
 

 
PROGRAM NAUCZANIA Język niemiecki MODUŁ M6 (Lektionen 16,17,18 Akademie Deutsch) - poziom A2  

 
 

Wymagania wstępne  

  

  

Ukończony M5 lub opanowany materiał odpowiadający M5, co potwierdzone jest 
wynikiem testu diagnostycznego. Student potrafi prowadzić krótką rozmowę z 
rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi  formułować krótkie wypowiedzi ustne lub 
pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem 
dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.  

Cel przedmiotu 
oraz rozwijane 
umiejętności  

  

  

  

  

  

  

  
  

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. niemieckiego na poziomie A2 (trzeci 
moduł z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka 
ogólnego. Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.  

 
Pisanie: Student potrafi  wypowiadać się w zrozumiałych i poprawnie zbudowanych 
tekstach, przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafi opisać krajobrazy, miasta, swój 
wymarzony dom. Potrafi napisać opowiadanie o wspomnieniach z dzieciństwa, 
formalnego maila do osoby, od której wynajmuje mieszkanie, potrafi dokonać opisu 
miasta oraz wad i zalet życia w nim. 

 
Czytanie:  Student rozumie teksty informacyjne dotyczące miejsc i krajobrazów, opisy 
miast, ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkania. Student potrafi zrozumieć teksty, 
których autorzy reprezentują określone stanowiska i poglądy na temat wspomnień z 
dzieciństwa, urządzania i wynajmu mieszkania, problemach życia w mieście. 

 
Mówienie: Student potrafi formułować wypowiedzi, dotyczące nieskomplikowanych 
zagadnień i kończyć je odpowiednią konkluzją. Potrafi  wypowiadać się w miarę płynnie i 
spontanicznie. Potrafi skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i 
sprawach zawodowych. Potrafi w miarę precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy. 
Student potrafi przedstawić prezentację dotyczącą wybranego miasta.   

 
Słuchanie: Student rozumie dłuższe wypowiedzi związane ze wspomnieniami z 
dzieciństwa, z wynajmem i urządzaniem mieszkania, z formami życia w mieście, opisami 
miast, zaletami i wadami życia w mieście, opisami miejsc i krajobrazów. 

Treści kształcenia  Materiał leksykalny: słownictwo związane z takimi tematami jak opis miejsc i 
krajobrazów oraz wspomnieniami z dzieciństwa, poszukiwania, urządzania, renowacji 
mieszkania, problemów, zalet i wad życia w niemieckich miastach 
 
Materiał gramatyczny: czas przeszły Präteritum, zdania okolicznikowe czasu, zdania 
współrzędnie złożone ze spójnikami, zaimki wskazujące, dzierżawcze, nieokreślone, 
zdania przydawkowe. 

 
Sprawności językowe: Rozwijanie umiejętności słuchania, czytania i mówienia w oparciu 
o materiał leksykalny z podanych rozdziałów, formułowanie wiadomości, opisywanie 
krajobrazów (str. 154),formalne maile (str.165), opisy miast , obrazków. 
 

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 Intensivlehrwerk Band 2 (Lekcje 16,17,18) (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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