
PROGRAM NAUCZANIA Język niemiecki MODUŁ M7 (Lektion 19, 20, 21, Akademie Deutsch ) - poziom B1 

Wymagania wstępne 

 

 

Ukończony M6 lub opanowany materiał odpowiadający M6, co potwierdzone jest wynikiem testu 

diagnostycznego. Student potrafi się przywitać, przedstawić siebie i inną osobę. Prowadzić rozmowę na 

podstawowe tematy korzystając ze słownictwa na poziomie A2. 

Student może uczestniczyć w zajęciach po zdaniu egzaminu na poziomie B2 z wybranego przez siebie 

języka, oferowanego na PW. 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 
 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. niemieckiego na poziomie B1 (pierwszy moduł z 3) 

zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie 

wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi tworzyć różne rodzajów tekstów – list, opis, relacja z wypadku, potrafi wypełnić 

formularz, napisać ogłoszenie.  

 

Czytanie: Student potrafi przeczytać i zrozumieć tekst dotyczący danego tematu, tekst dotyczący 

zagadnień związanych z dniem codziennym, potrafi przeczytać i zrozumieć rubryki w formularzu. Potrafi 

zrozumieć główne wątki przekazu tekstu z zakresu studiowanej dziedziny.  

Mówienie: Student potrafi wypowiadać się na temat wspomnień i doświadczeń, mówić o problemach 

dnia codziennego, porozmawiać na dany temat, potrafi brać udział w dyskusji zgadzając się z rozmówcą 

oraz potrafi wyrażać własne zdanie. Potrafi opowiedzieć historię. Potrafi uzasadnić swoją wypowiedź. 

Potrafi krótko opowiedzieć o wypadku, którego był świadkiem, lub w którym brał udział. Potrafi 

udzielać wskazówki.  

Słuchanie: Student potrafi zrozumieć krótkie komunikaty, potrafi zrozumieć audycję radiową dotyczącą 

omawianego tematu.  

Treści kształcenia 
Materiał leksykalny: słownictwo związane z takimi tematami jak praca w wielu miejscach (str. 5), relacje 

międzyludzkie (s.8-9, 112-13), historia Niemiec po 1945 (str. 21-23), wydarzenia historyczne na świecie 

(str. 26-29), biografie znanych osób (str. 29-31), opis regionu/ miejscowości (str. 38-39), opis wypadku 

komunikacyjnego (str. 41-44), przestępczość (str. 49-51), opis emocji (str. 54-57, 59-60). 

 

Materiał gramatyczny: zdania celowe z „damit/um…zu…„ (s. 6), partykuły i przysłówki wzmacniające i 

stopniujące (s. 12), zdania modalne z „indem/ dadurch, dass…/ ohne dass…/ ohne…zu…” (s. 14-15), czas 

przeszły Plusquamperfekt (s. 24), zdania okolicznikowe czasu z „nachdem” (s. 24-27) i „sobald/ als/ bis/ 

während/ wenn” (s. 36-37), zdania okolicznikowe skutku z „so…, dass…/ sodass/ also” (s. 32), strona 

bierna (s. 45-47), strona bierna z czasownikami modalnymi (s. 52), czasownik „lassen” w zdaniu (s. 58). 

 

Sprawności językowe: Rozwijanie umiejętności słuchania, czytania i mówienia w oparciu o materiał 

leksykalny z podanych rozdziałów, umiejętność dyskusji, argumentacji, zajęcia stanowiska (str. 20), opis 

dnia codziennego z użyciem spójnika „nachdem” (str. 27), opis historii, zaistniałej sytuacji, (str. 39, 60), 

opis wypadku (str. 45), wypełnienie formularza w charakterze świadka zdarzenia o charakterze 

kryminalnym (str. 51). 

Literatura Akademie Deutsch Intensivlehrwerk Band 3 (Lekcje 19-21) (student musi mieć tylko podręcznik, zeszyt 
ćwiczeń nie jest obowiązkowy) oraz przygotowane przez lektora materiały dodatkowe (nagrania, 
wideo, materiały własne czy z innych źródeł) dopasowane do programu zajęć oraz potrzeb grupy.   

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych, 
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS    

Kryteria zaliczenia ▪ obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
▪ zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
▪ wykonanie wszystkich prac domowych 
▪ aktywne uczestnictwo w zajęciach 
▪ uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego w części 

pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania gramatyczne i leksykalne, a 
w części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%) 
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