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STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Studia I stopnia 

 
JĘZYK NIEMIECKI 

Poziom A2 
 

Treści leksykalne* 
 

w zakresie następujących tematów 

 człowiek: np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, części ciała, cechy charakteru, 

zainteresowania, hobby, sposoby zachowania; 

 życie rodzinne i towarzyskie: np..członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności 

dnia codziennego, formy, przyzwyczajenia, zyczenia , marzenia, święta.. 

 dom: np. miejsce zamieszkania, opis domu, mieszkania, pomieszczeń i wyposażenia, 

czynności i obowiązki domowe. 

 żywienie: np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, zdrowa żywność, wizyty 

w restauracji i kawiarni, menu, zamawianie posiłków, zakupy spożywcze. 

 zdrowie: np.  podstawowe choroby ( objawy i leczenie), stres, styl życia a zdrowie, 

wizyta u lekarza, rady i zalecenia. 

 edukacja: np. system oświaty ( szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkolnictwo 

wyższe), nazwy przedmiotów, system szkolny w Polsce i Niemczech, wybór zawodu, 

wykształcenie, plany zawodowe. 

 czas wolny: np. ulubione programy telewizyjne, ksiązki, film, wakacje, weekend, hobby 

i zainteresowania 

 praca: np. praca i związane z nią czynności, zawody, praca dla kobiet i mężczyzn - 

stereotypy. 

 podróżowanie i turystyka : np.  środki transportu, atrakcyjne miejsca na świecie, nazwy 

geograficzne, inne kraje , inne obyczaje, doświadczenia interkulturowe. 

 zakupy i usługi: np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

środki płatnicze. 

 sport: np.  rodzaje sportu, dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne. 

 środki masowego przekazu : np.  telewizja, prasa, radio, Internet. 

 elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych z uwzględnieniem różnic kulturowych. 

  

Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów 
Treści gramatyczne* 
 
 

 Rzeczowniki złożone 

 zdania względne 

 czasy przeszłe i  czas przyszły 

 rekcja czasownika, 

 przyimki z  3 i /lub 4 przypadkiem 

 rekcja przymiotnika, 

 deklinacja rzeczownika, 

 odmiana zaimka dzierżawczego i osobowego 

 stopniowanie przymiotnika 
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 liczebniki porządkowe, zdania podrzędne celowe 

 równoważnik zdania celowego um …zu 

 tryb przypuszczający – wprowadzenie   

 

Funkcje językowe* 
 

 przedstawianie się i innych osób, 

 rozpoczynanie, podtrzymywanie, zakończenie rozmowy 

 zgadzanie się z rozmówcą, lub zaprzeczanie 

 wyrażanie zgody lub sprzeciwu 

 prośba o pomoc i zaoferowanie pomocy 

 składanie propozycji i odrzucanie 

 relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 

 wyrażanie życzeń i upodobań informowanie o nakazach i zakazach 

 uzyskiwanie i udzielanie informacji   

 wyrażanie własnej opinii 

 zapraszanie i odmawianie,  

 wyrażanie zgody lub sprzeciwu 
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* Treści programowe do wyboru przez prowadzącego lektorat, przy uwzględnieniu liczby godzin 

przewidzianych na kurs językowy oraz potrzeb studentów.  Kolejność realizacji poszczególnych treści 

programowych dotyczących tematyki kursu, wprowadzanych funkcji językowych oraz materiału leksykalno – 

gramatycznego jest uwzględniona w programie nauczania przedstawionym przez każdego z prowadzących 

lektorat języka obcego. 

 
Przyjmuję do realizacji    (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim) 
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