
J Ę Z Y K  N I E M I E C K I  
 

Kursy podstawowe 101-108 

Kursy specjalizacji 201-209 
 

 

 Opis kursów, warunki wstępne: 

Na kursach podstawowych obowiązują podręczniki ”Infos” wydawnictwa Pearson i „Alles klar” 

wydawnictwa WSiP. 

Podręcznik „Pearson” jest dopuszczony do użytku szkolnego przez MENiS i wpisany do wykazu 

podręczników szkolnych. Numery dopuszczeń poszczególnych części: 

Infos 1A. Podręcznik z ćwiczeniami 451/1/2012 A1 

Infos 1B. Podręcznik z ćwiczeniami 451/2/2012 A1 

Infos 2A. Podręcznik z ćwiczeniami 451/3/2012 A1/A2 

Infos 2B. Podręcznik z ćwiczeniami 451/4/2012 A2 

Infos 3A. Podręcznik z ćwiczeniami 451/5/2012 A2/B1 

Infos 3B. Podręcznik z ćwiczeniami 451/6/2014 B1/B2 

W podręczniku znajduje się również zeszyt ćwiczeń i płyta z nagraniami do słuchania.  

W trakcie każdego kursu uczeń może uzyskać 100 punktów: 
 

 Kurs 101 

      Podręcznik „Infos 1A” 

 Tematyka kursu: 

 

1.Guten Tag! 

 

2.Wer ist das? 

 

3.Wie alt bist du ? 

 

4.Ich heiße und du? 

 

5.EU- Länder 

 

6.Deutsch lernen 

 

7.Schulfächer 

 

8.Noten 

 

9.Was ist das? 

 

10.So viele PCs! 

 

11.Im Schulkiosk 

 

12.Ich brauche… 

 

13.Wie spät ist es? 

 

14.Telefonnummern 

 

15. Berufe 

 

16.Arbeitsmarkt 

 

17.Kontaktangaben 

 

18.Personalangaben 

 

19.Langeweile 

 

20.In der Familie 

 

21.Wohin gehen wir? 

 

22.Ich kann nicht 

 

23.Erbeershake 

 

24.Im Cafe



 

 Kurs 102 

Podręcznik „Infos 1B” 

Tematyka kursu: 

1. Nicht schlafen! 

 

2.Coole Hobbys 

 

3. Sport treiben 

 

4. Kaufe billig! 

 

5. Musik machen 

 

6. Musik hören 

 

7.Zeitzonen 

 

8.Mein Tagesablauf 

 

9. Mein Lieblingsplatz 

 

10. Mein Zimmer 

 

11.Haushaltsroboter 

 

12.Au-Pair gesucht 

 

13.Feste 

 

14. Termine 

 

15.Geschenke 

 

16.Wünsche 

 

17.Karneval! 

 

18.Einladung 

 

19.Verkehrsmittel 

 

20.Nach Amsterdam? 

 

21.In der Stadt? 

 

22.Hinweise 

 

23.Das Wetter 

 

24.Feriengrüße 

 

 
 

 Kurs 103 

Podręcznik „Infos 2A” 

Tematyka kursu: 

1.Reservierung 

 

2.Reisen im Test 

 

3.Traumreise 

 

4. Sommerferien  

 

5. Extrem Reisen 

 

6. Beschwerde 

 

7.Röcke oder Hosen? 

 

8.Was ist trendy? 

 

9.Ein gutes Team 

 

10.Freundschaft 

 

11.Schönheitsikonen 

 

12. Kleiderkauf 

 

13. Einkaufen 

 

14. Wo kaufst du ein? 

 

15. Bewusst essen 

 

16. Was kochen wir? 

 

17. Wie essen wir? 

 



18. Draußen essen 

 

19. Lebensetappen 

 

20. Schulzeit 

 

21. Familienmodelle 

 

22. Heiraten? 

 

23. Studentenwohnungen 

 

24. Wohne clever! 

 

25. Unbekanntes Deutschland 

 

26. Deutsche Mode 

 

27. Die deutsche Küche 

 

28. Quiz frage 

 

 

 Kurs 104 

Podręcznik „Infos 2B”  

Tematyka kursu: 

1. Berufe 

 

2. Aus der Presse 

 

3. Stellen-anzeigen 

 

4. Lebensläufe  

 

5. Bewerbungsgespräch 

 

6. Berufe mit Zukunft 

 

7. Computer 

 

8.Wie bedient man… 

 

9.Wir und die Medien 

 

10.Im Internetcafe 

 

11.Erfindungen 

 

12. Unsere Zukunft 

 

13. Unser Körper 

 

14. Und trotzdem… 

 

15. Erkältet 

 

16. Beim Arzt 

 

17. Unser Lebensstil 

 

18. Gesunde Lebensweise 

 

19. Gefühle 

 

20. Gefühlsprobleme 

 

21. Stress 

 

22. Konflikte 

 

23. Zoff in den Schulen 

 

24. Cyber-Mobbing 

 

25. Jobs auf der Alp 

 

26. Die Sendung mit der Maus 

 

27. Alptraum 

 

28. Die Jüngeren 

 

 

 

 

 



 Kurs 105 

Podręcznik „Infos 3A”  

Tematyka kursu: 

1.Dabei sein… 

 

2.Erfolg haben 

 

3.Schlecht in Form 

 

4.Kurios 

 

5.Ein spannendes Spiel 

 

6.Wunder geschehen 

 

7.Berlinale 

 

8.Was gefaelt dir? 

 

9.Fernsehsendungen 

 

10.Fernsehkonsum 

 

11.Kultur ist in 

 

12.Theaterfestival 

 

13.Auf der Bank 

 

14.Ab geht die Post 

 

15.Ungewöhnliche Fälle 

 

16.Der Jahrhundertraub 

 

17.Notruf 112 

 

18.Ein Unfall ist passiert 

 

19.Ich engagiere mich 

 

20.Unsere Aktion 

 

21.Clean up the world 

 

22.Wir könnten… 

 

23.Mehr Engagement 

 

24.Was wäre, wenn … 

 

25.Hornussen 

 

26.Theater für alle 

 

27.Nichts ist unmöglich 

 

28.Gegen die Umweltzerstörung 

vor der Haustür 

 

 

 

 Kurs 106 

Podręcznik „Infos 3B”,poziom rozszerzony 

Tematyka kursu: 

1.Wo kaufst du ein? 

 

2.Ich kaufe mir … 

 

3.Du solltest … 

 

4.Lass das lieber 

 

5.Ich bin enttäuscht 

 

6.Werbung 

 

7.Schönheit in Vielfalt 

 

8.Die Vielfalt ist bedroht 

 

9.Klimawandel 

 

10.Naturkatastophen 

 

11.Solidarisch 

 

12.Verkehrkatastrophen 

 

13.Ist das ethisch? 

 



14.Das macht mir Sorgen 

 

15.Keine Grenzen? 

 

16.Klonen 

 

17.Unser Problem ist.. 

 

18. Die beste Lösung 

 

19.Multikultigesellschaft 

 

20.Karneval der Kulturen 

 

21.Wir in der EU 

 

22.Meine Zukunft 

 

23.Europaparlament 

 

24.Konflikte 

 

25.Verbraucherforum 

 

26.Geschenkemarathon 

 

27.Choggitaler 

 

28.Die Energie der Zukunft 

 

29.Die Weisen 

 

30.Schluss mit dem Glück 

 

31.Die Piraten 

 

32.Schuman 

 

 

 
 

 Kurs 107  

Podręcznik „alles klar 3”,  

Tematyka kursu: 

1. Schule 

 

2. Studium 

 

3. Berufe 

 

4. Träume 

 

5. Masmedien 

 

6. EU 

 

7. Die Schweiz 

 

 
 

 

 

 Kurs 108 Nowa Matura (ustna + pisemna, poziom podstawowy) 

Bezpośrednim celem kursu jest przygotowanie uczniów do zdawania części ustnej i 

pisemnej nowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Uczniowie będą 

rozwijali umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, 

negocjowania wydarzeń, negocjowania oraz opisu ilustracji, a także rozumienia ze słuchu, 

rozumienia tekstu pisanego i pisania prostych tekstów użytkowych, czyli zadań 

pierwszego arkusza egzaminacyjnego Nowej Matury pisemnej. 

 

 

 

 

 

 



KURSY SPECJALIZACJI 

 
 

 Kurs 201  GRAMATYKA 

Celem kursu 201 jest opanowanie struktur zaawansowanych i utrwalenie poznanych już 

struktur gramatycznych. Wiedza teoretyczna poparta jest różnego rodzaju ćwiczeniami. 

Tematyka kursu dotyczy zagadnień gramatycznych i leksykalnych oraz budowy zdania.  

 

 

 Kurs 202  LEKSYKA  

Celem kursu 202 jest poszerzenie zasobu słownictwa oraz ćwiczenie umiejętności 

rozumienia tekstu czytanego. Tematyka kursu jest różnorodna i dotyczy podstawowych 

dziedzin życia codziennego np. dom, praca, szkoła, nauka, technika i postęp itd.  

Założeniem jest również ćwiczenie intuicji językowej. Od ucznia wymagana jest bardzo 

dobra znajomość słownictwa i gramatyki na poziomie podstawowym.  

 

 

 Kurs 203  MASMEDIA 

Celem kursu 203 jest rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zawartych                

w przerabianym materiale. Kurs bazuje na źródłach autentycznych, czyli tekstach  z prasy 

niemieckojęzycznej (Stern, Spiegel itd.), programach telewizyjnych, nagraniach audio 

oraz tekstach z internetu. Tematyka kursu jest urozmaicona i może dotyczyć rożnych 

dziedzin życia obecnych w masmediach., obejmuje ona również zagadnienia dotyczące 

krajoznawstwa, elementy wiedzy o Niemieckim Obszarze Językowym (Niemcy, Austria, 

Szwajcaria). Poruszane będą zagadnienia związane z historią, geografią Niemiec, Austrii  

i Szwajcarii oraz wiedzą o społeczeństwie. Kurs 203 przygotowuje do dwóch ważnych 

części pisemnego egzaminu maturalnego, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu 

czytanego.  

  

 

 Kurs 204  PISANIE 

Nadrzędnym celem kursu jest rozwijanie przekonania o istotności komunikacyjnej funkcji 

języka pisanego a także jego ważności ze względu na trwałość, klarowność formy i inne 

cechy odróżniające tekst pisany od aktu mowy. Uczeń na kursie 204 dowie się jak napisać 

wszystkie formy obowiązujące na maturze i nabędzie umiejętności komponowania 

formalnych i nieformalnych tekstów w języku obcym. 

 

 

 Kurs 205  SŁUCHANIE I CZYTANIE 

Słuchać, czytać i rozumieć, to trzy słowa, które najlepiej opisują główny cel kursu 205. 

Kurs 205 służy zarówno rozwijaniu i kontroli umiejętności globalnego i szczegółowego 

rozumienia ze słuchu oraz tekstu czytanego o zróżnicowanym stopniu trudności, jak i 

ćwiczeniu wypowiadania  własnych poglądów na dany temat. 

  

 

 

 

 



 Kurs 206  KONWERSACJE (DEBATY + PREZENTACJE) 

Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie ucznia do rozszerzonego, wewnętrznego 

egzaminu maturalnego. Uczeń opracowuje zaakceptowany przez nauczyciela temat i 

prezentuje go na forum grupy. Prezentacja jest jednocześnie wstępem do dyskusji pod 

kątem merytorycznym i leksykalnym. Dyskusja ma charakter starcia się ze sobą 

argumentów dwóch grup: „za i przeciw”, stwarza możliwość praktycznego wykorzystania 

słownictwa oraz wykazania się umiejętnym doborem argumentów. 

 

 

 Kurs 207 PRZYGOTOWANIE DO MATURY NA POZIOMIE    

ROZSZERZONYM 

 Bezpośrednim celem kursu jest przygotowanie uczniów do zdawania pisemnej i ustnej 

części egzaminu dojrzałości na poziomach podstawowym i rozszerzonym poprzez 

rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania 

wypracowań oraz rozwiązywania testów gramatyczno-leksykalnych. 

 

 

 Kurs 208  ASPEKTY 

Kurs przeznaczony dla wszystkich uczniów, którzy chcą utrwalić zdobytą już wiedzę z 

języka niemieckiego i poszerzyć ją o dodatkowe umiejętności. Praca ze słownictwem, 

doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz doskonalenie 

technik uczenia się to tylko jedna strona kursu 208. 

Kurs 208 przygotowuje przede wszystkim do matury, ale również do innych egzaminów z 

języka niemieckiego. 

 

 

 Kurs 209  MEDYCZNY 

Kurs przeznaczony dla uczniów, którzy chcieliby studiować kierunki medyczne                 

i farmaceutyczne oraz interesują się pogłębieniem swoich umiejętności z języka 

niemieckiego w tych dziedzinach. Tematyka kursu związana jest z problemami 

zdrowotnymi, anatomią i fizjologią człowieka oraz zawiera tematy z dziedziny fryzjerstwa 

i kosmetologii.  

 

 

 

 Kurs 210  LANDESKUNDE – NAUKA O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

Celem kursu jest zapoznanie się z kulturą, historią i geografią krajów 

niemieckojęzycznych: Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie 

cztery sprawności językowe: czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. 

Materiały i zagadnienia omawiane na kursie pozwalają na poznanie codziennego życia     

w krajach niemieckojęzycznych dotyczących obyczajów kulturowych, tradycyjnych 

potraw, ciekawostek oraz różnic słowotwórczych.  

 

 

 

 


