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PLAN WYNIKOWY 

Rozdział 5. Rund um die Uhr 

• pyta o godzinę i udziela informacji na temat czasu 
zegarowego 

• podaje czas zegarowy w języku potocznym i oficjalnie 
• wyszukuje odpowiednie informacje w wysłuchanych 

dialogach  
dotyczących czasu zegarowego i potrafi tworzyć podobne 
dialogi na podstawie schematu 

• poprawnie określa, w którym z wariantów (oficjalnie czy 
nieoficjalnie) został podany czas zegarowy oraz podaje 
ustnie drugi wariant każdej godziny 

• na podstawie programu telewizyjnego określa początek 
i koniec poszczególnych audycji oraz czas ich trwania 

• potrafi przeprowadzić dialog dotyczący czasu emisji 
poszczególnych programów na podstawie schematu 

• zna podstawowe słownictwo określające codzienne 
czynności 

• na podstawie historyjki obrazkowej opowiada 
o przebiegu dnia  
wybranego członka rodziny, podając czas zegarowy; przy 
wątpliwościach potrafi wyrazić przypuszczenie, używając 
zwrotu ich glaube 

• po wysłuchaniu tekstu potrafi znaleźć i poprawić błędne 
informacje 

• udziela krótkich informacji o przebiegu swojego dnia 
z podaniem czasu zegarowego i uzyskuje takie informacje 
od swoich kolegów 

• nazywa pory dnia 
• na podstawie wysłuchanych dialogów określa właściwą 

porę dnia 
• poprawnie ustala kolejność fragmentów tekstu pisanego 

dotyczącego przebiegu dnia 

• samodzielnie tworzy rozbudowane dialogi dotyczące 
czasu zegarowego 

• zna wybrane niemieckie zagadki i dowcipy związane  
z zegarkiem 

• swobodnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym 
codziennych czynności 

• obszernie informuje o przebiegu swojego codziennego 
dnia 

• relacjonuje w formie pisemnej, co robi w poniedziałek, 
i uzasadnia, dlaczego wiele osób nie lubi 
poniedziałków 

• sprawnie używa zdań okolicznikowych przyczyny ze 
spójnikiem denn, stosując poprawny szyk wyrazów 
w zdaniu 

• swobodnie operuje licznymi czasownikami zwrotnymi 

• rozumie selektywnie tekst słuchany 
• stosuje schematyczne zdania okolicznikowe przyczyny ze 

spójnikiem denn  
• odmienia i używa w zdaniu podstawowe czasowniki 

zwrotne 

 

Rozdział 6. Essen und Trinken 
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• zna nazwy podstawowych produktów żywnościowych 
i posiłków 

• dopasowuje opisy nawyków żywieniowych (śniadanie) do 
odpowiednich krajów i osób w tekście słuchanym 
i czytanym 

• pyta, co zazwyczaj jada kolega / koleżanka na śniadanie 
i sam udziela informacji na ten temat 

• układa krótkie menu, uwzględniając upodobania 
kulinarne różnych osób 

• wymienia w krótkiej wypowiedzi pisemnej swoje ulubione 
i mniej lubiane potrawy 

• prowadzi krótki dialog na temat lubianych i mniej 
lubianych potraw 

• wymienia po kilka przykładów dla każdej z podanych grup 
artykułów spożywczych 

• krótko określa smak i jakość potraw 
• wyszukuje w tekstach słuchanych, dotyczących artykułów 

żywnościowych oraz przyzwyczajeń żywieniowych, 
odpowiednie informacje 

• tworzy według schematu krótkie dialogi, wyrażając 
własną opinię o poszczególnych produktach 
żywnościowych 

• sporządza krótkie menu na cały dzień, uzasadniając swój 
wybór 

• poprawnie tłumaczy znaczenie przymiotników 
oznaczających smaki w różnych kontekstach 

• zna słownictwo dotyczące rodzajów opakowań żywności 
• pyta o cenę drobnych dań, przekąsek i napojów oraz 

podaje ich cenę 
• właściwie przyporządkowuje szyldy przedstawiające 

artykuły żywnościowe do dialogów 
• krótko opowiada, co jada na mieście 
• wyszukuje w wysłuchanym dialogu w restauracji 

odpowiednie informacje 
• według schematu tworzy krótkie dialogi w restauracji 
• poprawnie przyporządkowuje niemieckie przysłowia 

dotyczące tematu „jedzenie” do ich polskich 
odpowiedników 

• zna podstawowe nazwy zastawy stołowej i sztućców 
•  wyszukuje odpowiednie informacje w wysłuchanym 

dialogu dotyczącym zastawy stołowej 
•  poprawnie dopasowuje tytuły do tekstów dotyczących 

upodobań żywieniowych dzieci oraz wyszukuje w nich 
potrzebne informacje 

 
 
• na podstawie przeprowadzonej z kolegą / koleżanką 

ankiety o przyzwyczajeniach żywieniowych sporządza 
klasową statystykę 

• tworzy według schematu śmieszne powiedzonka 
o jedzeniu 

• tworzy rzeczowniki złożone zawierające człon Lieblings- 

• zna nazwy licznych produktów żywnościowych 
• opowiada o nawykach żywieniowych (śniadanie) 

w różnych krajach 
• obszernie opowiada, co zazwyczaj jada na śniadanie 
• układa obszerne menu, uwzględniając upodobania 

kulinarne różnych osób i opowiada o nim 
• formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną o swoich 

ulubionych i mniej lubianych potrawach 
• wyraża własną opinię o poszczególnych produktach 

żywnościowych, opisując ich smak i jakość 
• ustala swoje wymarzone menu na cały dzień, podając 

uzasadnienie 
• formułuje rozbudowaną wypowiedź o tym, co jada  

na mieście 
• tworzy rozbudowane dialogi w restauracji, odgrywając 

rolę kelnera lub gościa 
• zna i umie zastosować niemieckie przysłowia 

dotyczące tematu „jedzenie”  
• swobodnie operuje nazwami zastawy stołowej 

i sztućców 
• tworzy własne śmieszne powiedzonka o jedzeniu 
• sprawnie stosuje formy trybu rozkazującego dla 2. os. 

l. poj. oraz 2. i 3. os. l. mn. (forma grzecznościowa) 
w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
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• poprawnie tworzy i używa form trybu rozkazującego dla 
2. os. l. poj. oraz 2. i 3. os. l. mn. (forma grzecznościowa) 

 


