
JĘZYK NIEMIECKI – ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY II  

 

 

Grupy pracujące z podręcznikiem „Direkt neu” 2a +2b  

 

Materiał leksykalny:  

 

1. Człowiek – wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje. 2. Szkoła – życie 

szkoły. 3 Praca – popularne zawody i czynności z nimi związane, warunki pracy, praca 

dorywcza, rynek pracy. 4. Życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, formy 

spędzania czasu wolnego, styl życia. 5. Podróżowanie i turystyka – środki transportu, 

baza noclegowa, informacja turystyczna, zwiedzanie, wypadki. 6. Kultura – znani 

twórcy i ludzie kultury. 7. Sport – popularne dyscypliny sportowe. 8. Zdrowie – części 

ciała, podstawowe schorzenia ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, 

niepełnosprawni. 9. Nauka i technika – odkrycia naukowe. 10. Świat przyrody – klimat. 

11. Państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, wydarzenia w 

świecie. 12. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.  

 

Materiał gramatyczny:   

 

1. Czasownik: czasowniki modalne (können, müssen, wollen, sollen, dürfen), czsownik 

posiłkowy „werden”, tryb rozkazujący, czas przeszły Perfekt (z czasownikami 

posiłkowymi „haben” i „sein”), czas przeszły Präteritum czasowników: „sein”, 

„haben”, czasowników modalnych, czasowników regularnych i nieregularnych. 2. 

Rzeczownik: odmiana słaba rzeczownika, dopełniacz rzeczownika i nazw własnych. 3. 

Przymiotnik: przymiotnik jako przydawka (z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym 

I i IV przyp.), regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika, przymiotnik w 

porównaniach. 4. Zaimek: odmiana zaimka zwrotnego (sich). 5. Przysłówek: 

przysłówki określone czasu. 6. Przyimek: przyimek „seit” (III przyp.), przyimki: an, 

auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen (III i IV przyp.). 7. Zdanie  podrzędnie 

złożone: szyk wyrazów zdania podrzędnie złożonego, zdanie okolicznikowe przyczyny 

(weil), zdanie dopełnieniowe (dass), zdanie okolicznikowe celu (damit) i konstrukcja 

bezokolicznikowa um........... zu........, zdanie okolicznikowe czasu (wenn, als, nachdem, 

bevor, während)   

 

 

Grupy pracujące z podręcznikiem „Exakt” 2  

 

Materiał leksykalny:  

 

1. Człowiek - opisywanie osób, nazywanie cech charakteru, wyrażanie emocji. 2. Szkoła - 

opisywanie dnia w szkole. 3. Życie rodzinne i towarzyskie - nazywanie i opisywanie 

czynności dnia codziennego, opowiadanie o swoim dniu, pytanie o czas. 4. Żywienie - 

zdrowe odżywanie się, diety. 5. Podróżowanie i turystyka - określanie preferencji 

dotyczących wakacji, podawanie miejsc spędzania urlopu i opisywanie ich. 6. Sport - 

nazywanie dyscyplin sportu i miejsc uprawiania sportu. 7. Zdrowie - nazywanie części 

ciała, pytanie o samopoczucie, informowanie o problemach zdrowotnych, prośba o 

pomoc, nazywanie środków farmaceutycznych. 8. Świat przyrody - opisywanie 

pogody. 9. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 



Materiał gramatyczny:   

 

1. Czasownik: czas przeszły Perfekt (z czasownikami posiłkowymi „haben” i „sein”), czas 

Prateritum  czasowników "haben",  "'sein" i modalnych, tryb rozkazujący, czasowniki 

rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki modalne, czasownik „lassen”, rekcja 

czasownika. 2. Przymiotnik: odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, odmiana 

przymiotnika po rodzajniku określonym. 3. Zaimek: odmiana zaimka osobowego, zaimek 

nieosobowy "es", zaimek pytający "wer" - odmiana 4. Zdanie złożone: zdania podrzędnie 

złożone ze spójnikami "als", "wenn", "dass", "weil", zdania współrzędnie złożone ze 

spójnikami "aber", "oder", "sondern", "und", "denn", "deshalb". 

 

 

    

 

  


