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Komplett 4   Rozkład materiału  poziom IV.1p.               2h / tydzień 
Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału podręcznika Komplett 4 w pracy z uczniami drugich klas liceów i techników realizującymi podstawę programową na poziomie IV.1  
w wymiarze 3 godzin tygodniowo.  
Nauczyciel dostosowuje rozkład do możliwości i potrzeb konkretnej grupy uczniów. Kurs Komplett poprzez różnorodność form i treści oraz swoją elastyczność daje nauczycielowi swobodę w 
doborze materiału zarówno do pracy na lekcji, jak i w ramach pracy domowej dla ucznia. W rozkładzie sugerujemy podział lekcji oraz dobór zadań z poszczególnych jednostek, mając na 
uwadze zaawansowaną znajomość języka oraz wymiar godzin przeznaczonych na naukę. Niewymienione w rozkładzie zadania stanowią bazę materiałów, z których nauczyciel może korzystać 
w miarę możliwości na lekcjach, ale również na zajęciach dodatkowych, w pracy z uczniami wymagającymi wsparcia i bardziej szczegółowej powtórki, ale także z uczniami zainteresowanymi 
nauką języka niemieckiego (jako zadania do samodzielnego wykonania i konsultacji z nauczycielem) oraz w ramach pracy domowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 909) ćwiczenia nie są materiałem obowiązkowym. Zostały podane dla orientacji 
nauczycieli i uczniów, którzy zdecydują się na ich fakultatywne wykorzystanie. 

Kapitel 1 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

1a  
 
Du wirst 

bestimmt 

gemobbt! - 

Opisywanie 

przypadków 

mobbingu w 

szkole. 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung, 
zadanie 1, 
gramatyka’ 
zadania 3a, 3b 
 
 
2. lekcja: 
zadania 4, 5a, 
5b 
 

Szkoła 
mobbing w szkole 
 
Człowiek 
przyczyny 
zachowań 
 

Życie rodzinne  
i towarzyskie 
reakcja ofiar 
 
Państwo i 
społeczeństwo 
pomoc 
osobom 
mobbingowanym 

Strona bierna 

Vorgangspassiv 

Opowiadanie 
o zachowaniach 
krzywdzących 
innych  
 
Informowanie 
o przyczynach 
mobbingu 
 
Opisywanie reakcji 
osób krzywdzonych 
 
Wyrażanie uczuć 

Słuchanie / Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; przedstawianie faktów z przeszłości  
i teraźniejszości; opisywanie doświadczeń swoich i 
innych ludzi; wyrażanie pewności, przypuszczenia, 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku polskim 
głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w 
języku niemieckim; przekazywanie informacji w języku 
obcym (niemieckim) sformułowane w języku polskim 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem; rozwijanie 
świadomości językowej 
 

 

I 1.1  
I 1.3  
I 1.5  
I 1.14;  
II 2.3  
II 3.3; 
III 4.1 
III.4.3  
III 4.9  
III 4.10;  
V 8.2  
V 8.3;  
9;  
13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 11 (Aufwärmung 1a), s.12-13, s. 24 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 1), s. 25 (Fokus auf Grammatik Übungen 
1a-1e  

Książka ćwiczeń: s. 6-7 

¹ Określenie „gramatyka” odnosi się każdorazowo do apli z zagadnieniami gramatycznymi w lekcji. Szersze omówienie tych zagadnień oraz ćwiczenia do nich znajdują się w jednostce Fokus auf  Grammatik, którą nauczyciel może wykorzystać 
na lekcji przy wprowadzaniu danego zagadnienia lub potraktować jako materiał do samodzielnej pracy uczniów (jako jednostkową pracę domową lub całościowo – jako powtórkę przed testem).  
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TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

1b  
 
Was können 
wir jetzt tun? - 
Reagowanie 
na różne 
rodzaje 
mobbingu. 
Wyrażanie 
opinii i 
wsparcia dla 
osób 
poszkodowa- 
nych. 

1 
1. lekcja: 
zadanie 1 
Aufwärmung 
zadania 2, 3 
 
 
   

Szkoła  
rodzaje mobbingu, 
 
Sport / Zdrowie 
reakcja na mobbing 
 
Życie rodzinne  
i towarzyskie /  
Człowiek 
wyrażanie wsparcia 
osobom źle 
traktowanym 

Zdanie 
porównawcze 

nierzeczywiste 

Informowanie o 
rodzajach mobbingu 
 
Wyrażanie wsparcia 
osobom 
pokrzywdzonym 
 
Udzielanie porad 
i wskazówek 
 
Wyrażanie opinii 
 
Dokonywanie 
porównań 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych 
części tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk 
i czynności; opisywanie czynności dnia codziennego i 
komentowanie ich; wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć; opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość; wyrażanie pewności, 
przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień;  proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie emocji; 
prośba o radę i udzielanie rad 
 

I 1.1 I 

1.3 I 1.5 

I 1.10  

I 1.11;  

II 2.3  

II 3.2;  

III 4.1  

III 5.1  

III 5.2  

III 5.5  

III 5.8  

III 5.10; 

IV 6.4  

IV 7.2  

IV 7.4  

IV 7.7        

IV 7.8 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 11 (Aufwärmung 1b), s. 14-15, s. 24 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 2), s. 25 (Fokus auf Grammatik Übungen 
2a-2d) 
Książka ćwiczeń: s. 8-9 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

1c  
 
Niemand darf 
so etwas tun! - 
Przedstawiani
e właściwych 
wzorców 
zachowań w 
sieci i 
formułowanie 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1a,1b 
gramatyka,  
zadanie 2 
 
2. lekcja 
zadania 3a, 4a, 
4b 
 

Człowiek / Życie 
rodzinne  
i towarzyskie 
Popularne 
zachowania w sieci 
 
Państwo i 
społeczeństwo   
Zasady 
konstruktywnej 
krytyki 

Zaimki 
nieokreślone 
 
Przysłówki czasu 

Przyznawanie się do 
Błędu 
 
Wyrażanie 
ubolewania 
 
Przeprosiny 
 

Informowanie 
o zachowaniu w sieci 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk 
i czynności; opisywanie czynności dnia codziennego i 
komentowanie ich; przedstawianie faktów z przeszłości  
i teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i 
planów na przyszłość; wyrażanie pewności, 
przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, intencji, 

I 1.1  

I 1.5 I 

1.14;  

II 3.3;  

III 5.1  

III 5.2 

III 5.3  

III 5.5  

III 5.8  

III 5.10; 
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treści 
krytycznych 
 

 

Formułowanie 
konstruktywnej 
krytyki 
 
Wyrażanie opinii 

preferencji i życzeń, pytanie o opinie, preferencje i 
życzenia innych; wyrażanie emocji 
Reagowanie pisemne: wyrażanie emocji; wyrażanie 
prośby i podziękowania oraz zgoda lub odmowa 
wykonania prośby; wyrażanie skargi, przepraszanie, 
przyjmowanie przeprosin 
 

IV 6.4  

IV 6.8  

IV 6.9  

IV 7.7  

IV 7.9  

IV 7.10 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 11 (Aufwärmung 1c), s. 16-17, s. 26 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 3, 4), s 27 (Fokus auf Grammatik 
Übungen 3a-3c, 4a-4c), s. 29 (Wortspiel 1,2) 

Książka ćwiczeń: s.10-11 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

1d  
 

Alles Gute! - 

Organizowani

e wymiany 

szkolnej. 

 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadanie 1 
gramatyka, 
zadania 2,3, 4a, 
5, 6 
 
 
 
 

 

Szkoła 
Wymiana szkolna 
 
Człowiek / Życie 
rodzinne  
i towarzyskie 
Zwroty stosowane 
w korespondencji 

Odmiana 
przymiotnika 
bez rodzajnika 

Opisywanie wyjazdu 
na wymianę szkolną 
 
Program wymiany 
Prowadzenie 
korespondencji 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji; 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu; rozróżnianie formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi 
Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i 
planów na przyszłość 
 
 

I 1.1  
I 1.3  
I 1.5;  
II 2.3  
II 3.3  
II 3.6 
II.3.7; 
III 4.3  
III 4.5  
III 4.8 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 11 (Aufwärmung 1d), s. 18-19; s.26 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 5), s. 27 (Fokus auf Grammatik Übungen 
5a-5c) 

Książka ćwiczeń: s. 12-13 
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TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA / SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Landeskunde 
 
Sport ohne 
Diskriminierung 
- lekcja 
realioznawcza. 
 

1 
1. lekcja:  
zadania 1, 3a, 
3b 
 

Sport 
Uprawianie sportu przez osoby 
niepełnosprawne, paraolimpiady, rodzaje 
dyscyplin paraolimpijskich 
 
Zdrowie 
Samopoczucie, pozytywny wpływ 
uprawiania sportu bez względu na rodzaj 
choroby/schorzenia/niepełnosprawności 

Opisywanie 
dyscyplin zawodów 
paraolimpijskich 
 
Przedostawanie 
sylwetek znanych 
niepełnosprawnych 
sportowców 
 
Wpływ uprawiania 
sportu na zdrowie 
fizyczne i psychiczne 
osób 
niepełnosprawnych  

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych; przekazywanie w języku polskim 
głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w 
języku niemieckim;  
Inne: Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

I 1.10  
I 1.11;  
V 8.1  
V 8.2; 
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 20-21 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Filmseiten:  

Ein Kriminalfall 

-praca z filmem. 

 

1 Państwo i społeczeństwo 
(przestępczość) 

Wyszukiwanie 
informacji w 
oglądanym filmie 

Stosowanie 
słownictwa z filmu  
w sytuacjach 
komunikatywnych 

Sporządzenie listu 
gończego na 
podstawie materiału 
audio-wideo 

Opisywanie 
przypadku 
związanego  

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji; określanie kontekstu wypowiedzi; 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i 
czynności; 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
prostych informacji i wyjaśnień; 
Inne: Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; stosowanie strategii 
komunikacyjnych oraz kompensacyjnych 
 

I 1.14;  
II 2.3  
II 2.5;  
III 5.1; 
IV 6.4; 
11;  
12 
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z przestępczością 
lub aktem przemocy. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Książka ćwiczeń: s. 16-17 (zad. 1-6) 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Schritt für 
Schritt  
 
Rozwijanie 
umiejętności 
krok po kroku. 

3 
1. lekcja: 

zadania 1,2 

 

2. lekcja: 

zadania 3, 4a z 

podręcznika i 

zadania 1, 2, 3 z 

książki ćwiczeń 

 

3. lekcja: 

zadania 4ab, 5a-
c i 6a z książki 
ćwiczeń 

Szkoła 
Nowy uczeń w szkole, życie szkoły, 
przebieg zajęć 
 
Człowiek  
Uczucia i emocje, przyjaźń i nienawiść, 
znajomości zawierane w szkole, pojęcie 
stalkingu 
 
Życie rodzinne  
i towarzyskie 
Czynności dnia codziennego, formy  
spędzania czasu wolnego, zawieranie 
przyjaźni 
 

Opisywanie 
problemu nowego 
ucznia 
(cudzoziemca) w 
klasie/szkole – 
proces akceptacji i 
asymilacji 
 
Problem stalkingu  
 
Przedstawianie zalet 
i wad wymian 
międzyszkolnych 
oraz opisywanie ich 
przebiegu 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu; określanie 
intencji nadawcy/autora tekstu 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu; 
znajdowanie w tekście określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów i uczuć 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

I 1.1 I 1.3 
I 1.5;  
II 2.1 II 
2.4 II 3.1 
II 3.3; 
III 4.1 
III.4.3  
III 4.5;  
IV 6.4 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 22-23 

Książka ćwiczeń: s. 18-20 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA / SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Deine  
Kompetenzen 
 
Sprawdzenie 
umiejętności 
językowych. 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 2a, 
3a 
 
2. lekcja: 
zadania 4,  
prezentacja 
pracy 
projektowej 

Szkoła 
Życie szkoły, wycieczka klasowa/szkolna 
 
Człowiek  
Uczucia i emocje, zachowania 
międzyludzkie, w tym podczas 
wycieczki/wyjazdu; mobbing wśród 
młodzieży/uczniów 
 
Życie rodzinne  
i towarzyskie 
Koledzy, przyjaciele, wspólne spędzanie 
czasu 

Opisywanie 
wycieczki 
klasowej/szkolnej i 
zachowania uczniów 
podczas jej trwania 
 
Prezentacja form 
spędzania czasu na 
wycieczce 
klasowej/szkolnej 
 
Formy mobbingu 
wśród uczniów 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu; znajdowanie 
w tekście określonych informacji 
Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; przedstawianie faktów z przeszłości 
i teraźniejszości; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk 
i czynności; opisywanie czynności dnia codziennego i 
komentowanie ich; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i 
planów na przyszłość 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień; wyrażanie emocji 
Reagowanie pisemne: proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie próśb i 
podziękowań oraz zgody lub odmowy wykonania prośby 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych; 
Inne: współdziałanie w grupie 
 

I 1.1  
I 1.3 I 
1.5;  
II 2.1  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1 
III.4.3  
III 4.4 
III 4.5  
III 5.1 
III 5.2  
III 5.8; 
IV 6.4  
IV 6.9  
IV 7.4  
IV 7.9;             
V 8.1; 
10 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 30-31 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Im Ernst? 
Powieść w 
odcinkach. 

1 
1. lekcja: 

zadania 1, 2, 3 

 

  

Szkoła 
Przygotowania do balu maturalnego 
 
Człowiek  
Relacje między uczniem a nauczycielem 
oraz między uczniami 
 
Życie rodzinne  
i towarzyskie 
Okresy życia, organizacja imprez 
szkolnych, życie szkolne i uczestnictwo 
w nim młodzieży 

Prezentowanie 
różnych form 
zachowania uczniów 
w szkole 
 
Opisywanie 
przegotowań do balu 
maturalnego 

Słuchanie / Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy; proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych oraz 
kompensacyjnych; rozwijanie świadomości językowej 
 

I 1.1  
I 1.3 I 
1.5;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1; 
IV 6.2  
IV 6.6;  
V 8.1; 
12;  
13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 32-33 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

Sprawdzian z 
rozdziału 1 1 

Zakres środków leksykalnych, gramatycznych oraz funkcji 
językowych z bieżącego rozdziału 

Testy w wersji A i B w materiałach dla nauczyciela 

 

Dodatkowe 

materiały do 

wykorzystania  

Książka ćwiczeń s. 14-15 (Fokus auf Grammatik, easy) 
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Kapitel 2 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA 

PP IV.1p. TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

2a  
 
Bist du ein 
Computerfreak? 
- Korzystanie z 
komputera i 
urządzeń 
cyfrowych na co 
dzień. 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1, 2, 
gramatyka, 
zadanie 3 
 
 
 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Urządzenia 
elektroniczne 
 
Człowiek 
Obsługa i 
korzystanie z 
urządzeń 

Przyimek bei 
z rzeczownikiem 
odczasownikowym 

Nazywanie urządzeń 
Elektronicznych 
 
Opisywanie 
czynności 
wykonywanych 
podczas 
korzystania z 
komputera 
 
Opisywanie 
zwyczajów 
cyfrowych 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów i uczuć 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku polskim 
głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w 
języku niemieckim; przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w języku polskim 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem; rozwijanie 
świadomości językowej 

 
I 1.1 I 1.5; 

II 2.3  

II 3.3;  

III 4.1 

III.4.3  

III 4.5  

III 5.5; 

V 8.2  

V 8.3 ;  

9;  

13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 35 (Aufwärmung 2a), s. 36-37, s. 48 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 1), s. 49 (Fokus auf Grammatik Übungen 
1a, 1b) 

Książka ćwiczeń: s. 22-23 
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TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

sugerowany 
podział materiału 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

2b 
 
Wie komme ich 
denn ins Netz? 
- Obsługa 
urządzeń 
elektronicznych 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung, 
zadanie 1, 
gramatyka, 
zadanie 3 
 

Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie 
Instrukcja 
korzystania ze 
sprzętu 
elektronicznego 
 
Nauka i technika 
Symbole używane 
w sprzęcie 
elektronicznym 

Zdania podrzędne 
sposobu ze 
spójnikiem 
indem 
 
Zdania podrzędne 
przyczyny ze 
spójnikiem da 

Rozumienie 
i formułowanie 
instrukcji 
korzystania ze 
sprzętu 
elektronicznego 
 
Rozpoznawanie 
symboli 
używanych w 
sprzęcie 
elektronicznym 
 
Informowanie o 
sposobie 
wykonywania 
czynności 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; wyjaśnianie sposobu obsługi prostych 
urządzeń 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; opisywanie czynności dnia codziennego i 
komentowanie ich; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; wyjaśnianie sposobu obsługi prostych 
urządzeń 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów obcojęzycznych 
 

 

I 1.1  
I 1.5 I 
1.12;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.5  
III 4.11 
III 5.1  
III 5.2  
III 5.5  
III 5.11; 
IV 6.4  
IV 7.2;  
V 8.1 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 35 (Aufwärmung 2b), s. 38-39, s. 48 (Fokus 
auf Grammatik Kommentar 2, 3), s. 49 (Fokus auf Grammatik 
Übungen 2a-2b, 3a)  

Książka ćwiczeń: s. 24-25 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

sugerowany 
podział materiału 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
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2c  
 
Medien - Wady 
i zalety 
korzystania z 
mediów. 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1,  
gramatyka, 
zadanie 2 
 
2. lekcja: 
zadania  3b, 4, 
5b 
 
 

Kultura 
Media 
 
Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie 
Gatunki typowe dla 
poszczególnych 
mediów 
 
Nauka i technika 
Zagrożenia 
wynikające 
z nadmiernego 
oglądania 
telewizji 

Zdanie warunkowe 
nierzeczywiste 

Nazywanie 
gatunków 
typowych dla 
poszczególnych 
mediów 
 
Wypowiadanie się 
na temat 
korzystania 
z mediów 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób; 
opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość; 
wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów obcojęzycznych; 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem; stosowanie strategii 
komunikacyjnych oraz kompensacyjnych; rozwijanie 
świadomości językowej 
 

 

I 1.1 I 
1.5 I 1.9 
I 1.12;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.3  
III 4.5  
III 4.6  
III 4.8  
III 4.10; 
IV 6.4;  
V 8.1;  
9;  
12;  
13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 35 (Aufwärmung 2c), s. 40-41, s. 50 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 4), s. 51 (Fokus auf Grammatik 
Übungen 4a-4b) 

Książka ćwiczeń: s. 26-27 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

2d  
 
(Un)sicher im 
Netz - 
Netykieta czyli 
zasady 
zachowania w 
internecie 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1, 2 
 
2. lekcja: 
gramatyka 
zadania 3, 4, 5  
 
 

Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie / 
Nauka i technika 

Niewłaściwe 
zachowania 
w internecie i ich 
skutki 
 
 
 
 
 

Bezokolicznik z zu 
 i bez zu 

Opisywanie 
niewłaściwych 
zachowań 
w internecie 
 
Informowanie o 
skutkach 
nieprzemyślanych 
działań w sieci 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych oraz 
kompensacyjnych 

I 1.1  
I 1.5  
I 1.12;  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.5  
III 4.6  
III 5.1  
III 5.5  
III 5.6; 
12 
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 35 (Aufwärmung 2d), s. 42-43, s. 50 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 5), s. 51 (Fokus auf Grammatik 
Übungen 5a-5b) 

Książka ćwiczeń: s. 28-29 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Landeskunde 
 
Medien 
machen Spaβ - 
lekcja 
realioznawcza. 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 1b, 
2a, 2b 
 
2. lekcja: 
zadania 2c, 2d, 
3a 

Człowiek 
Współpraca, dzielenie się pasjami, 
zainteresowania młodych ludzi, kontakty 
międzyludzkie 
 
Szkoła 
Życie szkoły, prowadzenie szkolnego 
radia 
 
Kultura 
Uczestnictwo w kulturze, media, 
tworzenie tekstów i wypowiedzi na tematy 
powiązane z kulturą i sztuką, wywiady z 
ludźmi kultury 
 
Nauka i technika 
Obsługa i korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych, w tym sprzętu 
nagraniowego, obsługa radia 

Prowadzenie 
wywiadów 
radiowych i 
wypowiadanie się 
na różne tematy 
 
Prowadzenie 
monologów i 
dialogów w 
programach 
radiowych   
 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem; współdziałanie w grupie; 
Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
 

I 1.1 I 
1.3 I 1.9 
I 1.12;  
II 3.3;  
9;  
10;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 44-45 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Filmseiten: 
Im Netz - praca 
z filmem. 
 

1 

 

Nauka i technika 
korzystanie z podstawowych urządzeń 
technicznych 

Wyszukiwanie 
informacji w 
oglądanym filmie 
 
Stosowanie 
słownictwa z filmu  
w sytuacjach 
komunikatywnych 
 
Opisywanie czynności 
wykonywanych na 
komputerze  
 
Dyskutowanie na 
temat związany z 
działem 
 
Przygotowanie krótkiej 
prezentacji do tematu 
działu 
 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i 
czynności 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy; uzyskiwanie i przekazywanie 
prostych informacji i wyjaśnień 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
prostych informacji i wyjaśnień 
Inne: współdziałanie w grupie; Korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym (niemieckim), również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 

I 1.12; 
III 5.1; 
IV 6.2  
IV 6.4  
IV 6.8  
IV 7.2; 
10;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Książka ćwiczeń:  s. 32-33  (zadania 1-5) 

 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
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Schritt für 
Schritt  
 
Rozwijanie 
umiejętności 
krok po kroku. 

2 
1. lekcja: 

zadania 1, 2, 3 

 

2. lekcja: 

Zadania 4a, 4b 

z podręcznika  

i zadania 1, 2, 

3, 4a, 4b z 

książki ćwiczeń 

 

 

 

Człowiek 
Cechy charakteru, przyzwyczajenia 
związane z rutyną życia codziennego 
oraz zainteresowania 
 
Życie rodzinne i towarzyskie  
Formy spędzania wolnego czasu, styl 
życia 
 
Kultura 
Dziedziny kultury, programy telewizyjne i 
artykuły prasowe związane ze sztuką i 
kulturą 
 
Nauka i technika 
Korzystanie i obsługa sprzętu 
elektronicznego, w tym komputera i 
telefonu komórkowego; wady i zalety 
czytania artykułów z mediów 
tradycyjnych oraz elektronicznych 
 
 
 

Opisywanie form 
spędzania czasu 
wolnego 
 
Wykorzystanie mediów 
tradycyjnych i 
elektronicznych do 
promocji sztuki i 
kultury 
 
Prezentowanie 
różnych rodzajów 
programów 
telewizyjnych  
 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób; 
wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości 
 
 

I 1.1 I 
1.5 I 1.9 
I 1.12;  
II 2.3  
II 3.6;  
III 4.1  
III 4.3  
III 4.5  
III 4.6  
III 4.10 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 46-47 

Książka ćwiczeń: s. 34-36 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 



 
14 

© Klett Polska sp. z o.o. 
 

Deine 
Kompetenzen 
Sprawdzenie 
umiejętności 
językowych. 
 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 2a, 
3a 
 
2. lekcja: 
zadania 4, 5,  
prezentacja 
pracy 
projektowej 

Człowiek 
Zainteresowania 
 
Szkoła 
Przedmioty nauczania, wykorzystanie 
nowych mediów w procesie nauczania 
 
Życie rodzinne i towarzyskie  
Formy spędzania czasu wolnego wady i 
zalety spędzania czasu wolnego z 
użyciem sprzętu elektronicznego 
 
Kultura 
Media 
 
Nauka i technika 
Obsługa i korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
 

Informowanie o 
formach spędzania 
wolnego czasu z 
użyciem 
nowoczesnych 
mediów i technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
 
Opisywanie ulubionych 
stacji tv/radiowych i 
ulubionych 
programów/audycji 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu; znajdowanie 
w tekście określonych informacji 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Inne: współdziałanie w grupie; Korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym (niemieckim), również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 
 
 

I 1.1 I 
1.3 I 1.5 
I 1.9  
I 1.12;  
II 2.3  
II 3.1  
II 3.3;  
III 4.5  
III 4.6  
III 5.1  
III 5.5  
III 5.6; 
IV 6.4  
IV 7.2; 
10;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s.54-55 

 

 

 

 

 

 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
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Im Ernst? 
Powieść w 
odcinkach. 

1 
1. lekcja: 

zadania 1, 2, 3 

 

 

Człowiek 
Cechy charakteru, uczucia i emocje 
 
Szkoła 
Życie szkolne, przygotowania do balu 
maturalnego 
 
Życie rodzinne i towarzyskie  
Okresy życia, koledzy, przyjaciele 
 
Kultura 
Media 
 
Nauka i technika 
Obsługa i korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
 

Prezentowanie wad i 
zalet korzystania z 
nowych mediów 
 
Opisywanie 
przygotowań do jednej 
z form życia szkolnego  
- balu maturalnego 
 
Opisywanie 
zachowania, emocji i 
uczuć w danej sytuacji 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy; proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych oraz 
kompensacyjnych; rozwijanie świadomości językowej 
 

I 1.1  
I 1.3  
I 1.5  
I 1.9  
I 1.12;  
II 2.3 
II 3.3;  
III 4.1; 
IV 6.2  
IV 6.6;  
V 8.1; 
12;  
13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 56-57 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

Sprawdzian z 
rozdziału 2 1 

Zakres środków leksykalnych, gramatycznych oraz funkcji 
językowych z bieżącego rozdziału Testy w wersji A i B w materiałach dla nauczyciela 

 

Dodatkowe 

materiały do 

wykorzystania  

Książka ćwiczeń s. 30-31 (Fokus auf Grammatik, easy) 

 

 
Kapitel 3 

TEMAT LEKCJI LICZBA TREŚCI NAUCZANIA PP 
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GODZIN TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

IV.1p. 

3a  
 
Umweltschützer 

oder 

Umweltmuffel? - 

Pozytywny i 

negatywny 

wpływ 

człowieka na 

środowisko. 

 
 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1a, 1b 
 
2. lekcja: 
gramatyka 
zadania 2, 3, 
4, Wortspiel 1 

Człowiek /  
Życie rodzinne i 
towarzyskie /  
Świat przyrody 
Codzienne 
zachowania 
przyjazne 
środowisku 
i szkodliwe dla 
niego 

Przyimek statt 
z dopełniaczem 

Nazywanie 
codziennych 
czynności przyjaznych 
środowisku i 
szkodliwych 
dla niego 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
przedstawianie opinii innych osób 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk 
i czynności 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
 
 

I 1.1  
I 1.5  
I 1.13;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.2  
III 4.5  
III 4.6  
III 5.1;  
V 8.1 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 59 (Aufwärmung 3a), s. 60-61, s. 72 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 1), s. 73 (Fokus auf Grammatik Übungen 
1a-1c), s. 77 (Wortspiel 1) 

Książka ćwiczeń: s. 38-39 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

3b 
 
Unsere Erde ist 
bedroht! - Opis 
zagrożeń 
środowiska 
naturalnego. 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung, 
zadania 1, 2, 
3a 
 
2. lekcja: 

gramatyka 

zadania 4, 5a, 
6 
 
 
 

Życie rodzinne i 
towarzyskie / 
Świat przyrody /  
Elementy wiedzy 
o krajach obszaru 
nauczanego 
języka oraz o 
kraju ojczystym z 
uwzględnieniem 
kontekstu 
Zagrożenia 
środowiska 
naturalnego 

Strona bierna 
stanu 
Zustandspassiv 

Nazywanie 
podstawowych 
zagrożeń 
środowiska 
naturalnego 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu; znajdowanie 
w tekście określonych informacji 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu;  znajdowanie 
w tekście określonych informacji 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych; przekazywanie w języku polskim 
głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w 
języku niemieckim;  
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem; 
współdziałanie w grupie; Korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym (niemieckim), również za 

I 1.5  
I 1.13  
I 1.14;  
II 2.1  
II 2.3  
II 3.1  
II 3.3;  
V 8.1  
V 8.2;  
9;  
10;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
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Podręcznik: s. 59 (Aufwärmung 3b), s. 62-63, s. 72 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 2), s. 73 (Fokus auf Grammatik Übungen 
2b), s. 77  

Książka ćwiczeń: s. 40-41 

pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZI/n 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

3c  
 
Etwas muss 
endlich getan 
werden! - 
Zaangażowani
e człowieka 
na rzecz 
ochrony 
środowiska i 
ratowania 
planety. 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1, 2 
gramatyka, 
zadania 3, 4 
 
 
 

Człowiek /  
Świat przyrody /  
Państwo i 
społeczeństwo 
Działania na rzecz 
ochrony środowiska 

Strona bierna 
z czasownikami 
modalnymi w 
czasach 
teraźniejszym i 
przeszłym 
Präteritum 

Opisywanie form 
zaangażowania na 
rzecz 
ochrony środowiska 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień; proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie swoich opinii, 
intencji, preferencji i życzeń, pytanie o opinie, 
preferencje i życzenia innych 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych;  
Inne: Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
 

I 1.1  
I 1.13  
I 1.14;  
II 2.3  
II 3.3;  
IV 6.4  
IV 6.6  
IV 6.8  
IV 7.2; 
V 8.1; 
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 59 (Aufwärmung 3c), s. 64-65, s. 72 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 2), s. 74 (Fokus auf Grammatik Kommentar 
3), s. 73 (Fokus auf Grammatik Übungen 2a, 2c); s. 75 (Fokus auf 
Grammatik Übungen 3a-3b) 

Książka ćwiczeń: s. 42-43 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

3d  
 
Ökotourismus 
- Turystyka 
przyjazna 
środowisku 
jako 
alternatywny 
sposób 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadanie 1 
gramatyka 
zadania 2, 3, 4 
 
 

Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie 
Ekoturystyka 
 
Podróżowanie i 
turystyka 
Oferta hotelu 
przyjaznego 
środowisku 

Rekcja 
rzeczownika 

Opisywanie 
ekologicznych 
zachowań podczas 
urlopu 
 
Wskazywanie na 
konieczność zmiany 
nawyków 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć; opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

 

 

I 1.1  
I 1.5  
I 1.8;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.5  
III 4.8 
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spędzania 
urlopu. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 59 (Aufwärmung 3d), s. 66-67, s. 74 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 4), s. 75 (Fokus auf Grammatik Übungen 
4a-4b),  

Książka ćwiczeń: s. 44-45 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN  

sugerowany 
podział 

materiału 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
FUNKCJE JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Landeskunde 
 
Müll - neue 
Trends; 
Upcycling –  
 
lekcja 
realioznawcza
. 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 1b, 
2 
 
2. lekcja: 
zadania 3, 4, 5 

Życie rodzinne i towarzyskie 
Czynności życia codziennego, styl 
życia 
 
Świat przyrody  
Ochrona środowiska naturalnego, 
powtórne wykorzystanie starych 
przedmiotów i mebli 
 
Elementy wiedzy o krajach 
obszaru nauczanego języka 
oraz o kraju ojczystym z 
uwzględnieniem kontekstu 
Formy ochrony świata przyrody i 
środowiska naturalnego 
powszechne w krajach 
niemieckiego obszaru językowego 
    

Opisywanie czynności życia 
codziennego (w tym np. 
zakupów) z poszanowaniem 
środowiska naturalnego 

 

Przyznawanie starym 
przedmiotom i meblom nowej 
formy i funkcji ich 
powtórnego wykorzystania - 
upcycling 

 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych osób 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: współdziałanie w grupie 

I 1.5  
I 1.13 
I 1.15; 
II 3.3;  
III 4.5 
III 4.6;  
V 8.1; 
10 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 68-69 

 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
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Filmseiten 
 
Öko oder 
nicht? - praca 
z filmem. 
 

1 
Świat przyrody 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

Wyszukiwanie 
Informacji  
w oglądanym filmie 
 
Stosowanie słownictwa  
z filmu w sytuacjach  
komunikatywnych. 
 
Wypowiadanie się na  
temat zachowań pro- 
ekologicznych. 
 
Reagowanie językowe  
w przypadku  
pozytywnych i  
negatywnych form  
zachowań innych ludzi  
wobec środowiska  
naturalnego. 
 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji 

Mówienie: przedstawianie opinii swoich i innych osób; 
przedstawianie intencji i planów na przyszłość 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
prostych informacji i wyjaśnień 

Inne: Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
 
 

 

I 1.13;  
II 2.3;  
III 4.5  
III 4.6; 
IV 6.4; 
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Książka ćwiczeń: s. 48 (zadania 1-3), s. 49 (zadania 1-3) 

 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Schritt für 
Schritt  
 
Rozwijanie 
umiejętności 
krok po kroku. 

2 
1. lekcja: 

zadania 1, 2, 3, 

4a 

 

2. lekcja: 

zadania 4b, 4c 

z podręcznika i 

zadania 1, 3, 

Życie rodzinne i towarzyskie 
Czynności życia codziennego, styl życia 
 
Świat przyrody 
Ochrona środowiska naturalnego 

Opowiadanie o 
obowiązkach 
domowych 
podzielonych wśród 
członków rodziny 
 
Opisywanie czynności 
życia codziennego (w 
tym np. zakupów) z 
poszanowaniem 
środowiska 
naturalnego 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji; określanie kontekstu wypowiedzi 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych 
części tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień; proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 

I 1.5  
I 1.13;  
II 2.3  
II 2.5  
II 3.2;  
III 4.5; 
IV 6.4  
IV 6.6;  
V 8.1;  
9 
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4ab, 5a z książki 

ćwiczeń 

 

 

 obcojęzycznych 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 70-71 

Książka ćwiczeń: s. 50-52 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Deine 
Kompetenzen 
 
Sprawdzenie 
umiejętności 
językowych. 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 2a, 
2b, 3 
 
 
2. lekcja: 
zadania 5a, 5b, 
prezentacja 
pracy 
projektowej 
 
 
 

Człowiek 
Cechy charakteru, problemy etyczne 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Czynności życia codziennego, styl życia 
 
Świat przyrody 
Zagrożenia i ochrona środowiska 
naturalnego, świat roślin i zwierząt, 
klimat 

Przedstawianie 
poprawnych stylów 
zachowani i cech 
charakteru człowieka 
pozytywnych dla 
ochrony środowiska 
naturalnego 
 
Informowanie o 
zagrożeniach dla 
środowiska 
naturalnego i 
podawanie rozwiązań 
 
Opisywanie 
przyjaznych dla 
środowiska zachowań 
człowieka  

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk 
i czynności; przedstawianie faktów z przeszłości  i 
teraźniejszości; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Inne: współdziałanie w grupie; korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym (niemieckim), również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 
 

I 1.1  
I 1.5  
I 1.13;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.2  
III 4.5  
III 5.1  
III 5.3  
III 5.4  
III 5.5  
III 5.8; 
IV 6.4; 
10;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 78-79 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Im Ernst? 
Powieść w 
odcinkach. 
 
 
 

1 
 

1. lekcja: 

zadania 1, 2, 3 

 

 

Człowiek 
Cechy charakteru, uczucia i emocje 
 
Szkoła 
Życie szkoły – przygotowania do balu 
maturalnego 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Koledzy, przyjaciele, styl życia 
 
Świat przyrody 
Zagrożenia i ochrona środowiska 
naturalnego 

 

Informowanie o 
czynnościach dnia 
codziennego 
przyjaznych dla 
środowiska 
naturalnego 
 
Wypowiadanie się na 
temat cech charakteru 
 
Wyrażanie uczuć i 
emocji 
 
Informowanie o 
aktywnościach z życia 
szkoły – rozumienie z 
czytania na temat 
przygotowań balu 
maturalnego  

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy; wyrażanie emocji 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
 

I 1.1  
I 1.3  
I 1.5  
I 1.13;  
II 2.3 
II 3.3;  
IV 6.2  
IV 6.9;  
V 8.1 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 80-81 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

 
 

Sprawdzian 
z rozdziału 3 1 

Zakres środków leksykalnych, gramatycznych oraz funkcji 
językowych z bieżącego rozdziału Testy w wersji A i B w materiałach dla nauczyciela 

 

Dodatkowe 

materiały do 

wykorzystania  

Książka ćwiczeń s. 46-47 (Fokus auf Grammatik, easy) 
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Kapitel 4 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

4a  
 
Suche nach 
einem WG-
Zimmer - 
Mieszkanie 
wynajmę. 
Czytanie 
ogłoszeń z 
opisem pokoju/ 
mieszkania. 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadanie 1 
gramatyka 
zadanie 2 
 
2. lekcja: 
Zadania 3 4a, 
4b, 5 
 

Dom 
Opis mieszkania, 
pokoju 
 
Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie 
Ogłoszenia 
Wynajem pokoju 

Przyimki łączące 
się z celownikiem 
ab, außer, 
gegenüber 

Opisywanie 
mieszkania 
na podstawie 
ogłoszenia 
 
Określanie położenia 
Mieszkania 
 
Rozumienie 
ogłoszenia 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem; korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym (niemieckim), również 
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 

I 1.1  
I 1.2  
I 1.5;  
II 2.3  
II 3.3; 
III 4.1;  
V 8.1;  
9;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 83 (Aufwärmung 4a), s. 84-85, s. 96 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 1), s. 97 (Fokus auf Grammatik Übungen 
1a-1e) 

Książka ćwiczeń: s. 54-55 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

4b  
 
Hauptsache, ihr 
stört einander 
nicht - Wady i 
zalety 
wspólnego 
wynajmowania 
mieszkania. 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadanie 1 
gramatyka 
zadania 2, 4 
 
 

Dom 
Realia mieszkania 
wynajmowanego 
wspólnie przez 
kilka osób 
 
Człowiek / Życie 
rodzinne i 
towarzyskie 
Przyczyny 
konfliktów 
 
 
 

Zaimek 
wzajemny 

einander 

Informowanie o 
wadach 
i zaletach mieszkania 
wynajmowanego 
wspólnie przez kilka 
osób 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
przedstawianie opinii innych osób; opisywanie intencji, 
marzeń, nadziei i planów na przyszłość; wyrażanie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku polskim 
głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w 
języku niemieckim; przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w języku polskim 

I 1.1  
I 1.2  
I 1.5;  
II 2.3 
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.2  
III 4.5  
III 4.6  
III 4.8;  
V 8.3 
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

Podręcznik: s. 83 (Aufwärmung 4b), s. 86-87,s. 96 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar  2), s. 97 (Fokus auf Grammatik, 
Übungen  2a-2b) 

Książka ćwiczeń: s. 56-57 

TEMAT 
LEKCJI 

LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP 
IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

4c  
 
Wer ist dein 
Nachbar? - 
Opis 
osoby/sąsiada 
wraz z 
prezentacją 
form integracji 
społecznej. 

2 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1, 2 
gramatyka 
zadanie 3 
 
2. lekcja: 
zadania 4, 5a, 
5b, 6 
 

Dom 
Sąsiedzi 
 
Człowiek 
Opis osoby 
 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Imprezy 
integracyjne 
w ramach „Dnia 
sąsiada“ 

Zaimek 
wskazujący 
derjenige przed 
zdaniem 
względnym 

Opisywanie osób 
mieszkających 
w sąsiedztwie 
 
Opowiadanie o 
relacjach 
z sąsiadami 
 
Formy integracji 
w miejscu 
zamieszkania 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
przedstawianie opinii innych osób 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, intencji, 
preferencji i życzeń, pytanie o opinie, preferencje i 
życzenia innych 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
 

I 1.1  
I 1.2  
I 1.5;  
II 2.3  
II 3.3; 
III 4.1  
III 4.2  

III 4.5  
III 4.6; 
IV 6.4  
IV 6.8;  
V 8.1 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 83 (Aufwärmung 4c), s. 88-89, s.98 (Fokus auf 
Grammatik Kommentar 3), s. 99 (Fokus auf Grammatik Übungen 
3a-3d) 

Książka ćwiczeń: s. 58-59 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

 4d  
 
Zwar 
unterschiedlich, 
aber zusammen - 
Charakterystyka 
społeczeństwa 
wielokulturowego 
i jego wpływ na 
rozwój człowieka. 
Opis cech 
charakteru danej 
osoby. 

1 
1. lekcja: 
Aufwärmung 
zadania 1a, 1b 
gramatyka, 
zadania 2, 3a, 
4 
 
 
  

Człowiek 
Opis cech 
charakteru, 
zachowania 
 
Państwo i 
społeczeństwo 
Uprzedzenia 
wobec 
cudzoziemców 
 
Elementy wiedzy 
o krajach obszaru 
nauczanego 
języka oraz o 
kraju ojczystym z 
uwzględnieniem 
kontekstu 
Społeczeństwo 
wielokulturowe 
 

Spójniki 
wieloczłonowe 

Informowanie 
o problemach 
społeczeństwa 
wielokulturowego 
Nazywanie cech 
warunkujących 
harmonijne życie 
w społeczeństwie 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
przedstawianie opinii innych osób; opisywanie 
intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opisywanie czynności dnia 
codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
 

I 1.1  
I 1.14  
I 1.15;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.2  
III 4.5  
III 4.6  
III 4.8  
III 5.1  
III 5.2  
III 5.5  
III 5.8; 
9 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 83 (Aufwärmung 4d), s. 90-91, s. 98 (Fokus auf 
Grammatik, Kommentar  4), s. 99 (Fokus auf Grammatik 
Übungen 4a-4b) 

Książka ćwiczeń: s. 60-61 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA / SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Landeskunde 
 
Rund um 

Immobilien - 

lekcja 

realioznawcza. 

 
 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 
1b, 2 
 
2. lekcja: 
zadania 3a-3c, 
4a 
 

Dom 
Wynajmowanie, kupno i sprzedaż 
mieszkania, opis pomieszczeń domu i  
ich wyposażenia 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Okresy życia 
 
Elementy wiedzy o krajach obszaru 
nauczanego języka oraz o kraju 
ojczystym z uwzględnieniem 
kontekstu 
Wynajem mieszkania w krajach 
niemieckiego obszaru językowego 

 

Znajomość i 
stosowanie zwrotów, 
wyrażeń i skrótów 
używanych w 
ogłoszeniach 
dotyczących wynajmu, 
sprzedaży lub kupna 
domu/mieszkania 
 
Informowanie o 
wymaganiach 
związanych z 
domem/mieszkaniem i 
jego wyposażeniem 
 

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych 
części tekstu; znajdowanie w tekście określonych 
informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych 
osób; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość 
Pisanie: przedstawianie zalet i wad różnych 
rozwiązań i poglądów 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem; korzystanie 
ze źródeł informacji w języku obcym (niemieckim), 
również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

I 1.2  
I 1.5  
I 1.15;  
II 3.2 
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.5  
III 4.6  
III 4.8  
III 5.7;  
V 8.1;  
9;  
11 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 92-93 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Filmseiten  
 
Unser neues 
Wohnzimmer - 
praca z filmem. 

1 
 

Dom 
Opis pomieszczeń domu i ich 
wyposażenia, remontowanie 
pomieszczeń, opis narzędzi 
potrzebnych do przeprowadzenia 
remontu 

Wyszukiwanie 
informacji w 
oglądanym filmie 

Stosowanie 
słownictwa z filmu  
w sytuacjach 
komunikatywnych 

Stosowanie 
słownictwa 
związanego  
z przeprowadzeniem 
remontu  
w pomieszczeniach 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji; określanie intencji nadawcy/autora tekstu 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Reagowanie pisemne:  proponowanie, przyjmowanie 
i odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie swoich 
opinii i życzeń, pytanie o opinie i życzenia innych 

Inne: korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(niemieckim), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

 

I 1.2;  
II 2.3  
II 2.4  
IV 6.4  
IV 7.4  
IV 7.6;  
11 
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domu 

Doradzanie w sprawie 
zaaranżowania 
pomieszczeń domu. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Książka ćwiczeń: s. 64-65 (zadania 1-5) 

 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Schritt für 
Schritt  
 
Rozwijanie 
umiejętności krok 
po kroku. 

2 
1. lekcja: 

zadania 1, 2 

 

2. lekcja: 

zadania 3, 4a 

z podręcznika i  

4ab, 5a, 6a z 

książki 

ćwiczeń 

 

 

Człowiek 
Zainteresowania, wpływ upodobań na 
urządzenie mieszkania 
 
 
Dom 
Opis domu, pomieszczeń domu i jego 
wyposażenia, wynajmowanie, kupno i 
sprzedaż mieszkania 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Czynności życia codziennego, konflikty 
i problemy – przy wspólnym 
wynajmowaniu domu/mieszkania 
 
Państwo i społeczeństwo 
Polityka społeczna – warunki 
studiowania za granicą 
 
Elementy wiedzy o krajach obszaru 
nauczanego języka oraz o kraju 
ojczystym z uwzględnieniem 
kontekstu 
Studiowanie i funkcjonowanie w nowym 
społeczeństwie w krajach niemieckiego 
obszaru językowego 

Reagowanie pisemne i 
ustne na ogłoszenia 
dotyczące wynajmu, 
sprzedaży lub kupna 
domu/mieszkania 

 

Opowiadanie i wadach 
i zaletach 
domu/mieszkania wraz 
z opisem wyposażenia 
pomieszczeń 

 

Informowanie o 
sposobach szukania 
domu/mieszkania pod 
wynajem 

 

Udzielanie opinii o 
domu/mieszkaniu do 
wynajęcia 

Słuchanie: znajdowanie w tekście określonych 
informacji; określanie kontekst wypowiedzi  
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu; 
znajdowanie w tekście określonych informacji; 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć; przedstawianie opinii innych 
osób; opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość; stosowanie formalnego lub nieformalnego 
stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji  
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
 

I 1.1 I 1.2  
I 1.5 I 14  
I 15;  
II 2.3  
II 2.5   
II 3.1  
II 3.3   
II 3.4;  
III 5.1 
III.5.5  
III 5.6  
III 5.8  
III 5.13;  
IV 6.4;  
9 
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 94-95 

Książka ćwiczeń: s. 66-68 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN 

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA / SŁOWNICTWO 
FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Deine 
Kompetenzen 
Sprawdzenie 
umiejętności 
językowych. 

2 
1. lekcja: 
zadania 1a, 
2a, 3 
 
2. lekcja: 
zadanie 4,  
prezentacja 
pracy 
projektowej 

Człowiek 
Opis domu, pomieszczeń domu i jego 
wyposażenia, problemy  etyczne – 
współpraca z innymi osobami 
mieszkającymi wspólnie 
 
Dom 
Opis domu i jego wyposażenia 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
członkowie rodziny, przyjaciele, 
koledzy, czynności życia codziennego, 
konflikty i problemy 
 
Państwo i społeczeństwo 
Polityka społeczna – warunki 
mieszkaniowe za granicą 
 
Elementy wiedzy o krajach obszaru 
nauczanego języka oraz o kraju 
ojczystym z uwzględnieniem 
kontekstu 
Warunki mieszkaniowe i 
funkcjonowanie w nowym 
społeczeństwie w krajach niemieckiego 
obszaru językowego 

Wyrażanie opinii nt. 
wspólnie 
wynajmowanego 
domu/mieszkania 
 
Informowanie i 
opisywanie 
obowiązków w trakcie 
wynajmu 
domu/mieszkania 
 
Opis konfliktów i 
problemów podczas 
wspólnego mieszkania 
i próby ich rozwiązania 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego i komentowanie ich; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; 
przedstawianie opinii innych osób 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
zjawisk i czynności; opisywanie czynności dnia 
codziennego i komentowanie ich; opisywanie intencji, 
marzeń, nadziei i planów na przyszłość 
Reagowanie pisemne: wyrażanie swoich opinii, 
intencji, preferencji i życzeń, pytanie o opinie, 
preferencje i życzenia innych, zgadzanie się i 
sprzeciwianie 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: współdziałanie w grupie 

I 1.1 I 1.2  
I 1.5 I 14 
I.15;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.1  
III 4.2  
III 4.5  
III 4.6  
III 5.1  
III 5.2  
III 5.8;  
IV 7.6;  
V 8.1;  
10 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 102-103 
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TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA PP IV.1p. 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Im Ernst? 
Powieść w 
odcinkach. 

1 

1. lekcja: 

zadania 1a, 2, 

3 

 

 

Człowiek 
Wygląd zewnętrzny, uczucie i emocje 
 
Dom 
Wynajmowanie, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
 
Szkoła 
Życie szkoły – przygotowania do balu 
maturalnego 
 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Koledzy, przyjaciele, styl życia 

Informowanie o 
potrzebie 
przeprowadzki, 
wynajmu, sprzedaży 
lub kupna 
mieszkania/domu 
Wyrażanie uczuć i 
emocji 
Informowanie o 
aktywnościach z życia 
szkoły – rozumienie z 
czytania na temat 
przygotowań balu 
maturalnego 

Słuchanie/Czytanie: znajdowanie w tekście 
określonych informacji 
Mówienie: opisywanie intencji, marzeń, nadziei i 
planów na przyszłość 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy; proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie emocji 
Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym 
(niemieckim) informacji zawartych w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstów 
obcojęzycznych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych oraz 
kompensacyjnych; rozwijanie świadomości językowej 
 

I 1.1 I 1.2  
I 1.3 I .5;  
II 2.3  
II 3.3;  
III 4.8;  
IV 6.2  
IV 6.6  
IV 6.9;  
V 8.1;  
9;  
12;  
13 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Podręcznik: s. 104-105 

TEMAT LEKCJI 
LICZBA 
GODZIN  

TREŚCI NAUCZANIA 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

 

TEMATYKA 

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 

FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

Sprawdzian z 
rozdziału 4 1 

Zakres środków leksykalnych, gramatycznych oraz funkcji 
językowych z bieżącego rozdziału Testy w wersji A i B w materiałach dla nauczyciela 

 

Dodatkowe 

materiały do 

wykorzystania  

Książka ćwiczeń s. 62-63 (Fokus auf Grammatik, easy) 

 

Dodatkowe 

materiały 

obejmujące 

zakres całego 

podręcznika  

Książka ćwiczeń s. 69-76 (Test maturalny) 

 

 


