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PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Język niemiecki gr.2

Miejsce realizacji zajęć Zespół Szkół Zawodowych nr 1  im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białej Podlaskiej                      
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36   

Imię i nazwisko 
prowadzącego zajęcia

MARTA SZUDEJKO

Ilość godzin ogółem 30
Cele edukacyjne  Utrwalenie i poszerzenie słownictwa z języka 

niemieckiego ze wszystkich bloków tematycznych 
objętych podstawą programową nauczania języka 
niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej  

  Nabycie wiedzy gramatycznej i umiejętności 
sprawnego posługiwania się strukturami 
gramatycznymi przez wykonywanie licznych ćwiczeń 
leksykalno - gramatycznych

 Wykształcenie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem, sprawnego i komunikatywnego 
posługiwania się językiem niemieckim pisanym i 
mówionym

Plan nauczania
Lp. Temat zajęć 

edukacyjnych
Treści realizowane w ramach 
poszczególnych zajęć edukacyjnych

Ilość godzin 
dydaktycznych

1 Test diagnozujący Sprawdzenie poziomu wiedzy i 
umiejętności językowych. Podsumowanie i 
omówienie.

2

2 Człowiek Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Odmiana rzeczowników. Słowotwórstwo 
rzeczowników. Przeczenia.

2

3 Dom Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Budowa zdań współrzędnie i podrzędnie 
złożonych.

2

4 Szkoła Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Odmiana zaimków osobowych.

2

5 Praca Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Odmiana zaimków dzierżawczych.

2

6 Życie rodzinne i 
towarzyskie

Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Odmiana przymiotników. Stopniowanie 
przymiotników i przysłówków.

2

7 Żywienie Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Przyimki. 

2
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8 Zakupy i usługi Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Odmiana czasowników.

2

9 Podróżowanie i 
turystyka

Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Rekcja czasowników i przymiotników.

2

10 Sport Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Tryb rozkazujący.

2

11 Zdrowie Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Czas przeszły Imperfekt.

2

12 Nauka i technika Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Czas przeszły Perfekt.

2

13 Świat przyrody Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Czas przyszły Futur I.

2

14 Państwo i 
społeczeństwo, 
elementy 
kulturoznawcze 
obszaru 
niemieckojęzycznego.

Praca nad leksyką z zakresu obszaru tematu.
Informacje o krajach niemieckojęzycznych  
z zakresu różnych dziedzin w tym z życia 
codziennego.

2

15 Test diagnozująco – 
podsumowujący 
pracę.

Sprawdzenie poziomu  nabytej wiedzy i 
umiejętności językowych. Omówienie i 
podsumowanie.

2

Razem 30

Pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:
  Podręczniki szkolne „alles klar” wraz z ćwiczeniami
 Podręcznik i repetytotrium  maturalne „Abitur”
 Słowniki językowe
 Odtwarzacz płyt CD
 Komputer w sali 304
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