
PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EXAKT FÜR DICH 1

Temat lekcji 
dla ucznia:

Cele szczegółowe
(czynności do opanowania przez ucznia w zakresie wiedzy (kategoria celów A- wie, B- rozumie) 

i umiejętności (kategoria celów: C, D – stosuje wiadomości)

Materiał 
nauczania
(na bazie 
którego 
zostaną 

zrealizowane 
cele):

UCZEŃ:

w zakresie PODSTAWOWYM
PONADPODSTAWOWYM

(wszystko, co w zakresie podstawowym
i ponadto)

Rozdział 1. In der Familie
Der Stammbaum von 
Lauras Familie

wiedzy - zna nazwy członków rodziny
- zna odmianę czasowników regularnych 
oraz haben i sein

- odmienia czasownik haben w różnych 
typach zdań i kontekstach

Podręcznik
str. 8-10
Ćwiczenia
str. 4-10umiejętności - rozumie proste teksty na temat 

rodziny
- odpowiada na pytania dotyczące 
rodziny i zwierząt domowych

- swobodnie wypowiada się na temat 
rodziny, zwierząt domowych

Wann ist deine Mutter 
geboren?

wiedzy - zna liczebniki główne i porządkowe
- zna biernik rzeczownika
- buduje i odpowiada na pytania 
szczegółowe dotyczące rodziny

- opowiada o swojej rodzinie Podręcznik
str. 11-12
Ćwiczenia
str. 10-11

umiejętności - podaje datę urodzin swoją i innych
- prowadzi dialogi na temat rodziny i 
danych personalnych znanych osób
- wyszukuje informacje na temat 
znanych aktorów

- opisuje życie rodziny z perspektywy 
rożnych osób

Eine große Familie wiedzy - zna podstawowe środki językowe do 
podawania przyczyny i wyrażania 
przypuszczeń

- zna środki językowe do podawania 
przyczyny i wyrażania przypuszczeń

Podręcznik
str. 13-15
Ćwiczenia
str. 11-13umiejętności - odpowiada na pytania partnera na 

temat rodziny
- rozumie tekst pisany 
- potrafi zredagować tekst o swojej 

- rozmawia z partnerem na temat 
rodziny
- rozumie trudniejsze teksty pisane 



rodzinie
- opowiada o rodzinie

Filmseiten - Familie. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna nazwy członków rodziny - zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: nazwy członków rodziny.

Podręcznik 
str. 18-19

umiejętności - potrafi określić główną myśli 
wysłuchanej rozmowy
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście

- potrafi opisać relacje rodzinne
- potrafi przedstawić inne osoby na 
podstawie obejrzanego filmu

Trainiere jetzt! wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „rodzina i 
przyjaciele”

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 
wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość poznanych 
środków leksykalnych w wypowiedziach

Podręcznik
str. 20-21
Ćwiczenia
str. 14-15

umiejętności - potrafi wybrać właściwą reakcję 
językową spośród podanych odpowiedzi
- potrafi przeprowadzić rozmowę 
wstępną
- potrafi odpowiedzieć na pytania 
egzaminatora na temat rodziny

- potrafi zareagować językowo we 
właściwy sposób
- potrafi przeprowadzić rozmowę 
wstępną
- potrafi odpowiedzieć na pytania 
egzaminatora na temat rodziny
- potrafi napisać list prywatny, podając 
w nim informacje o swojej rodzinie

Rozdział 2. Bei uns zu Hause
Mein Wohnviertel wiedzy - zna nazwy domów, typów mieszkań i 

pomieszczeń
- posiada bogate słownictwo na temat 
mieszkań

Podręcznik
str. 22-24
Ćwiczenia
str. 16-17umiejętności - opisuje miejsce zamieszkania, wyraża 

swoje upodobania, prowadzi dialog na 
temat mieszkania/domu

- stosuje w wypowiedziach urozmaicone 
słownictwo, zwroty i wyrażenia 
 

Eine Wohnung wiedzy - zna słownictwo dotyczące wynajmu 
mieszkania, nazwy pomieszczeń
 

- zna słownictwo wykraczające poza 
teksty podręcznikowe
- wymienia wady i zalety swojego 
mieszkania/domu

Podręcznik
str. 25-27
Ćwiczenia
str. 17-22

umiejętności - rozumie tekst ogłoszeń
- uzasadnia wybór mieszkania
- opisuje położenie mieszkania
- pyta o opinię

- swobodnie rozmawia na temat 
problemów mieszkaniowych
- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą 
określania położenia



Mein Zimmer wiedzy - zna nazwy mebli i sprzętów
- zna przyimki określające położenie
 

- zna słownictwo wykraczające poza 
teksty podręcznikowe

Podręcznik
str. 28-29

Ćwiczenia
str. 22-25

umiejętności - opisuje swój pokój
 - wyraża opinię na temat urządzenia 
pokoju
- potrafi wyszukać w internecie 
odpowiedni dla siebie pokój

- w projekcie przyjmuje rolę prezentera 
wynikόw pracy grupy
- pyta i wyraża opinię na temat 
pokoju/mieszkania/domu

Filmseiten - Wohnen. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „dom”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: rodzaje domów, nazwy 
pomieszczeń, mebli i przedmiotów, 
czynności wykonywanych w domu

Podręcznik
str. 32-33

umiejętności - rozumie proste wypowiedzi na temat 
miejsca zamieszkania 
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście
- odpowiada na pytania dotyczące 
zdjęcia
- opisuje mieszkanie na podstawie 
obejrzanego filmu

- samodzielnie i swobodnie opisuje 
mieszkanie na podstawie obejrzanego 
filmu
- samodzielnie i precyzyjnie przekazuje 
w języku niemieckim informacje 
zawarte w materiale wizualnym

Trainiere jetzt! wiedzy - zna różne strategie czytania tekstów
- zna sposoby przygotowania do 
ustnego egzaminu maturalnego 
(rozmowa wstępna, rozmowa z 
odgrywaniem roli) 

Podręcznik
str. 34-35
Ćwiczenia
str. 26-27

umiejętności - potrafi określić główną myśl tekstu, 
znaleźć pewne informacje
- potrafi przeprowadzić rozmowę z 
odgrywaniem rόl na temat wynajmu 
mieszkania

- potrafi opisać zalety i wady 
mieszkania we wspólnym mieszkaniu z 
innymi osobami
- potrafi napisać oficjalny e-mail do 
hotelu

Zwischenstation 1 wiedzy - zna podstawowe słownictwo i 
struktury gramatyczne konieczne do 
komunikacji na tematy poruszane w 
rozdziałach 1-3

- zna bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne konieczne do komunikacji 
na tematy poruszane w rozdziałach 1-3

Podręcznik
str. 36-39

umiejętności - rozumie teksty czytane i ze słuchu
- wypowiada się na temat rodziny i 

- rozumie trudniejsze teksty czytane i 
ze słuchu



mieszkania - swobodnie wypowiada się na temat 
rodziny i mieszkania
- potrafi napisać list prywatny

Rozdział 3. Schulalltag
Sarahs Schule wiedzy - zna nazwy przedmiotów, zajęć 

dodatkowych i przyborów szkolnych
– zna czasowniki rozdzielnie i 
nierozdzielnie złożone

Podręcznik
str. 40-42
Ćwiczenia
str. 28-30

umiejętności - opowiada o swojej szkole
- pisze swój plan lekcji
- rozumie teksty na tematy szkolne
- wyraża opinię na temat mundurków 
szkolnych i in.

- dyskutuje z rówieśnikami o 
zainteresowaniach
- interpretuje zdjęcia przedstawiające 
zajęcia w czasie wolnym 
– opisuje sytuację przedstawioną na 
zdjęciu, wyraża opinię na temat zajęć

Was braucht man in 
der Schule

wiedzy - zna nazwy przyborów szkolnych
- zna znaczenie i zastosowanie 
przeczenia kein, keine 

- stosuje przeczenie kein, keine 
adekwatnie do kontekstów zdania

Podręcznik
str. 43-44
Ćwiczenia
str. 30-32

umiejętności - odpowiada i zadaje pytania na temat 
szkoły
- formułuje zasady i priorytety
- informuje o przyzwoleniu i zakazie
- potrafi odmieniać rzeczownik przez 
przypadki w liczbie pojedynczej i 
mnogiej

- formułuje regulamin szkoły

Die Lehrer der Klasse 
9a

wiedzy - zna słownictwo opisujące nauczyciela i 
plan lekcji
- zna określenia czasu, liczby
- ma świadomość zastosowania szyku 
wyrazów w zdaniu

- sprawnie posługuje się przyimkami 
określającymi czas

Podręcznik
str. 45-47
Ćwiczenia
str. 33-37

umiejętności - potrafi opowiadać o swoich 
nauczycielach
- opowiada o swoim planie lekcji

- opowiada o zajęciach pozalekcyjnych
- opisuje swoich nauczycieli

Filmseiten - Schule. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „szkoła”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: nazwy przedmiotów, sal 
lekcyjnych, przyborów szkolnych, 

Podręcznik 
str. 50-51



czynności wykonywanych w szkole

umiejętności - rozumie proste wypowiedzi na temat 
szkoły 
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście
- odpowiada na pytania dotyczące filmu
- przekazuje informacje usłyszane w 
materiale filmowym

- samodzielnie i swobodnie opowiada o 
szkole na podstawie obejrzanego filmu
- samodzielnie i precyzyjnie przekazuje 
w języku niemieckim informacje 
usłyszane w materiale filmowym

Trainiere jetzt! wiedzy - zna słownictwo dotyczące życia szkoły Podręcznik 
str. 52-53

Ćwiczenia 
str. 38-39

umiejętności - potrafi redagować krótkie teksty 
użytkowe
- udziela odpowiedzi i pyta o sprawy 
dotyczące szkoły 
- czynnie uczestniczy w rozmowie z 
odgrywaniem ról
- określa główną myśl w przeczytanym 
tekście

- wyraża opinię o szkole i nauczycielach
- opisuje na swoim blogu sytuację 
związaną z mundurkami szkolnymi

Rozdział 4. Guten Appetit
Lebensmittel wiedzy - zna nazwy produktów spożywczych 

- zna określenia ilości, nazwy opakowań
- zna odmianę czasownikόw: essen, 
nehmen, mögen

- potrafi opowiadać o nawykach 
żywieniowych
- posiada bogate słownictwo na temat 
żywienia, zakupów i usług

Podręcznik
str. 54-56
Ćwiczenia
str. 40-42

umiejętności - potrafi zaplanować zakupy
- rozumie proste przepisy kulinarne

- swobodnie wypowiada się na temat 
gotowania, pieczenia, organizowania 
przyjęć

Was nimmst du? wiedzy - zna nazwy dań, miejsc 
gastronomicznych

Podręcznik
str. 57-58
Ćwiczenia
str. 42-46umiejętności - odpowiada na pytania dotyczące 

żywienia, zakupów i usług
- buduje i odpowiada na pytania 
szczegółowe dotyczące jedzenia
- potrafi złożyć zamówienie w 

- opisuje lokale gastronomiczne
- prowadzi dialog w restauracji



restauracji
- wyraża i reaguje na opinię na temat 
posiłku

Essgewohnheiten wiedzy - zna odmianę czasownika: können
- zna słownictwo z zakresu zdrowego 
żywienia

- zna zwroty idiomatyczne na temat 
jedzenia

Podręcznik
str. 59-61
Ćwiczenia
str. 47-49

umiejętności - określa umiejętności
- opowiada o swoich upodobaniach w 
jedzeniu

- swobodnie wypowiada się na temat 
zdrowego żywienia 

Filmseiten - Essen. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „żywienie”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: nazwy produktów 
spożywczych, posiłków, lokali 
gastronomicznych

Podręcznik 
str. 64-65

umiejętności - rozumie proste wypowiedzi na temat 
żywienia 
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście
- przekazuje informacje usłyszane w 
materiale filmowym
- opisuje zdjęcie
- opisuje swoje preferencje żywieniowe

- samodzielnie i swobodnie opowiada o 
bohaterach obejrzanego filmu 
- samodzielnie i precyzyjnie opisuje 
zdjęcie
- samodzielnie i swobodnie opowiada o 
swoich preferencjach żywieniowych

Trainiere jetzt! wiedzy - zna różne techniki testowania 
rozumienia tekstu ze słuchu

Podręcznik
str. 66-67
Ćwiczenia 
str. 50-51

umiejętności
- potrafi odczytać z tekstu intencję 
autora 
- potrafi określić główną myśl 
przeczytanego tekstu
- potrafi prowadzić rozmowę wstępną 
na temat żywienia
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanych wypowiedziach

- potrafi reagować na różne pytania i 
sytuacje
- potrafi napisać list prywatny o 
planowanej wizycie gości



Zwischenstation 2 wiedzy - zna podstawowe środki językowe do 
wypowiadania się na temat szkoły i 
żywienia
- zna słownictwo z zakresu gotowania i 
pieczenia 

- zna środki językowe do wypowiadania 
się na temat szkoły i żywienia

Podręcznik
str. 68-71

umiejętności - rozumie teksty ze słuchu
- potrafi określić główną myśl 
przeczytanego tekstu
- czynnie operuje słownictwem 
tematycznym
- potrafi ułożyć prosty dialog

- opisuje zdjęcie i wypowiada się na 
jego temat
- odgrywa obie role w dialogu
- potrafi napisać oficjalną odpowiedź na 
ogłoszenie

Rozdział 5. Touristen unterwegs
Willkommen in Lübeck wiedzy - zna nazwy miejsc i instytucji w 

mieście
- zna określenia miejsca w miastach

 Podręcznik
str. 72-74
Ćwiczenia
str. 52-56

umiejętności - rozumie tekst prospektu 
informacyjnego
- zadaje i odpowiada na pytania o drogę

- swobodnie wypowiada się na temat 
zabytkόw w Lubece

Wo gibt es hier eine 
Apotheke?

wiedzy - zna słownictwo konieczne do 
prowadzenia dialogu w mieście
- zna zaimki dzierżawcze 

Podręcznik
str. 75-77
Ćwiczenia
str. 56-59

umiejętności - rozumie dialogi na temat poszukiwań 
miejsc w obcym mieście 
- stosuje odpowiednie rutyny 
grzecznościowe
- potrafi wyrazić przynależność

- opowiada o pobycie w obcym mieście 
- wyraża pewność, znajomość miasta

Verkehrsmittel in 
München

wiedzy - zna podstawowe środki językowe do 
czytania planu miasta, planu sieci 
komunikacji zbiorowej

Podręcznik
str. 78-79
Ćwiczenia
str. 59-61umiejętności - odpowiada na pytania turysty 

- rozumie tekst ze słuchu
- odmienia czasownik wissen
- rozumie konstrukcję es gibt

- płynnie prowadzi dialog z turystą
- rozumie trudniejsze teksty z 
przewodnika
- poprawnie stosuje konstrukcję es gibt 
w wypowiedziach



Filmseiten - Reisen. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „podróżowanie i 
turystyka”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: nazwy środków 
transportu, cele wyjazdów wakacyjnych, 
sposoby wypoczywania

Podręcznik 
str. 82-83

umiejętności - rozumie proste wypowiedzi na temat 
podróżowania 
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście
- określa główną myśl tekstu
- przekazuje informacje usłyszane w 
materiale filmowym
- odpowiada na pytania dotyczące 
materiału wizualnego

- samodzielnie i swobodnie opowiada o 
bohaterach obejrzanego filmu 
- samodzielnie i precyzyjnie opisuje 
zdjęcie
- samodzielnie i swobodnie opisuje 
atrakcje turystyczne swojego miasta

Trainiere jetzt! wiedzy - zna podstawowe środki językowe 
poznane w rozdziale
- zna sposoby przygotowania do 
ustnego egzaminu maturalnego 
(rozmowa wstępna, rozmowa z 
odgrywaniem roli, opis ilustracji i 
odpowiedzi na pytania)

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 
wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość poznanych 
środków leksykalnych w wypowiedziach

Podręcznik
str. 84-85

Ćwiczenia
str. 62-63

umiejętności - potrafi stosować w zdaniu 
podstawowe środki językowe
- rozumie tekst pisany i potrafi bez 
trudności rozwiązać zadania
- opisuje ilustrację
- prowadzi rozmowę wstępną i według 
scenariusza
- potrafi wyszukać określone informacje 
w tekście

- swobodnie rozmawia na temat miasta
- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą 
opisu drogi
- pisze list prywatny, w którym 
przekazuje informacje dotyczące 
zwiedzania miasta

Rozdział 6. Shoppen
Im Supermarkt wiedzy - zna nazwy artykułόw, działόw w 

supermarkecie 
- zna odmianę czasownikόw zwrotnych

Podręcznik
str. 86-88
Ćwiczenia
str. 64-66umiejętności - opowiada o zakupach w 

supermarkecie i innych miejscach
- opowiada o ostatnich zakupach w 
dużym supermarkecie

Wohin geht Frau wiedzy - zna przyimki lokalne Podręcznik



Specht? str. 89-90
Ćwiczenia
str. 67-70

umiejętności - odpowiada i zadaje pytania na temat 
zakupów
- łączy informacje 
- określa miejsce i czas

- płynnie opowiada o wadach i zaletach 
zakupów w małych sklepach
i dużych sieciach

Ausgehen wiedzy - zna słownictwo określające ciekawe 
miejsca w mieście
- zna konstrukcje bezokolicznikowe z zu 
typu Hast du Lust ...?

Podręcznik
str. 91-93
Ćwiczenia
str. 71-73

umiejętności - potrafi zaproponować wyjście do 
miasta, do kina, znaleźć odpowiednią 
ofertę, film w internecie, wyrazić opinię, 
udzielić rady

- opowiada o ciekawym wyjściu do 
miasta

Filmseiten – Einkäufe. 
Lekcja filmowa.

wiedzy - zna podstawowe środki językowe z 
obszaru tematycznego „zakupy i usługi”

- zna i stosuje wyrazy z rozdziału, w 
szczególności: rodzaje sklepów, 
orientacja w terenie, kupowanie

Podręcznik 
str. 96-97

umiejętności - rozumie proste wypowiedzi na temat 
kupowania 
- określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu oraz kontekst wypowiedzi
- wyszukuje określone informacje w 
usłyszanym tekście
- tworzy dialog między sprzedawcą a 
klientem

- samodzielnie i swobodnie opowiada o 
bohaterach obejrzanego filmu 
- swobodnie odgrywa obydwie role w 
dialogu na podstawie podanych intencji 
komunikacyjnych
- samodzielnie i swobodnie relacjonuje 
w formie pisemnej swoje ostatnie 
zakupy

Trainiere jetzt! wiedzy - zna słownictwo dotyczące zakupów
 i usług

- zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 
wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość poznanych 
środków leksykalnych w wypowiedziach

Podręcznik
str. 98-99

Ćwiczenia
str. 74-75umiejętności - znajduje określone informacje w 

tekście
- potrafi redagować krótkie teksty typu 
kartka, mail
- potrafi przekazać informacje
- czynnie uczestniczy w rozmowie z 
odgrywaniem ról

- opisuje ilustrację i odpowiada na 
pytania do niej
- potrafi precyzyjnie przekazać 
informacje

Zwischenstation 3 wiedzy - zna słownictwo dotyczące tematu 
zakupy, usługi, życie rodzinne, kultura

Podręcznik
str. 100-103

umiejętności - rozumie teksty pisane i czytane na - rozumie dłuższe teksty na tematy 



w/w tematy
- potrafi napisać odpowiedź na e-mail
- potrafi określić główną myśl 
poszczególnych części tekstu

rożnych atrakcji turystycznych 

Deutschland auf einen Blick
Deutschland wiedzy - zna podstawowe wiadomości na temat 

Niemiec
- układa quiz na temat Niemiec Podręcznik

str. 106-107
umiejętności - opowiada o Niemczech na podstawie 

tabeli 
- rozumie teksty na temat Niemiec 

- rozmawia z rówieśnikami na temat 
Niemiec 

Berlin wiedzy - zna zabytki i ciekawe miejsca w 
Berlinie

Podręcznik
str. 108-109

umiejętności - odpowiada i zadaje pytania na temat
stolicy Niemiec, jej atrakcji 
turystycznych 

- opracowuje plan zwiedzania Berlina
- wybiera muzeum i uzasadnia wybόr 

Nicht mehr
losgelassen

wiedzy - zna zasady czytania długich tekstów Podręcznik
str. 110-112

umiejętności - rozumie tekst artykułu - opowiada treść artykułu

Trainiere jetzt! wiedzy - zna zasady prowadzenia rozmowy 
wstępnej i z odgrywaniem rόl

Podręcznik
str. 113, 
117umiejętności - potrafi przeprowadzić rozmowę

wg scenariusza
- potrafi wypowiedzieć się
na podstawie materiału ilustracyjnego

Der Mann, der nie zu 
spät kam

wiedzy - zna zasady pracy z tekstem literackim Podręcznik
str. 114-116umiejętności - rozumie tekst dłuższego artykułu

- wyszukuje informacje w tekście
- dyskutuje z kolegami na podany 
temat

- potrafi wypowiedzieć się
na podstawie materiału ilustracyjnego
- opisuje ilustrację i udziela informacji 
na pytania

O ilości godzin przeznaczonych na realizację danej jednostki decyduje nauczyciel w zależności od ilości godzin, poziomu klasy, liczebności klasy i innych czynników. 
Dodatkowo można korzystać z materiałów przygotowujących do matury, repetytorium maturalnego, leksykalnego, gramatycznego, gier językowych i innych. 


