
JĘZYK NIEMIECKI – ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I 
 
 
Grupa początkująca (podręcznik „Direkt neu” 1a + 1b) 
 
Materiał leksykalny: 

1. Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania, uczucia. 
2. Szkoła – przedmioty nauczania, życie szkolne. 3. Życie rodzinne i towarzyskie – członkowie 
rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, styl życia. 4. Dom – 
miejsce zamieszkania, opis mieszkania, szukanie mieszkania. 5. Żywienie – artykuły 
spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne. 6. Podróżowanie i turystyka – zwiedzanie, zabytki, 
środki transportu, informacja w mieście. 7. Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, 
kupowanie. 9. Kultura – uczestnictwo w kulturze. 9. Praca –zawody, praca dorywcza. 

 
Materiał gramatyczny: 

1. Czasownik: czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie 
złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne (können, mögen, forma möcht-), tryb 
rozkazujący (forma grzecznościowa). 2. Rzeczownik: użycie i odmiana rodzajnika określonego 
i nieokreślonego ( I, III, IV przypadek), dopełniacz nazw własnych, rzeczowniki złożone, nazwy 
mieszkańców krajów, kolejność dopełnień w zdaniu. 3. Zaimek: zaimek osobowy ( I, III, IV 
przypadek), zaimek dzierżawczy ( I, III, IV przypadek), zaimek pytający (wer, was, wo, wie, 
wohin, woher), zaimki nieokreślone: „man i es”. 4. Przyimek: przyimki: in, an, vor, neben, 
über (III, IV przypadek), przyimki: zu, mit, von (III przypadek), przyimek: durch (IV przypadek). 
5. Liczebnik: liczebniki główne. 6. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym: oznajmującym i 
pytającym. 7. Przeczenia: nein, nicht, kein. 8. Konstrukcja: zu + bezokolicznik w typowych 
zwrotach. 

 
 

 
 
Grupa kontynuująca naukę języka (podręcznik „Exakt” 1) 
 
Materiał leksykalny: 

1. Człowiek – dane personalne, cechy charakteru, zainteresowania. 2. Dom – miejsce 
zamieszkania, opis mieszkania, pomieszczeń i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania.3. 
Szkoła – przedmioty nauczania, wymagania, życie szkoły. 4. Życie rodzinne i towarzyskie - 
członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego. 5. Żywienie – artykuły spożywcze, 
przygotowanie potraw,  posiłki, lokale gastronomiczne. 6. Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, 
towary, kupowanie. 7. Podróżowanie i turystyka – zwiedzanie, zabytki, środki transportu, 
informacja turystyczna. 8. Kultura – uczestnictwo w kulturze. 9. Zdrowie – zdrowy sposób 
odżywiania się. 10 Świat przyrody – zwierzęta domowe. 11. Elementy wiedzy o krajach 
niemieckiego obszaru językowego – Niemcy (wiadomości ogólne).  

 
Materiał gramatyczny: 

1. Czasownik: czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie 
złożone, czasownik modalny: können, czasowniki zwrotne. 2. Rzeczownik: użycie i odmiana 
rodzajnika określonego i nieokreślonego (wszystkie przypadki), przeczenie „kein” (wszystkie 
przypadki), rzeczowniki złożone. 3. Zaimek:  zaimek dzierżawczy (wszystkie przypadki - 
odmiana), zaimek nieokreślony „man”.4. Przyimek: przyimki: an, auf, in (III przypadek), 
przyimki: an,auf, in (IV przypadek), przyimek: von – do wyrażania przynależności.  


