3.5. Wymagane umiej´tnoÊci szczegó∏owe opanowane po ukoƒczeniu gimnazjum:
(wed∏ug „Profile Deutsch”)
A1
Interakcja – ustnie
Potrafi zrozumieç i zareagowaç na podstawowe
zwroty dotyczàce pozdrowieƒ i po˝egnaƒ.

Potrafi pozdrowiç i po˝egnaç grup´ znajomych lub
przyjació∏, kole˝ank´/koleg´.

Potrafi przedstawiç siebie i innych i zareagowaç na
przedstawienie osób trzecich.

Potrafi podaç swoje imi´ i nazwisko, pochodzenie
i zawód.
Rozumie i odpowiednio reaguje na przedstawienie
innej osoby.

Potrafi zapytaç o samopoczucie i odpowiedzieç na
zadane pytania.

Potrafi odpowiedzieç na pytanie dotyczàce samopoczucia znajomych, nauczyciela.

Potrafi w prosty sposób opowiedzieç o swoich
upodobaniach i antypatiach.

Potrafi opowiedzieç o swoim hobby.
Umie zapytaç o zainteresowania innych.
Potrafi opowiedzieç o swoich przyzwyczajeniach ˝ywieniowych.
Opowiada o ulubionej muzyce i rodzaju muzyki,
której nie lubi.

Potrafi poprosiç znajomych o rzeczy codziennego
u˝ytku i za nie podzi´kowaç.

Umie poprosiç kole˝ank´/koleg´ o d∏ugopis, kartk´
papieru i podzi´kowaç za nie.
Podczas jedzenia potrafi poprosiç o chleb.

Potrafi w prosty sposób zareagowaç na proste pytania skierowane do niej/niego.

Potrafi odpowiedzieç znajomej, w jakiej szkole si´
uczy.
Potrafi powiedzieç, jakiego jest pochodzenia i jaki
jest jego j´zyk ojczysty.
Potrafi odpowiedzieç kole˝ance/koledze, co zamierza robiç po szkole.

Potrafi w sytuacjach ˝ycia codziennego rozumieç
i podawaç informacje, które bazujà na liczbach.

Potrafi zrobiç proste zakupy, pokazujàc gestem towar, który chce kupiç.
Potrafi podaç swój numer telefonu.
Potrafi zrozumieç informacj´ dotyczàcà terminu
spotkania i przekazaç go dalej.

Potrafi w sytuacjach ˝ycia codziennego za pomocà
gestów prosiç o powtórzenie.

Potrafi poprosiç kole˝ank´/koleg´ o opisanie drogi,
np. do basenu.
Potrafi poprosiç nauczyciela o wyjaÊnienie niezrozumia∏ego çwiczenia.
Potrafi poprosiç kole˝ank´/koleg´ o wyjaÊnienie
niezrozumia∏ego s∏owa.

Interakcja – pisemne
Potrafi wype∏niaç proste formularze i ankiety, podajàc swoje dane osobowe.

8

Potrafi po przybyciu do hotelu wype∏niç formularz
meldunkowy, podajàc imi´ i nazwisko, adres, pochodzenie i daty.
Potrafi wype∏niç ankiet´ dotyczàcà swojej osoby, podajàc zawód, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania.
Potrafi wype∏niç zg∏oszenie na kurs j´zykowy, podajàc informacje dotyczàce dotychczasowej nauki j´zyka (miejsce kursu, czas trwania).
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Potrafi podaç w formie pisemnej podstawowe dane
osobowe i zapytaç o nie.

Potrafi opisaç siebie w prostych s∏owach w liÊcie
skierowanym do szko∏y partnerskiej i poprosiç kogoÊ
o kontakt listowny.
Potrafi w prostych s∏owach przedstawiç si´ kole˝ance/koledze i poprosiç jà/go o opowiedzenie o sobie.
Potrafi przedstawiç si´ na tzw. chacie i zapytaç innych u˝ytkowników o dane.

Potrafi przekazaç na piÊmie proste informacje.

Potrafi w formie notatki podzi´kowaç za kwiaty
otrzymane na urodziny.
Potrafi w formie notatki poprosiç kole˝ank´/koleg´
o ustalenie terminu spotkania.

Potrafi napisaç prostà kartk´ pocztowà lub e-mail.

Potrafi zredagowaç do kole˝anki/kolegi kartk´ np.:
na urodziny.
Potrafi napisaç pozdrowienia z wakacji.
Potrafi przes∏aç przyjació∏ce/przyjacielowi krótki
e-mail z informacjà, co aktualnie robi.

A2
Interakcja – ustnie
Potrafi znaleêç si´ w sytuacjach ˝ycia codziennego,
tj. w sklepach i zak∏adach us∏ugowych.

Potrafi kupiç na poczcie znaczki.
Potrafi kupiç w piekarni ró˝nego rodzaju gatunki
chleba.

Potrafi uzyskaç informacje na temat podró˝y i Êrodków komunikacji.

Potrafi uzyskaç informacje na temat po∏àczenia autobusów i pociàgów.
Potrafi kupiç bilet.
Potrafi zapytaç i udzieliç informacji o drog´, wykorzystujàc do tego plan miasta.

Potrafi w znanych, codziennych sytuacjach udzieliç
informacji.

Umie w prosty sposób opowiedzieç o swojej rodzinie.
Potrafi przekazaç goÊciom podstawowe informacje
o swoim mieÊcie rodzinnym i odpowiedzieç na ich
pytania dotyczàce miejscowoÊci.

W sytuacjach ˝ycia codziennego potrafi zapytaç
o dane dotyczàce iloÊci i cen.

Potrafi w sklepie z obs∏ugà zrobiç zakupy, pytajàc
o towary i ceny.
Umie zamówiç coÊ do jedzenia i picia i poprosiç
o rachunek.

Potrafi zasygnalizowaç podstawowe potrzeby.

Potrafi w sklepie, w którym towary sà wy∏o˝one, poprosiç o konkretny towar.
Umie poprosiç nauczyciela (kole˝ank´/koleg´)
o pomoc przy problemach z komputerem.

Potrafi podczas rozmowy odpowiedzieç na proste
pytania i zareagowaç na proste wypowiedzi.

Umie podczas rozmowy w prosty sposób powiedzieç
o swoim wykszta∏ceniu i obecnym zaj´ciu.
Potrafi zareagowaç na informacje o kraju ojczystym
rozmówcy i opowiedzieç w prosty sposób o swoim
kraju.

Potrafi zrozumieç i odpowiednio zareagowaç na najwa˝niejsze informacje przekazane w prostych rozmowach telefonicznych.

Umie poinformowaç rozmówc´, ˝e wspó∏lokator
wróci za dwie godziny.

Potrafi w ró˝nych sytuacjach ˝ycia codziennego zastosowaç proste formy pozdrowieƒ, próÊb, przeprosin i podzi´kowaƒ.

Potrafi w restauracji grzecznie poprosiç obs∏ug´
o jad∏ospis.
Potrafi zagadnàç nieznajomego na ulicy i podzi´kowaç za udzielonà informacj´.
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Potrafi w typowych sytuacjach zaproponowaç i na
propozycj´ innych zareagowaç, np. zgodziç si´, odmówiç lub zaproponowaç alternatywne rozwiàzanie.

Potrafi podczas rozmowy zaproponowaç przyjacio∏om wieczorne wyjÊcie.
Potrafi podczas rozmowy nie zgodziç si´ na wyjÊcie
do lokalu na obiad.

Potrafi wyraziç w prosty sposób uczucia radoÊci lub
strachu.

Potrafi wyraziç radoÊç z prezentu urodzinowego.
Potrafi powiedzieç kole˝ance/koledze, ˝e boi si´
nauczyciela.
Potrafi wyraziç radoÊç z powodu pracy w grupie.

Potrafi w rozmowie przekazaç swoje zdanie na temat ulubionych i niech´tnie wykonywanych zaj´ç.

Potrafi wyraziç swoje zdanie na temat jedzenia i zapytaç innych o ich zdanie.
Potrafi wyjaÊniç, dlaczego nie chce wykonywaç danej
czynnoÊci w wolnym czasie (np. jazda na rowerze).
Potrafi powiedzieç, jakich czynnoÊci nie lubi wykonywaç w domu, a jakie sprawiajà mu przyjemnoÊç.

Interakcja – pisemnie
Potrafi napisaç krótkie, proste informacje, dotyczàce spraw codziennych.

Potrafi w krótkiej notatce poprosiç o precyzyjne informacje.
Potrafi zostawiç wspó∏lokatorowi notatk´ z informacjà, o której wróci.
Umie nadaç e-mail do kole˝anki/kolegi, informujàc
o umówionym terminie spotkania.

Potrafi przekazaç na piÊmie proste informacje dotyczàce spraw osobistych.

Potrafi opisaç kole˝ance/koledze, gdzie mieszka
i jak do niego dotrzeç.
Potrafi napisaç notatk´ z informacjà, w którym pokoju mieszka.

Potrafi wype∏niç proste, typowe formularze dotyczàce danych osobowych.

Umie podaç w ankiecie informacje o dodatkowych
umiej´tnoÊciach (np. znajomoÊç drugiego j´zyka, itp.)

Potrafi napisaç prosty list nieformalny, kartk´ pocztowà i e-mail oraz przekazaç w nich informacje dotyczàce spraw osobistych.

Umie zaprosiç kole˝ank´/koleg´ na swojà imprez´ urodzinowà.
Potrafi w krótkim liÊcie podzi´kowaç za okazanà pomoc.
Potrafi napisaç do kole˝anki/kolegi e-mail z nowinkami z ˝ycia osobistego.

A1
Produkcja – ustnie
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Potrafi w prostych s∏owach i wyra˝eniach opisaç siebie, co robi i gdzie mieszka.

Potrafi na lekcji powiedzieç, skàd pochodzi i gdzie
teraz mieszka.
Umie powiedzieç kole˝ance/koledze, co robi i jakie
jest jej/jego hobby.
Opowiada rozmówcy o swoim rozk∏adzie dnia.

Potrafi w prostych s∏owach opowiedzieç o sobie, innych osobach i swoim otoczeniu.

Potrafi na przyj´ciu opowiedzieç, jak du˝a jest jej/jego rodzina.
Umie w prosty sposób opisaç swojà przyjació∏k´/przyjaciela.
Opisuje szko∏´, do której ucz´szcza i czego si´ tam uczy.

Potrafi poprawnie okreÊlaç liczby, czas, miary i daty.

Potrafi tak wyraênie podaç swój numer telefonu, aby
go mo˝na by∏o zapisaç.
Umie podaç w urz´dzie poprawnie swoje dane: data
urodzenia, adres.
Potrafi podaç w sklepie dane dotyczàce iloÊci i wielkoÊci.
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Produkcja – pisemnie
Potrafi zapisaç nazwiska, pojedyncze s∏owa i krótkie
zwroty.

Potrafi zapisaç autora, tytu∏ i cen´ ksià˝ki.
Potrafi na lekcji zapisaç z tablicy, folii polecenia nauczyciela.
Potrafi zapisaç tytu∏ p∏yty kompaktowej, którà poleci∏ mu kolega.

Potrafi zrobiç krótkie notatki, zawierajàce miejsce
i czas.

Potrafi stworzyç sobie rozk∏ad dnia zawierajàcy dni
tygodnia, daty, godziny.

Potrafi zanotowaç w punktach, zapisaç fakty i daty
dotyczàce codziennych zaj´ç.

Potrafi w prostej formie zanotowaç plan i tras´ podró˝y.
Potrafi zapisaç plan zaj´ç dla cz∏onków rodziny.

Potrafi zapisaç dane dotyczàce jej/jego osoby.

Umie w prostych zdaniach zapisaç, gdzie i jak mieszka.
Potrafi opisaç czynnoÊci wykonywane przez inne
osoby.
Umie zapisaç dane poszczególnych osób w klasie.

A2
Produkcja – ustnie
Potrafi opisaç w prostej formie rzeczy osobiste lub
osoby.

Potrafi opisaç siebie i swojà rodzin´.
Potrafi opisaç swojà poprzednià szko∏´.
Potrafi opisaç gdzie i jak mieszka.

Potrafi informowaç w prosty i krótki sposób o osobistych doÊwiadczeniach, wydarzeniach i w∏asnych zaj´ciach.

Potrafi opisaç w∏asnà drog´ kszta∏cenia.
Opowiada na lekcjach o swoich przyzwyczajeniach
w wolnym czasie.
Potrafi opowiedzieç o wa˝niejszym wydarzeniu rodzinnym, np. przeprowadzce.

Potrafi wyraziç swojà opini´ na temat spraw dnia codziennego.

Potrafi wyjaÊniç, jakie potrawy ch´tnie jada, a których nie jada lub nie mo˝e jeÊç.
Potrafi powiedzieç, dlaczego okreÊlonà dyscyplin´
sportowà lubi szczególnie.
Potrafi powiedzieç, jakie czynnoÊci ch´tnie wykonuje w domu.

Potrafi mówiç w prosty sposób o planach i ustaleniach z innymi.

Potrafi opisaç kole˝ance/koledze zaj´cia zaplanowane na nast´pny tydzieƒ.

Potrafi w prosty sposób wyraziç przypuszczenia.

Potrafi na przyj´ciu wyraziç przypuszczenie, dlaczego przyjaciel jest nieobecny.
Potrafi wyraziç nadziej´, ˝e otrzyma dobrà ocen´.

Potrafi opowiedzieç krótkà historyjk´, zachowujàc
chronologi´ wydarzeƒ.

Potrafi opowiedzieç chronologicznie o krótkiej podró˝y.
Potrafi opowiedzieç krótki epizod z lat szkolnych.

Potrafi wyraênie i zrozumiale podaç dane dotyczàce
lat, dat i wa˝nych numerów.

Potrafi podaç dat´ urodzenia, u˝ywajàc liczebników
porzàdkowych.
Potrafi podaç bez problemów kole˝ance/koledze
swój numer telefonu.

Potrafi zaprezentowaç podstawowe informacje, u˝ywajàc prostych struktur j´zykowych na bliskie mu
tematy.

Potrafi na lekcji przy pomocy mapy lub plakatu
przedstawiç swoje miejsce zamieszkania.
Potrafi na podstawie fotografii opowiedzieç krótko
o ˝yciu codziennym przedstawionych tam osób.

Potrafi w prosty sposób powiedzieç, jak si´ coÊ robi.

Umie wyjaÊniç, jak dojÊç do umówionego miejsca
spotkania.
Potrafi powiedzieç kole˝ance/koledze, co powinna/powinien za∏atwiç.
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Produkcja – pisemnie
Potrafi zrozumiale opisaç bliskie mu osoby lub rzeczy.

Potrafi opisaç osoby, które dobrze zna.
Umie opisaç, jakie jest jego/jej ulubione hobby i czego
do tego potrzebuje.
Potrafi napisaç, gdzie znajduje si´ jego mieszkanie
i jak wyglàda.

Potrafi w prosty sposób opisaç sytuacje ˝ycia codziennego.

Umie podaç krótkie informacje na temat czynnoÊci
w domu i w szkole.
Potrafi opisaç, do której klasy chodzi i jakich ma kolegów oraz atmosfer´ w klasie.
Opisuje swojà codziennà drog´ do szko∏y.

Potrafi informowaç pisemnie, w prosty i krótki sposób, o osobistych doÊwiadczeniach, wydarzeniach
i w∏asnych zaj´ciach.

Potrafi opisaç swoje minione wakacje.
Umie w prosty sposób opisaç imprez´ (gdzie, kiedy, co).
Potrafi opisaç wybranà przez siebie uroczystoÊç rodzinnà (Wielkanoc, Bo˝e Narodzenie).

Potrafi w prosty sposób pisaç o sprawach codziennych i wyra˝aç swojà opini´.

Potrafi opisaç swoje miejsce zamieszkania i podaç
jego zalety i wady.
Potrafi opisaç swoje nowe hobby i co mu si´ w nim
podoba.
Potrafi opisaç, co mu si´ nie podoba w nowej szkole.

Potrafi zanotowaç informacje dotyczàce spraw osobistych.

Potrafi zrobiç list´ zakupów.

Potrafi zapisaç plany i zadania w prostej i krótkiej
formie.

Potrafi zanotowaç zadania, które zosta∏y mu przydzielone w grupie.
Umie zanotowaç swój plan pracy na nast´pny tydzieƒ.

A1
Recepcja – ustnie
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Potrafi w znanych mu sytuacjach zrozumieç proste
informacje dotyczàce czasu i miejsca.

Potrafi zrozumieç krotkà informacj´ dotyczàcà spotkania z przyjació∏mi (piàtek, godz.10.00).
Potrafi zrozumieç przekazane przez mikrofon informacje (np. o czasie rozpocz´cia imprezy).

Potrafi w ustnym przekazie zrozumieç cz´sto u˝ywane
zwroty, np. pozdrowienia, po˝egnania, przeprosiny.

Potrafi zrozumieç powitania przekazane w telewizji
na poczàtku audycji.
Umie zrozumieç w przekazie radiowym podzi´kowania i po˝egnanie.
Rozumie przywitanie goÊci przez gospodyni´/gospodarza.

Potrafi w prostych, krótkich, wolno wypowiadanych
tekstach zrozumieç internacjonalizmy, nazwiska
i liczby.

Potrafi zrozumieç prostà zapowiedê na lotnisku.

Potrafi w znanych sobie sytuacjach zrozumieç krótkie polecenia.

Potrafi zrozumieç polecenie nauczyciela, dotyczàce
korzystania z podr´cznika, zw∏aszcza, jeÊli jest to wizualizowane gestem.
Potrafi zrozumieç proste polecenia dotyczàce obs∏ugi komputera.
Potrafi zrozumieç kole˝ank´/koleg´, która/który wyjaÊnia drog´ do konkretnego miejsca.
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Potrafi w wiadomoÊciach telewizyjnych okreÊliç temat, szczególnie, jeÊli zawiera internacjonalizmy dotyczàce nazwy, czasu i miejsca.

Potrafi, jako widz, okreÊliç temat wiadomoÊci.
Potrafi w sprawozdaniu dotyczàcym znanego mu tematu okreÊliç ogólnie, które informacje sà nowe.
Potrafi w sprawozdaniach sportowych zrozumieç wyniki swoich ulubionych dru˝yn.

Recepcja – pisemnie
Potrafi w krótkich, prostych tekstach zrozumieç bie˝àce informacje dotyczàce nazw, liczb, s∏ów.

Potrafi w programie kursu zrozumieç informacje dotyczàce terminu, liczby zaj´ç, czasu ich trwania i ceny kursu.
Wyszukuje z oferty wakacyjnej informacje dotyczàce
terminu, czasu wycieczki i celu wycieczki.

Potrafi zrozumieç treÊç prostych tekstów informacyjnych.

Umie wyszukaç w repertuarze filmowym film na
wieczór, miejsce i godzin´ rozpocz´cia seansu.
Potrafi wyszukaç z tekstu informacje o akcesoriach,
które sà jej/jemu potrzebne przy jej/jego zainteresowaniach.
Potrafi z rozk∏adu jazdy wyszukaç informacje dotyczàce czasu odjazdu i przyjazdu pociàgu.

Potrafi z krótkich tekstów informacyjnych wyszukaç
dane dotyczàce osób i miejsc.

Potrafi z artyku∏u prasowego zrozumieç dane dotyczàce wieku, miejsca zamieszkania i zaj´cia wybranej osoby.
Potrafi wyszukaç w rubryce sportowej informacje na
temat wyniku interesujàcego jà/go meczu.
Potrafi wyszukaç na wk∏adce p∏yty kompaktowej dane dotyczàce muzyków.

Potrafi zrozumieç informacje na szyldach, które
mo˝na spotkaç w ˝yciu codziennym, zw∏aszcza, jeÊli
zawierajà logo i odpowiednie kolory.

Umie zrozumieç najwa˝niejsze znaki informacyjne
(dworzec, parking, postój taksówek).
Potrafi zrozumieç na tablicy informacyjnej w domu
towarowym poszczególne has∏a (artyku∏y sportowe,
artyku∏y spo˝ywcze, odzie˝).
Potrafi zrozumieç tablice informacyjne w miejscach
publicznych (palenie wzbronione, zakaz parkowania).

Potrafi zrozumieç krótkie instrukcje obs∏ugi, szczególnie, jeÊli sà poparte obrazkiem.

Potrafi zrozumieç krótkie instrukcje dotyczàce
orientacji w terenie (drugie pi´tro, pokój 24).
Potrafi na ulotkach do lekarstw zrozumieç proste
polecenia (dawkowanie, czas za˝ywania leku).

Potrafi w krótkich listach, kartkach pocztowych
i mailach wyszukaç g∏ównà informacj´.

Potrafi zrozumieç pozdrowienia z wakacji.
Potrafi zrozumieç powód napisania kartki (uroczystoÊç, gratulacje).
Umie zrozumieç e-maila dotyczàcego spotkania.

Potrafi zrozumieç podstawowe polecenia dotyczàce
obs∏ugi komputera.

Potrafi w kafejce internetowej korzystaç z programu
e-mailowego.

A2
Recepcja – ustnie
Potrafi w typowych sytuacjach zrozumieç informacje
i dane dotyczàce liczb.

Potrafi w sklepie z obs∏ugà zrozumieç ceny podane
ustnie.

Potrafi zrozumieç krótkie i proste og∏oszenia i zapowiedzi.

Potrafi zrozumieç w domu towarowym zapowiedê
o zamkni´ciu sklepu.
Potrafi zrozumieç w supermarkecie informacje dotyczàce promocji.
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Potrafi w sytuacjach ˝ycia codziennego zrozumieç
proste polecenia.

Potrafi zrozumieç opis drogi i mo˝liwoÊç korzystania
ze Êrodków komunikacji miejskiej.
Umie zrozumieç polecenie dotyczàce jej/jego pracy
w grupie.
Potrafi zrozumieç wskazówki lekarza, jak cz´sto
i w jakiej dawce ma za˝yç lekarstwo.

Potrafi podczas rozmowy rozpoznaç temat rozmowy, jeÊli jest prowadzona powoli i wyraênie w standardowym j´zyku.

Potrafi zrozumieç, jako przys∏uchujàcy si´ rozmowie, informacje na temat rodziny rozmawiajàcych.
Potrafi rozpoznaç temat w trakcie przys∏uchiwania
si´ rozmowie.

Potrafi z krótkich, wyraênie mówionych tekstów zrozumieç istotne informacje.

Potrafi wychwyciç z radiowych informacji sportowych interesujàce jà/go wyniki.
Potrafi zrozumieç z us∏yszanej prognozy pogody
temperatury zapowiadane na nast´pny dzieƒ.

Potrafi zrozumieç istotne fakty dotyczàce prezentacji na znane jej/mu tematy, jeÊli sà wspierane wizualnie.

Potrafi zrozumieç w samolocie informacje dotyczàce
bezpieczeƒstwa, przekazywane przez stewardesy.
Potrafi zrozumieç proste informacje podczas oprowadzania turystów po mieÊcie.

Recepcja – pisemnie
Potrafi w prostych tekstach, dotyczàcych ˝ycia codziennego wyszukaç i zrozumieç specyficzne i przewidywalne informacje.

Potrafi w og∏oszeniu w supermarkecie zrozumieç,
które artyku∏y sà w∏aÊnie w promocji.

Potrafi zrozumieç informacj´ g∏ównà w tekstach zawierajàcych ilustracje lub kombinacje s∏owno – obrazkowe.

Potrafi przy pomocy mapy pogody zrozumieç pogod´.
Potrafi rozpoznaç w programie telewizyjnym tematy
audycji przy pomocy zdj´ç lub logo.

Potrafi zrozumieç w miejscach publicznych szyldy
i napisy.

Potrafi zrozumieç podstawowe piktogramy znajdujàce si´ na drogach (np. droga zamkni´ta).
Potrafi orientowaç si´ na poczcie za pomocà szyldów
i napisów.

Potrafi wyszukaç w krótkich i jasno sformu∏owanych
og∏oszeniach zawierajàcych ma∏o skrótów podstawowe informacje.

Umie w og∏oszeniach drobnych dotyczàcych wynajmu mieszkania wyszukaç: liczb´ pokoi, wielkoÊç
mieszkania i cen´.
Potrafi w og∏oszeniach drobnych wyszukaç informacji dotyczàcych u˝ywanych komputerów (cena, wyposa˝enie, moc).

Potrafi wyszukaç najwa˝niejsze informacje w krótkich artyku∏ach prasowych zawierajàcych du˝o
nazw, liczb, nag∏ówków i zdj´ç.

Potrafi po zawodach sportowych, które jà/go interesowa∏y znaleêç w gazecie rezultat zawodów.
Umie, czytajàc notatk´ o jakimÊ wydarzeniu, wyszukaç informacje dotyczàce pytaƒ, co?, gdzie? i kiedy?

Potrafi zrozumieç proste instrukcje obs∏ugi, jeÊli sà
kolejno wprowadzane i wsparte rysunkami.

Potrafi przy pomocy instrukcji obs∏ugi skorzystaç
z automatu, np. do napojów.
Potrafi zrozumieç objaÊnienia dotyczàce przyrzàdzania potraw, np. makaronu.

A1
Mediacja – ustnie
Potrafi z krótkich niemieckoj´zycznych wypowiedzi
przekazaç innym osobom w j´zyku ojczystym wa˝ne
informacje, które bazujà na nazwach i liczbach.
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Potrafi przekazaç znajomym w j´zyku ojczystym informacje uzyskane w recepcji hotelu np. na temat
godzin wydawania Êniadania.
Potrafi przekazaç kole˝ance/koledze w sklepie
w Szwajcarii informacje dotyczàce ceny sukni.
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Potrafi przekazaç kole˝ance/koledze wa˝ne informacje uzyskane w sekretariacie szko∏y j´zykowej w Niemczech na temat kursu (ceny, daty rozpocz´cia kursu).
Potrafi z krótkich niemieckoj´zycznych wypowiedzi
przekazaç innym osobom w j´zyku ojczystym informacje dotyczàce ˝ycia codziennego.

Umie przet∏umaczyç kole˝ance/koledze na przyj´ciu
proste pytania dotyczàce pochodzenia, miejsca zamieszkania, czasu pobytu.
Potrafi w restauracji przet∏umaczyç kole˝ance/koledze krótkie uwagi kelnera, np. „z makaronem czy
bez?”, „z cytrynà czy bez?”
Potrafi przet∏umaczyç w sklepie proste pytania niemieckiego sprzedawcy, np. „P∏aci Pan kartà?”

Potrafi przekazaç innym pojedyncze informacje
z krótkich tekstów pisanych dotyczàcych znanych
mu tematów i bazujàcych na podstawowym s∏ownictwie, internacjonalizmach i elementach wizualizujàcych.

Potrafi koledze/kole˝ance przekazaç najwa˝niejsze
informacje z zaproszenia, np. miejsce, dzieƒ, godzina.
Potrafi przet∏umaczyç polskiemu turyÊcie najwa˝niejsze s∏owa z niemieckoj´zycznego prospektu, np.
dzieci, rodzice, pociàg, restauracja.
Potrafi przet∏umaczyç z codziennej gazety niemieckoj´zycznej proste zwroty dotyczàce pogody, np.
s∏oƒce, deszcz.

Potrafi w znanych mu sytuacjach ˝ycia codziennego
przekazaç bie˝àce ustne informacje lub pytania.

Potrafi w niemieckiej restauracji pomóc polskiemu
koledze/polskiej kole˝ance w zamówieniu napoju.
Umie przekazaç niemieckiemu turyÊcie opis drogi,
podanej przez polskiego policjanta.
Potrafi w polskim sklepie pomóc niemieckoj´zycznemu turyÊcie w zrozumieniu cen towarów.

Potrafi przet∏umaczyç proste polskie informacje
z szyldów i napisów na j´zyk niemiecki.

Potrafi przet∏umaczyç szyld na sklepie, np. „zamkni´te”.
Potrafi w hotelu przet∏umaczyç proste s∏owa z tablicy informacyjnej, np. Êniadanie, kolacja.

A2
Mediacja – ustnie
Potrafi z krótkiej, niemieckoj´zycznej wypowiedzi
przekazaç proste informacje na znane mu tematy.

Potrafi przekazaç istotne informacje nagrane na sekretark´, np. przesuni´cie terminu spotkania.
Umie przekazaç polskiemu turyÊcie istotne informacje dotyczàce opisu drogi, podane w j´zyku niemieckim.
Potrafi przekazaç kole˝ance/koledze istotne informacje dotyczàce oglàdanej niemieckoj´zycznej zapowiedzi programu telewizyjnego, np. rozpocz´cie,
czas trwania programu.

Potrafi z krótkich niemieckoj´zycznych wypowiedzi
przekazaç istotne informacje o osobach w j´zyku ojczystym (pochodzenie, zainteresowania, wykszta∏cenie).

Potrafi zapoznaç niemieckiego koleg´/kole˝ank´
z polskà kole˝ankà/kolegà i przet∏umaczyç proste
pytania dotyczàce miejsca zamieszkania, zawodu,
zainteresowania.
Potrafi polskiej kole˝ance/koledze przekazaç proste
informacje niemieckiego turysty dotyczàce jego podró˝owania, np. gdzie by∏, dokàd chce jechaç.
Potrafi przet∏umaczyç proste pytania niemieckiego
ucznia skierowane do polskiego kolegi, np. gdzie si´
uczysz, jak d∏ugo, jak nazywa si´ Twój nauczyciel.
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Potrafi przet∏umaczyç proste ˝yczenia, polecenia
i ˝àdania innym osobom w j´zyku ojczystym.

Potrafi przet∏umaczyç polskiemu koledze/ kole˝ance
proste polecenia niemieckich gospodarzy, np.:
usiàdê, zdejmij p∏aszcz, tu nie wolno paliç.

Potrafi przekazaç innym niektóre wa˝ne informacje
z niemieckich szyldów na znane mu tematy.

Umie przet∏umaczyç z jad∏ospisu w restauracji polskiej kole˝ance/koledze nazwy niektórych daƒ.
Potrafi przet∏umaczyç na dworcu kolejowym polskiemu turyÊcie niektóre informacje z rozk∏adu jazdy.
Potrafi polskiemu kierowcy przet∏umaczyç cz´sto
spotykane napisy na znakach drogowych, np. objazd,
droga zamkni´ta.

Potrafi przekazaç w sposób ogólny proste informacje z niemieckoj´zycznych tekstów pisanych, pod
warunkiem, ˝e posiadajà przejrzystà struktur´ i sà
wsparte zdj´ciami/obrazkami.

Potrafi przekazaç z niemieckoj´zycznego czasopisma g∏ówne informacje dotyczàce katastrof, np. kiedy, gdzie, kto.
Potrafi przekazaç krótkie informacje z magazynu
sportowego na temat np. pi∏ki siatkowej (miejsce,
czas, wynik).
Potrafi z niemieckoj´zycznego programu telewizyjnego przekazaç informacje dotyczàce zespo∏u muzycznego, np. styl muzyki, wykonawca.

Potrafi przekazaç z krótkich niemieckoj´zycznych
tekstów pisanych pojedyncze, wa˝ne informacje na
znane mu tematy.

Potrafi przekazaç koledze/kole˝ance najwa˝niejsze
informacje zawarte w niemieckoj´zycznej notatce,
np. kto, gdzie, kiedy, dlaczego.
Potrafi przekazaç informacje dotyczàce koncertu
z niemieckoj´zycznych stron internetowych, np.
miejsce, dzieƒ i czas koncertu.
Potrafi przet∏umaczyç niektóre fragmenty niemieckoj´zycznego listu prywatnego, np. sytuacja rodzinna, pytania o zdrowie.

Potrafi przet∏umaczyç z j´zyka ojczystego niemieckoj´zycznemu rozmówcy bie˝àce informacje, pytania, ˝yczenia, dotyczàce ˝ycia codziennego.

Potrafi przekazaç w prosty sposób w sklepie ˝yczenia
kupujàcego niemieckoj´zycznej sprzedawczyni.
Potrafi przekazaç niemieckoj´zycznemu turyÊcie proste polecenia, np. zalecenia dotyczàce parkowania.
Potrafi przekazaç w urz´dach proste zalecenia portiera niemieckiemu koledze/kole˝ance, np. gdzie nale˝y poczekaç.

Potrafi przekazaç poszczególne fragmenty ustnych
poleceƒ lub zapowiedzi niemieckoj´zycznemu rozmówcy.

Potrafi przet∏umaczyç niemieckiemu turycie najwa˝niejsze informacje z zapowiedzi na dworcu, np.
opóênienie pociàgu.
Potrafi przet∏umaczyç polecenie polskiego policjanta skierowane do niemieckiego turysty, np. krótsza
droga, w lepszym stanie.
Potrafi przekazaç us∏yszane, wa˝ne zapowiedzi na
dworcu autobusowym niemieckiemu turyÊcie, np.
godzina odjazdu, numer autobusu.

Potrafi przekazaç niemieckoj´zycznemu rozmówcy
wa˝ne informacje z teksów pisanych i napisów.

Potrafi przekazaç niemieckiemu goÊciowi hotelowemu niektóre informacje z prospektu zawierajàcego
ofert´ sp´dzenia wolnego czasu, np. miejsce, czas
i dyscyplina sportowa.
Umie wyjaÊniç niemieckiemu koledze/kole˝ance
w prosty sposób typowe polskie dania z karty daƒ.
Potrafi w prosty sposób po niemiecku przekazaç
g∏ówne informacje z gazety na temat aktualnego wydarzenia.
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Potrafi podczas prostej rozmowy pomi´dzy polskim
i niemieckim rozmówcà przet∏umaczyç proste informacje dotyczàce tych osób, u˝ywajàc na przemian j´zyka polskiego i niemieckiego (pochodzenie, zainteresowania, wykszta∏cenia).

Potrafi w urz´dzie poÊredniczyç w rozmowie mi´dzy
niemieckim urz´dnikiem a polskim znajomym, t∏umaczàc proste pytania dotyczàce miejsca zamieszkania, zawodu, pracy.
Potrafi w trakcie rozmowy przy stole poÊredniczyç
w rozmowie mi´dzy niemieckimi gospodarzami
a polskim kolegà/kole˝ankà, t∏umaczàc i udzielajàc
odpowiedzi na temat ˝ycia codziennego (rodzina,
hobby, pochodzenie).

3.6. Europejskie portfolio j´zykowe
Europejskie portfolio j´zykowe jest nowym, wa˝nym dokumentem, który u∏atwia nauk´ j´zyków obcych. Powsta∏o
ono, by s∏u˝yç mieszkaƒcom zjednoczonej Europy. Stworzenia tego dokumentu podj´∏a si´ Rada Europy, by wspieraç i umacniaç jednoÊç kontynentu europejskiego, jak równie˝, by rozwijaç zrozumienie dla ró˝norodnoÊci j´zykowej
i kulturowej mieszkaƒców ró˝nych krajów Europy.
Europejskie portfolio j´zykowe sk∏ada si´ z trzech cz´Êci:
1. paszportu j´zykowego, który zawiera informacje o Radzie Europy i o samym paszporcie, dane w∏aÊciciela, jego
portret j´zykowy, tabel´ samooceny na poziomach: rozumienie, czytanie, mówienie – interakcja i produkcja ustna. Paszport zawiera równie˝ wykaz dyplomów, jakie w∏aÊciciel uzyska∏ na swojej drodze rozwoju j´zykowego.
2. biografii j´zykowej, w której uczàcy si´ j´zyka obcego mo˝e zapisaç swoje doÊwiadczenia w poznawaniu j´zyków
i kultur, opisaç sposoby uczenia si´ j´zyka, swoje potrzeby i post´py w nauce.
3. Dossier – przypomina teczk´ artysty, w której uczeƒ gromadzi i rejestruje wykonane przez siebie prace: projekty, wypracowanie, wiersze, listy, prace plastyczne, notatki, pami´tniki z podró˝y po obcych krajach lub miastach,
jak te˝ inne prace, które uczeƒ pragnie zachowaç, a które majà zwiàzek z naukà j´zyka obcego. W dossier znajduje si´ równie˝ miejsce na dyplomy z konkursów j´zykowych, zaÊwiadczenia i Êwiadectwa, które dokumentujà
osiàgni´cia ucznia w poznawaniu j´zyka i kultury danego kraju.
W ramach projekty Rady Europy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu opracowa∏o we wspó∏pracy z Centralnym OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie polskà wersj´ Europejskiego Portfolio J´zykowego dla
uczniów od 10 do 15 roku ˝ycia.

4. Materia∏ nauczania
4.1. Zagadnienia tematyczne
Proponowany przez nas zakres tematyczny powinien byç realizowany przez ca∏y cykl nauki j´zyka niemieckiego.
Oznacza to, ˝e uczeƒ powinien mieç mo˝liwoÊç systematycznego powtarzania, odÊwie˝ania i sukcesywnego powtarzania s∏ownictwa dotyczàcego danego tematu. Najlepszym wi´c sposobem jest metoda spiralna realizowania poni˝szych
zagadnieƒ tematycznych:
Tematyka
cz∏owiek

Szczegó∏owe zagadnienia
tematyczne
nawiàzywanie kontaktów
(powitanie, po˝egnanie,
przedstawianie si´)
dane personalne (imi´,
nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
wyglàd zewn´trzny i cechy
charakteru
uczucia i emocje
zainteresowania
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Przyk∏adowe intencje komunikacyjne
interakcja ustnie: Potrafi pozdrowiç i po˝egnaç grup´ znajomych
i przyjació∏.
Potrafi podaç swoje imi´ i nazwisko, pochodzenie i zawód.
Potrafi powiedzieç, jakiego jest pochodzenia i jaki jest jego j´zyk
ojczysty.
Potrafi wyraziç w prosty sposób uczucia radoÊci i strachu.
Umie opowiedzieç o swoim hobby.
interakcja pisemnie: Potrafi po przybyciu do hotelu wype∏niç formularz meldunkowy.
Potrafi przedstawiç si´ na chacie i zapytaç innych o ich zainteresowania.
produkcja ustnie: Potrafi powiedzieç kole˝ance/koledze, co robi
i jakie jest jego hobby.
Potrafi na lekcji powiedzieç, skàd pochodzi i gdzie mieszka.
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