
PROGRAM NAUCZANIA Język niemiecki MODUŁ M11 (Lektion 32, 33, Mobilität – Lektion 36 Akademie Deutsch B2+) - 
poziom B2 

 

Wymagania wstępne Ukończony M10 lub opanowany materiał odpowiadający M10, co potwierdzone jest wynikiem 

testu  diagnostycznego. 

 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. niemieckiego na poziomie B2 (drugi moduł z 3) 

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

wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane ze swoimi  

zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając 

argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia 

i przeżycia. 

Czytanie: Student potrafi przeczytać i zrozumieć artykuły i reportaże dotyczące problemów 

współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie 

współczesną prozę literacką. 

Mówienie: Student potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość  

swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane 

mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Potrafi formułować przejrzyste, 

rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić 

swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. 

Słuchanie: Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi  

nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mu znany. Rozumie większość wiadomości 

telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie 

języka. 

 

Treści kształcenia 
Materiał leksykalny: Nachhaltigkeit, Lebensmittel, Verschwendung, Resteverwertung, Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Arbeitswelt, Arbeitsmodelle, Mehrarbeit, innovativeArbeitgeberkonzepte, Mobiltät 
 
Materiał gramatyczny: Umformung vom Relativsatz, Nomen-Verb-Verbindungen, Verbalisierung, 
Nominalisierung 
 
Sprawności językowe: rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, mówienia oraz pisania. 

Prezentacja. Opis grafiki. 

 

Wymowa: na zajęciach regularnie ćwiczona jest wymowa przy wykorzystaniu ćwiczeń fonetycznych 

znajdujących się w podręczniku oraz realizowane są dodatkowe ćwiczenia fonetyczne przygotowane 

przez lektora. 

Literatura Akademie Deutsch B2+ (Lekcje 32, 33, Mobilität z lekcji 36) 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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