 

Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą na 

temat jego miejsca zamieszkania, adresu itd. 

Udzielanie i  uzyskiwanie informacji  na ten 

temat.  

Opis domu, 

pomieszczeń 

domu i ich 

wyposażenia  

Opisywanie przedmiotów i miejsc (dom  

i  jego okolica, rodzaje mieszkań, 

pomieszczenia i  sprzęty oraz ich układ). 

Udzielanie i  uzyskiwanie informacji  na ten 

temat .  

Wynajmowanie, 

kupno i sprzedaż 

mieszkania  

Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą  

i  kończenie rozmowy. Przekazywanie 

komunikatów. Udzielanie i  uzyskiwanie 

informacji .  Formułowanie ogłoszeń. 

Opisywanie miejsc,  przedmiotów i czynności 

związanych z wynajęciem lub kupnem 

mieszkania.  Przedstawianie i  motywowanie 

własnych projektów i działań. 

Przedstawianie i   uzasadnianie opinii .  

Wyrażanie potrzeb dotyczących warunków 

mieszkaniowych. Uzyskiwanie i  udzielanie 

wyjaśnień  i  pozwoleń. Negocjowanie.  



Praca  

 

Organizacja 

procesu 

budowlanego  

Poznanie słownictwa dotyczącego procesu 

budowlanego, np. inwestor, robotnik 

budowlany, itp.  

Plany, wykresy  

Poznanie terminologii przedstawiającej   

schemat budynku, odczytywanie planów , 

wykresów .  

Plac budowy  

Poznanie terminologii dotyczącej  placu 

budowy, urządzeń na  placu budowy, 

przepisów obowiązujących na budowie, 

udzielania pierwszej  pomocy w razie 

wypadku budowlanego.  

Urządzenia na 

placu budowy  

Maszyny  i  narzędzia budowlane, ubranie 

robocze, materiały budowlane,  roboty 

budowlane (roboty murowe, tynkowe, itp.)  

Elementy 

budynku  

Rodzaje fundamentów, ścian, dachów, 

schodów .  

Człowiek 

(praca 

zawodowa

-  

budownict

wo)  

Zawody i 

związane z nimi 

czynności oraz 

warunki pracy i  

zatrudnienia  

Opisywanie ludzi,  miejsc i  czynności  

związanych z różnymi zawodami i  ich 

specyfiką. Przedstawianie i  uzasadnianie 

własnych opinii ,  projektów i działań. 

Uczestniczenie w dyskusji .  Argumentowanie 

i  obrona własnego stanowiska. 

Interpretowanie i  komentowanie 

przedstawionych faktów oraz opinii  innych 

osób.  

Praca dorywcza  

Nawiązywanie kontaktów z rozmówcą.  

Udzielanie i  uzyskiwanie informacji .  

Kończenie rozmowy w kulturalny sposób  

i  we właściwym czasie. Opisywanie miejsc                              

i  czynności.   Dyskutowanie o wadach  

i  zaletach pracy dorywczej.  

Rynek pracy  
Prezentacja sytuacji  na rynku pracy. 

Opisywanie miejsc,  ludzi,  zjawisk  



i  czynności.  Przedstawianie i  uzasadnianie 

cudzych opinii  oraz własnych projektów  

i  działań. Dokonywanie podsumowania 

dyskusji .  

Rodzina  
Członkowie 

rodziny  

Uzyskiwanie i  udzielanie informacji .  

Opisywanie ludzi i  czynności,  pod kątem  

wykonywanych przez nich zawodów.  

Szkoła  

Kształcenie w 

zawodach 

budowlanych  

Terminologia dotycząca właściwości 

materiałów budowlanych, rodzajów 

obciążeń, działających na te materiały sił ,  

pojęć geometrycznych (np. odcinek, prosta, 

powierzchnia, itp.) .  

 

 

Techniki nauczania podstawowych sprawności językowych 

 

Słuchanie 

Sprawność słuchania ze zrozumieniem jest niezbędnym elementem efektywnej 

komunikacji językowej. Dlatego też jej ćwiczeniu i rozwijaniu należy poświęcić 

stosunkowo dużo czasu w procesie nauczania języka obcego. Trzeba pamiętać także 

o tym, że prezentowanie na lekcjach autentycznych materiałów dźwiękowych 

stanowi nieodzowny element pracy nad przyswojeniem przez uczniów poprawnej 

wymowy nauczanego języka. W trakcie ćwiczeń uczeń nabywa umiejętność: 

• określania głównej myśli tekstu, 

• określania głównych myśli poszczególnych części tekstu, 

• stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje, 

• wyselekcjonowania informacji, 

• określania intencji autora lub nadawcy tekstu, 

• rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu, 

• określania kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników). 

Warunkiem skutecznego rozwijania tych umiejętności jest odpowiednie 

przygotowanie uczniów do kontaktu z autentycznym materiałem językowym. Mamy 

tu do dyspozycji następujące techniki pracy: 



• praca z materiałem graficznym, wizualizującym za pomocą obrazów, ilustracji 

i fotografii temat i problematykę tekstu do słuchania, 

• rozmowa na temat związany z tekstem, 

• skojarzenia, asocjogramy, elementy porządkujące dostępną już wiedzę na 

dany temat, 

• podanie słów-kluczy, 

• antycypacja możliwych treści tekstu na podstawie materiału graficznego lub 

słów-kluczy. 

 

 

Niektóre zadania są wykonywane bezpośrednio w trakcie słuchania tekstu. 

Tego typu pracę umożliwiają następujące techniki: 

• ustalanie prawidłowej kolejności fragmentów tekstu, 

• zaznaczanie wypowiedzi zgodnych z treścią wysłuchanego tekstu, 

• uzupełnianie tekstów z lukami wyrazowymi, 

• wypełnianie tabeli, 

• poprawianie kolejności zdarzeń, 

• wybór prawidłowej opcji (prawda – fałsz), 

• samodzielne kończenie zdań, 

• robienie notatek. 

 

 

Po wysłuchaniu całego tekstu, w celu utrwalenia nowego materiału 

i jednoczesnego wykorzystania go do ćwiczenia sprawności pisania i mówienia, 

stosujemy następujące techniki: 

• stawianie pytań dotyczących treści tekstu i udzielanie odpowiedzi, 

• streszczenie i opowiadanie wysłuchanego tekstu, 

• odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu, 

• przeprowadzanie ankiet, 

• wyrażanie własnego zdania na temat poruszony w tekście, 

• formułowanie wypowiedzi pisemnej odnoszącej się do treści tekstu. 

 

 

Mówienie 



W komunikatywnym nauczaniu języka obcego sprawność mówienia bywa 

niekiedy traktowana jako najistotniejsza. To właśnie biegłe posługiwanie się językiem 

mówionym ma zapewniać optymalne warunki porozumiewania się w obcym języku. 

Rzeczywistość współczesnego świata każe jednak nieco zweryfikować ten utarty 

pogląd. W dobie powszechnej komunikacji internetowej, poczty elektronicznej 

i krótkich wiadomości tekstowych przesyłanych za pomocą telefonów komórkowych 

komunikowanie coraz częściej odbywa się za pomocą pisma, a nie mowy. Niemniej 

sprawność mówienia cały czas pozostaje zasadniczą miarą sukcesu w procesie 

uczenia się języków obcych. Dlatego też pracy nad rozwojem tej sprawności należy 

poświęcić szczególnie dużo wysiłku i uwagi. Podstawowym zadaniem w tym 

względzie jest pomoc uczącym się w przełamaniu barier komunikacyjnych, które 

mogą utrudnić swobodne wypowiadanie się w obcym języku. Ważne jest, by 

uczniowie opanowali formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania 

komunikatu i kończenia rozmowy, co pozwoli im na stosowanie przemyślanych 

strategii i kontrolowanie sytuacji, w których jest niezbędna bezpośrednia Inter akcja 

językowa. Powinni także potrafić tworzyć dłuższe i wieloaspektowe wypowiedzi 

ustne, uwzględniające: 

• opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności, 

• relacjonowanie wydarzeń, 

• przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii, projektów, działań, 

• poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych, adekwatnie do ich 

funkcji, 

• przedstawianie faktów oraz opinii innych osób, 

• uczestniczenie w dyskusji – udzielanie informacji, wyjaśnień, 

argumentowanie, wyrażanie i obronę własnych opinii i poglądów, 

• interpretowanie i komentowanie przedstawionych faktów oraz opinii innych 

osób, 

• dokonywanie podsumowania dyskusji, rozmów i wypowiedzi, 

• poprawne stosowanie środków językowych służących do wyrażania 

różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej. 

 

Ponadto uczący się powinni opanować także sprawność przetwarzania tekstu, 

w tym: 



• relacjonowania, przetwarzania i przekazywania tekstów przeczytanych 

w języku obcym lub języku polskim oraz treści materiałów ikonograficznych, 

• stosowania zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu. 

 

 

Ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności mówienia w tak szerokim zakresie mogą 

służyć następujące techniki pracy dydaktycznej: 

• praca ze stymulującym materiałem graficznym (kolaże zdjęć i rysunków, 

historyjki obrazkowe, komiksy); opisywanie, snucie przypuszczeń 

• i skojarzeń, 

• wskazywanie różnic pomiędzy dwiema podobnymi ilustracjami, 

• odpowiadanie na konkretne pytania, 

• powtarzanie dialogów na podstawie przedstawionego schematu, 

• formułowanie wypowiedzi ustnej na podstawie przygotowanego planu 

ramowego, 

• inscenizowanie konkretnych sytuacji z życia, 

• „łańcuszki" pytań i odpowiedzi, 

• przeprowadzanie ankiet i wywiadów, 

• praca w parach i małych grupach oraz referowanie jej wyników na forum 

klasy, 

• dyskusje na tematy inspirujące młodzież do formułowania poglądów 

i zajmowania określonego stanowiska, 

• powtarzanie usłyszanych słów i werbalizacja skojarzeń. 

 

 

Czytanie 

Czytanie jest receptywną sprawnością językową i nadaje się doskonale do 

zadań łączących jej przyswajanie i ćwiczenie z jednoczesnym wykorzystaniem 

sprawności produktywnych, takich jak pisanie czy mówienie. Ważne jest przy tym, 

by nie tylko uczniowie przyswoili sobie niełatwą zdolność czytania w języku obcym, 

lecz żeby przede wszystkim posiedli umiejętność selektywnego, globalnego 

i szczegółowego zrozumienia czytanego tekstu. Będą wtedy w stanie sprostać 

wymaganiom  zakładającym rozumienie tekstu czytanego bogatego pod względem 



treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli 

umiejętność: 

• określania głównej myśli tekstu, 

• określania głównych myśli poszczególnych części tekstu, 

• stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje, 

• wyselekcjonowania informacji, 

• określania intencji autora tekstu, 

• rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu, 

• określania kontekstu komunikacyjnego (nadawca – odbiorca, forma 

wypowiedzi), 

• rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu, 

• oddzielania faktów od opinii, 

• rozpoznawania różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych w 

podanym kontekście. 

 

 

Pracując nad sprawnością czytania, musimy postępować – analogicznie do 

pracy nad rozwojem umiejętności słuchania ze zrozumieniem – trzyetapowo: przed 

przeczytaniem tekstu, w trakcie i po jego przeczytaniu. Przed przystąpieniem do 

lektury, w celu zainteresowania uczniów tematyką tekstu można wykorzystać 

następujące techniki: 

• wizualizacja tematyki tekstu za pomocą materiału graficznego, 

• praca skojarzeniowa i sporządzanie asocjogramów, 

• rozmowa wprowadzająca w tematykę tekstu, 

• słuchanie nagranych wypowiedzi na dany temat, 

• antycypowanie treści tekstu na podstawie jego tytułu. 

 

 

W trakcie czytania, aby zintensyfikować uwagę i staranność lektury 

i umożliwić w ten sposób dokładne zrozumienie tekstu, mamy do dyspozycji 

następujące techniki: 

• identyfikacja w tekście słów-kluczy, 

• ćwiczenia polegające na wyborze odpowiedniej opcji (prawda – fałsz), 

• ćwiczenia polegające na możliwości wielokrotnego wyboru, 



• ustalanie autora danej wypowiedzi lub osoby pojawiającej się w tekście, do 

której jakieś sformułowanie się odnosi, 

• dopasowywanie do tekstu odpowiedniego tytułu lub śródtytułów do 

poszczególnych części tekstu, 

• łączenie tekstu lub jego części z odpowiednimi ilustracjami, 

• sensowne łączenie ze sobą różnych elementów tekstu: rozsypanych 

fragmentów, listu/e-maila i odpowiedzi na list/e-mail itp., 

• uzupełnianie brakujących informacji na podstawie przeczytanego tekstu, 

• wskazywanie w tekście miejsca, z którego pochodzi dana informacja. 

 

 

Po zakończeniu lektury możemy dalej pracować z przeczytanym tekstem, 

stosując następujące techniki: 

• układanie ramowego planu do przeczytanego tekstu, 

• odpowiadanie na konkretne pytanie dotyczące treści tekstu, 

• uzupełnianie informacji w formie tabelarycznej, 

• pisemne lub ustne streszczenie bądź dokładne relacjonowanie treści 

przeczytanego tekstu, 

• rozmowa o problematyce, którą tekst poruszał, wyrażanie opinii i 

formułowanie stanowisk, 

• wyrażanie przypuszczeń na temat innego zakończenia lub dalszego ciągu 

tekstu. 

 

 

Pisanie 

Opanowanie języka wymaga umiejętności sprawnego pisania, która pozwoli 

na poprawne skonstruowanie takich tekstów, jak: ogłoszenie, notatka, ankieta, 

pocztówka, zaproszenie, list prywatny, itp.. 

Wdrażanie uczniów do umiejętności poprawnego posługiwania się językiem 

niemieckim w piśmie wymaga konsekwentnego stosowania następujących technik: 

• uzupełnianie w tekście luk wyrazowych, 

• wypełnianie formularzy, ankiet, kwestionariuszy i tabel, 

• interpretowanie statystyk, 

• uzupełnianie asocjogramów, 



• wpisywanie tekstów do komiksów, 

• podpisywanie zdjęć i ilustracji, 

• tworzenie tekstu na podstawie historyjki obrazkowej, 

• robienie notatek w czasie słuchania tekstu, 

• zapisywanie na tablicy skojarzeń na określony temat, 

• opisywanie wyglądu i charakteru osób, 

• pisemne relacjonowanie zdarzeń według przygotowanego wcześniej planu, 

• pisanie tekstu równoległego, 

• samodzielne pisanie listów/e-maili według wzorów-kluczy, 

• pisanie tekstów według przedstawionych elementów treści, 

• pisanie tekstu na podstawie wymienionych słów, haseł, pytań, 

• pisanie podania, życiorysu, biografii. 

 

 

 

 

Techniki pracy nad przyswajaniem materiału leksykalnego 

Komunikacja językowa nie może obyć się bez znajomości odpowiednio 

szerokiego zasobu słownictwa pozwalającego trafnie nazywać przedmioty 

z otaczającego nas świata i relacje między nimi, zjawiska abstrakcyjne oraz 

skomplikowane stany emocjonalne. Proces opanowywania słownictwa jest z natury 

żmudny i czasochłonny. Należy starać się więc maksymalnie go ułatwić, 

zracjonalizować i uatrakcyjnić. Możemy to osiągnąć, stosując następujące techniki 

pracy nad utrwaleniem nowego materiału leksykalnego: 

• gry, zabawy i kalambury, 

• krzyżówki i rebusy, 

• łączenie słowa i ilustracji, 

• sporządzanie tematycznych słowniczków obrazkowych, 

• przedstawianie znaczeń za pomocą prostych i schematycznych rysunków, 

• sugerowanie znaczeń słów za pomocą języka ciała, mimiki i gestów, 

• szukanie rymów i skojarzeń dźwiękowych, 

• wyjaśnianie znaczenia nowych słów przez wskazanie na przedmioty 

stanowiące ich rzeczywistą referencję, 

• odczytywanie znaczeń słów na podstawie kontekstu, 



• przyporządkowywanie polskich znaczeń słowom niemieckim i tworzenie w 

ten sposób mini słowniczka tematycznego, 

• definiowanie pojęć w języku niemieckim, 

• objaśnianie znaczenia nowych słów na podstawie znaczeń już znanych, 

• kontekstualizacja poprzez tworzenie zdań i wypowiedzi z użyciem nowych 

słów, 

• grupowanie wyrazów według: rodzaju gramatycznego, pokrewieństwa 

znaczeniowego i przynależności do jednego kręgu tematycznego, 

• szukanie i łączenie ze sobą słów o znaczeniu zbliżonym lub antonimów, 

• grupowanie słów wokół jakiegoś pojęcia przewodniego i sporządzanie 

asocjogramów, 

• eliminowanie słów, które nie pasują znaczeniowo do pozostałych, 

wymienionych w jednej grupie. 

 

 

 

Techniki przyswajania i ćwiczenia poprawnej wymowy 

Pracując nad wyćwiczeniem poprawności fonetycznej, mamy do dyspozycji 

następujące techniki: 

• słuchanie nagrań oryginalnych, 

• słuchanie pojedynczych wyrazów pogrupowanych według pewnej czytelnej 

zasady fonetycznej (powtarzająca się głoska, opozycja fonologiczna) i ich 

wielokrotne powtarzanie, 

• słuchanie i powtarzanie dłuższych fraz i zdań, 

• powtarzanie łamańców językowych, 

• głośne czytanie, 

• zaznaczanie w tekście usłyszanego słowa, 

• przyswajanie sobie tekstów piosenek i wspólne śpiewanie, 

• identyfikacja w poszczególnych wyrazach długich i krótkich samogłosek na 

podstawie nagrania. 
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i zakres rozszerzony. (rok wyd. 2012) 

2. Podręcznik „Alles klar”1b zakres podstawowy, 1a zakres rozszerzony (do 

nowej podstawy programowej) (wyd. WSiP) 

3. Modulare Lernmaerialien (Basicon) 

4. „Ilustrowany polsko- angielsko- niemiecki słownik budowlany” Wilhelm 

K.Killer 

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

6. Czasopisma niemieckojęzyczne typu „Deutsch aktuell” 

 


