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richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und 
Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf)  
Bänden zum Zertifikat Deutsch.

Grundlegend für studio d sind folgende Prinzipien:
1. Konsequente Orientierung am „Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen“
2. Deutschlernen für Freizeit und Beruf
3. Umfassendes Angebot für mediengestütztes Lernen und 

Lehren
4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln
5. Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und 

Fremdsprachenerwerbsforschung
6. Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an
7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive

Die Unterrichtsvorbereitung studio d A 2

enthält didaktische Kommentare und Lösungsvorschläge zu den 
Aufgaben des Kursbuchteils sowie Lehrtipps und landeskundliche 
Zusatzinformationen. Im Anhang finden Sie Arbeitsblätter und Tests 
zu jeder Einheit als Kopiervorlagen sowie die Lösungen zu den Tests 
und zum Modelltest „Start Deutsch 2“ des Kurs- und Übungsbuchs.

Die beiliegende Demo-CD-ROM enthält eine Probeeinheit (Einheit 3) 
sowie die Station 1 der Unterrichtsvorbereitung interaktiv auf  
CD-ROM (ISBN 978-3-464-20747-5). Mit der Demo-CD-ROM  
können Sie sich einen Eindruck von diesem neuartigen Planungs- 
instrument verschaffen.

Auf der CD-ROM Unterrichtsvorbereitung interaktiv finden Sie mit 
einem „Klick“ alles, was Sie zur Unterrichtsvorbereitung benötigen: 
das Kurs- und Übungsbuch in einer verkleinerten Abbildung, den  
didaktischen Kommentar, Unterrichtstipps, den Wortschatz jeder 
Seite, Arbeitsblätter, Tests und zusätzliche Übungen als Kopier-
vorlagen, die Lösungen der Übungen sowie die Hörtexte und Video-
sequenzen als Vorschau und als Transkripte. Mit verschiedenen 
Werkzeugen können Sie außerdem schnell und einfach eigene 
Übungsblätter erstellen, und ein Analysetool hilft Ihnen, eigene  
Texte an den Lernstand Ihres Kurses anzupassen.

Poradnik metodyczny 

Język niemiecki
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 Użyte symbole:

  ćwiczenie na rozumienie ze słuchu; 
CD 1, ścieżka 8 na CD do pracy na 
zajęciach

  ćwiczenie fonetyczne; 
CD 2, ścieżka 35 na CD do pracy na 
zajęciach

  ćwiczenie automatyzujące 

  zagadnienie gramatyczne, punkt 16  
w dziale „Gramatyka” 
(w podręczniku)

 materiały do kopiowania

N  nauczyciel/nauczycielka

U  uczeń/uczennica  
  uczniowie/uczennice

1.8

2.35

16

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Zabrania się wykorzystywania 
niniejszej książki lub jej części 
do celów innych niż prawnie ujęte 
bez uprzedniej pisemnej zgody 
wydawcy. Zgodnie z prawem 
autorskim, bez uprzedniej 
zgody wydawcy zabrania się 
powielania, zapisywania oraz 
zamieszczania dzieła lub jego części 
w sieci komputerowej, a także 
w wewnętrznej sieci szkół i innych 
placówek oświatowych.
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Koncepcja kursu studio d
Kurs studio d w wydaniu dla szkół ponadgimnazjalnych składa się z trzech części: A1, A2 i B1 
i jest skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, 
którzy uczą się języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie podsta-
wowym oraz do egzaminu Zertifikat Deutsch i jest przeznaczony do realizacji przy 2 lub 3 
godzinach języka tygodniowo. Odpowiada wariantowi B i C podstawy programowej kształce-
nia ogólnego. 
Poradnik metodyczny studio d A2 przygotowano z myślą o nauczycielach języka niemiec-
kiego bez względu na ich doświadczenie zawodowe. Ma on służyć pomocą w tworzeniu intere-
sujących lekcji. 

Podręcznik z ćwiczeniami A2 (tom 1. i 2.)
Każdy tom podręcznika z ćwiczeniami studio d A2 składa się z sześciu rozdziałów głównych 
o wzrastającym stopniu trudności gramatycznej i leksykalnej. Po części podręcznikowej nastę-
puje część ćwiczeniowa – dzięki temu nie trzeba stale kartkować książki. Przejrzyście opraco-
wane jednostki lekcyjne zawierają zadania i ćwiczenia służące doskonaleniu wszystkich spraw-
ności językowych (rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia). Inte-
resujące tematy i teksty wprowadzają w codzienne życie mieszkańców krajów niemieckoję-
zycznych, a jednocześnie pozwalają na porównania z własnymi doświadczeniami.  
Każdy rozdział zakończono podsumowaniem zdobytych umiejętności – Das kann ich auf 
Deutsch. 
Zgodnie z założeniami poziomu A2 podręcznik z ćwiczeniami przygotowuje do porozumiewa-
nia się w codziennych sytuacjach. Umożliwia formułowanie prostych wypowiedzi ustnych 
i pisemnych (w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania 
i zakończenia rozmowy). Sposób prezentacji i kolejność ćwiczeń służą odkrywczemu zdobywa-
niu wiedzy oraz pomagają w rozpoznawaniu, rozumieniu i stosowaniu struktur językowych. 
Wskazówki dotyczące uczenia się pomagają wypracować własne strategie nauki. Rozdziały 
podsumowujące (Stationen) pozwalają powtórzyć dotychczas opanowany materiał. Występują 
one po każdych trzech rozdziałach. 
Na płycie audio dołączonej do podręcznika z ćwiczeniami znajdują się nagrania do zadań oraz 
ćwiczenia fonetyczne zawarte w rozdziałach podsumowujących. Dzięki nim uczniowie mogą 

Zeszyt słówek Zeszyt maturalny

Poradnik metodyczny 
w postaci PDF

Płyty audio

Interaktywny poradnik 
metodyczny na CD-ROM-ie

Dodatkowe materiały:
www.bc.edu.pl/studio-d.php

.

Komponenty kursu
studio d A2

Sprachtraining -- Zeszyt c’wiczen
,

 

Podręcznik z c’wiczeniami 

Film na DVD
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samodzielnie trenować rozumienie ze słuchu oraz wymowę. Na końcu drugiego tomu części 
studio d A2 zamieszczono m.in. test modelowy do egzaminu Start Deutsch 2, przegląd omó-
wionych zagadnień gramatycznych, fonetykę, słowniczek niemiecko-polski (ze wskazaniem, 
w którym rozdziale i podrozdziale pojawiły się słówka po raz pierwszy), listę nieregularnych 
czasowników, zapis nagranych tekstów oraz klucz do zadań i ćwiczeń (w formie wkładki).

Interaktywny poradnik metodyczny (na CD-ROM-ie)
Zawiera: podręcznik z ćwiczeniami opatrzony komentarzami metodycznymi; dodatkowe mate-
riały i testy, które można wydrukować; rozwiązania do testów; nagrania audio i wideo; zapis 
nagranych tekstów; słowniczek ze wskazaniem miejsca, w którym słowo wystąpiło po raz 
pierwszy; narzędzia, dzięki którym można przygotować dodatkowe karty pracy. 

Płyty audio dla nauczyciela
Zachęcamy do korzystania z osobno wydanych materiałów audio do pracy na zajęciach. Zawie-
rają one wszystkie teksty do słuchania zawarte w części podręcznikowej studio d oraz w teście 
modelowym Start Deutsch 2. Materiały audio pomogą rozwinąć umiejętność rozumienia 
wypowiedzi w języku niemieckim, a także poprawić wymowę i zwiększyć sprawność mówienia.

Film na DVD 
Film fabularny do kursu studio d A2 można wykorzystać na zajęciach lub podczas samodziel-
nej nauki. Jest on kontynuacją filmu studio d A1. Jego bohaterami są młodzi ludzie przedsta-
wieni w codziennych sytuacjach. Słownictwo i struktury gramatyczne, którymi posługuje się 
młodzież występująca w filmie, odpowiadają poziomowi A2 według ESOKJ. 
Ćwiczenia do filmu znajdują się w podręcznikach z ćwiczeniami studio d (w rozdziałach pod-
sumowujących – Stationen) oraz w książeczce dołączonej do Interaktywnego poradnika 
metodycznego. 
Zaleca się zastosowanie tego materiału dydaktycznego, ponieważ pozwala on na zastosowanie 
na lekcji najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania języków obcych.

Internet
Dodatkowe materiały do kursu studio d znajdują się na stronie: www.bc.edu.pl/studio-d.php.

  Kurs studio d: 

 1 konsekwentnie stosuje normy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

7
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W tym rozdziale nauczysz się:rozmawiać o życiu w mieście i na wsi,

 Ω
czytać i analizować ogłoszenia mieszkaniowe,

 Ω
pytać o mieszkanie,
 Ω
planować przeprowadzkę,
 Ω
relacjonować wypadki w domu,

 Ω
tworzyć i stosować formy czasowników modalnych 

 Ω
w czasie przeszłym Präteritum,tworzyć zdania poboczne ze spójnikiem 

 Ω

als,
poprawnie wymawiać spółgłoskę 

 Ω

sch.

g
h

i j
k

l m

n

Eigentlich wollten Annette und Heiko Hanika in eine Stadt im Norden ziehen, wie 

 Ham burg oder Kiel. Aber Heiko hat dort keine Stelle gefunden. Sie haben lange bei 

Annettes Eltern in einem kleinen Ort in der Nähe von Güstrow gewohnt, weil sie nicht 

viel Geld hatten. Heiko war arbeitslos und Annette wollte ihre Banklehre in Rostock 

be enden. Als Heiko dann endlich eine Stelle bei der Stuttgarter  Zeitung hatte, muss-

ten sie in  Stutt gart eine Wohnung suchen und konnten umziehen. Das war gut, weil 

das Zusammen leben mit Annettes Eltern und das Landleben nicht das Richtige für sie 

waren. Stuttgart finden sie super: Man kann gut einkaufen, es gibt ein großes Kultur-

angebot und viele junge Menschen. 

2

5

Sprechen
Aus wie vielen Fotos besteht die Collage? Was siehst du auf den Fotos?

Welche zeigen das Leben in der Stadt und welche das Leben auf dem Land?

Was machen die Menschen auf dem Foto i? Was macht der Mann auf dem Foto h?

Möchtest du in der Stadt oder auf dem Lande leben?

A
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pp

Rozdział 2, s. 23

Rozdział 6, s. 87 Rozdział 7, s. 7

87

R
ozdział 8
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 W tym rozdziale nauczysz się:
▶ opowiadać o swoim czasie wolnym i o tym,  
       na co właśnie masz ochotę,
▶ czytać kartę dań,
▶ składać zamówienie w restauracji,
▶ rozmawiać o zawieraniu nowych znajomości, 
▶ używać zaimków osobowych w celowniku: dir, ihm,
▶ formułować zdania względne z zaimkiem     
       względnym w mianowniku i bierniku,
▶ poprawnie wymawiać grupy spółgłoskowe.

d

e

Georg Westermann, Bochum
Donnerstag ist Stammtisch
tag. Um 19 Uhr gehe ich in die 
„Klause“ und treffe mich mit 
alten Freunden und Kollegen. 
Wir spielen Karten,  meistens 
Skat. Dabei trinken wir ein 
Bierchen oder zwei und unter
halten uns über die Leute, die 

wir kennen, oder über Politik und was so los ist 
in der Welt.

3

10

  2  Informationen sammeln  
Ergänze die Tabelle mit den Informationen aus den Texten in Aufgabe 1b. 
Uzupełnij tabelę informacjami z tekstów w zadaniu 1b.

  3  Einen Abend planen  
Worauf hast du Lust? Bilde Sätze aus den Wörtern und Wendungen. 
Na co masz ochotę? Z podanych słów i zwrotów ułóż zdania.

Ü 1

Ü 2

 Miriam Frank und Claudia Georg

Wohin?   

Was?   

R
ed

em
it

te
l

 Ich habe Lust auf...
Kino / Theater / ein alkoholfreies  
Bier / eine Pizza / Fernsehen.

Ich würde gern...
essen gehen / in eine Jazzbar gehen /
zu Hause bleiben und eine DVD 
gucken /mit Freunden kochen.

Tak możesz powiedzieć, co chętnie 
zrobiłbyś/-łabyś w czasie wolnym:

Sprechen

Wie viele Menschen sind auf dem 

Foto?
Wo sind sie?

Was machen sie?

In welcher Stimmung sind sie?

Gehst du auch manchmal tanzen?

Wohin gehst du am Wochenende 

meistens aus?

A
bi

ti
pp

Sprechen
Uczestniczysz w dyskusji internetowej na temat spędzania wolnego czasu. Napisz: • jak najchętniej spędzasz czas     wolny,

• jak często i dokąd wychodzisz, • z kim zazwyczaj się spotykasz.

A
bi

ti
pp

5



7

C
ech

y kursu
K

on
cep

cja kursu studio d

 2 odpowiada standardom egzaminu maturalnego, 

 3 uwzględnia tematykę odpowiadającą zainteresowaniom młodzieży,

 4 wspiera proces nauczania za pomocą różnorodnych mediów,

 5  uwzględnienia najnowsze osiągnięcia z zakresu metodyki nauczania języków obcych,

Rozdział 3, s. 43

43

  3  Reisegedichte

   a)  Höre die zwei Gedichte an. Wie reisen die Tiere? Erzähle darüber. 
Wysłuchaj dwóch wierszy, a następnie opowiedz, jak podróżują opisane w nich 
zwierzęta.

Schwierige Entscheidung

Ein Maulwurf und zwei Meisen
Beschlossen zu verreisen
Nach Salzburg oder Gießen.
Ob sie dabei zu Fuß gehen sollen
Oder aber fliegen wollen –
Das müssen sie noch beschließen!
Paul Maar

   b) Lies ein Gedicht vor. Achte auf [z], [s] und [ts]. 
 Przeczytaj na głos jeden wiersz. Zwróć uwagę na wymowę spółgłosek [z], [s] i [ts].

  4  Bilder mit Vergangenheit und Zukunft   
Wähle ein Foto aus und schreibe zu ihm eine Geschichte. Die Fragen unten helfen dir 
dabei. 
Wybierz jedno zdjęcie, a następnie napisz do niego jakąś historyjkę. Pomogą ci w tym 
poniższe pytania.

Wer sind die Menschen?
Was machen sie? Woher kommen sie?
Was haben sie vor?

17

17

43
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Die Ameisen

In Hamburg lebten zwei Ameisen, 
Die wollten nach Australien reisen. 
Bei Altona auf der Chaussee 
Da taten ihnen die Beine weh 
Und da verzichteten sie weise 
Dann auf den letzten Teil der Reise.

Joachim Ringelnatz

Lerntipp

W razie potrzeby skorzystaj ze słownika. 

Sprechen

Wo befinden sich die zwei Männer auf 
dem Foto?
Was machen sie?
Wie sind sie angezogen?
Was hat der schlafende Mann auf dem 
Rücken?
Was glaubst du, warum der Mann im 
Anzug so ernst ist?
Was machst du während einer länge
ren Bahnreise?

A
bi

ti
p
p

66

  1  Ein Hobby für den Winter

   a) Lies den Text und ordne die Textabschnitte den Sätzen zu. 
 Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj fragmenty tekstu do poniższych zdań.

1. Sonja und Gerald sind Eisschwimmer, weil es gesund ist. 
2. Herr und Frau Kolb schwimmen im Winter in der Elbe. 
3. Man muss sich auf das Eisschwimmen gut vorbereiten. 
4. Jeder schwimmt so lange im kalten Wasser, wie er möchte.

n   Das Ehepaar Sonja und Gerald Kolb hat ein interessantes Hobby. Im Winter gehen 
die meisten Leute mit einem warmen Mantel und warmen Schuhen an der Elbe 
 spazieren, aber Sonja und Gerald schwimmen in der Elbe. Sie sind Eis oder 
 Winterschwimmer. Eisschwimmer baden auch bei einer Wassertemperatur von 
0° C. Dann macht das Baden erst richtig Spaß!

n   Die Zeit für das Eisschwimmen beginnt im Herbst, das Ende ist im Frühling.  
Vor dem Schwimmen laufen sich Gerald, Sonja und die anderen Eisschwimmer 
ca. 15 Minuten warm. Danach gehen sie mit oder ohne Badekleidung ins Wasser.  
Sie schwimmen dann so lange und so weit, wie sie möchten. Manche bleiben nur 
eine Minute, manche aber auch fünf Minuten im kalten Wasser. Danach ziehen 
sie sich warm an. 

n   Warum schwimmen Gerald und Sonja im kalten Wasser? Sonja Kolb gibt die  Antwort: 
„Es ist gesund. Das kalte Wasser und die Bewegung stärken unser Immunsystem.“ 

n   Interessieren Sie sich auch für Winterschwimmen? Hier sind einige Tipps für Sie: 
Gehen Sie schon im Sommer regelmäßig schwimmen. Duschen Sie täglich kalt. 
 Fangen Sie dann mit dem Training für das Eisschwimmen im Herbst bei einer 
 Wassertemperatur von 14° C an. Gehen Sie vorher zum Arzt. Und – das ist sehr 
wichtig – baden Sie niemals allein!

   b) Welche Aussagen sind richtig? Kreuze sie an. 
 Które wypowiedzi są zgodne z treścią tekstów?  Zaznacz je. 

1. n Sonja und Gerald schwimmen nicht bei 0° C Wassertemperatur. 
2. n Eisschwimmen hängt von der Jahreszeit ab.
3. n Man soll mit dem Eisschwimmen bei einer  
    Wassertemperatur von 14° C beginnen.
4. n Eisschwimmer schwimmen 15 Minuten  
     im kalten Wasser. 
5. n Eisschwimmen stärkt das Immunsystem. 

66
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Lerntipp 

Czytając tekst, podkreślaj informacje, 
które ułatwią ci jego zrozumienie.

Schreiben

Rozmawiasz na forum internetowym 
Salzburga z nowo poznaną osobą: 
• zapytaj, czy interesuje się sportem,
• zapytaj, czy uprawia jakieś sporty  
    zimowe, 
• napisz, że chętnie wybrałbyś/-łabyś  
     się na narty w Alpy.

A
bi
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p
p

Rozdział 4, s. 66

Rozdział 4, s. 64

64

  4 Das (fast) perfekte Wochenende

  1  Montagmorgen in der Firma

   a) Höre dir die Dialoge an und ordne ihnen die Texte zu. 
 Wysłuchaj dialogów, a następnie dopasuj do nich teksty. 

   b) Hör noch einmal zu und markiere die Reaktionen mit   . 
 Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz reakcje za pomocą symboli   .

22

64
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Lieber Peter,  

vielen Dank für das 

 schöne Wochen ende 

in  München! Wann 

kommst du nach 

 Hamburg?  

Herzliche Grüße  

Simone

Peter Schneider

Türkenstraße 8

80799 München

Hallo Thomas, 

wir haben das Spiel gegen den FC Schwab-

hausen 0 : 5 verloren! Mann, war ich wütend! 

Das heißt für uns: Training jeden zweiten Tag!  

Nächsten Mittwoch kann ich nicht, bin von  

18 bis 22 Uhr beim Training.  

Bis bald, Holger  

a

d

lange geschlafen,  
mit Anette telefoniert,  
Buch zu Ende gelesen 
und Tee getrunken

lange gefrühstückt  
und Zeitung gelesen, 
 Spaziergang mit Bello, 
Kino mit Anette

17. 11. Samstag 18.11. SonntagFreitag

b
Andreas

einkaufen,  
Wohnung putzen,  
kochen,  
Oma um 23.15 vom  
Bahnhof abholen

c

n

n

n

n

n
 

n

n

n Hallo Holger! Wie war dein Wochenende?
 u Geht so. Ich hatte ein Spiel.
n Und, wie war’s?
 u Furchtbar! Eine Katastrophe!
n Wieso das denn? Erzähl mal!
 u Wir haben 0 : 5 verloren!
n Echt? 0 : 5! Ach, du Schande. 
 u Ja, und das gegen den FC Schwabhausen!
n Das gibt’s doch gar nicht! So ein Pech!

 l Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus!
 s Ja, ich war am Wochenende in München.
 l In München? Nicht schlecht.
 s  Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt, in der Frauenkirche  

und natürlich im  Biergarten.
 l Oh ja – das hört sich gut an.
 s Mmh, am besten hat mir der Englische Garten gefallen.
 l Das glaube ich. Und bei dem Wetter – wie schön!
 s Ja, aber zwei Tage sind für die Stadt viel zu wenig.
 l Das stimmt.

Rozdział 5, s. 77

77

  4 Fragen und Nachfragen 

  1  Indirekte Fragen mit ob  
 Übt zu zweit wie im Beispiel. Ćwiczcie w parach według przykładu.

1. Hast du ein Notebook?
2. Bringst du die neuen CDs mit?
3. Hast du die Software gekauft?
4. Kommst du um drei ins InternetCafé?
5. Hast du schon mal Bücher im Internet gekauft?
6. Hast du eine EMailAdresse?

  2  Sätze mit ob 

   a) Notiere die Sätze mit ob aus Aufgabe 1 und markiere das Verb. 
 Z zadania 1 wynotuj zdania dopełnieniowe zaczynające się  
 od spójnika ob i zaznacz w nich czasownik.

   b) Ergänze die Regel mit den fehlenden Informationen.  
 Uzupełnij regułę brakującymi informacjami.

Regel  W zdaniu dopełnieniowym zdanie poboczne zaczyna się od spójnika  ,  
a czasownik znajduje się na   .

  3  Indirekte W-Fragen 

   a) Vergleiche die Dialoge. Was ist gleich, was ist anders? 
 Porównaj dialogi. W czym są takie same, a czym się różnią?

1.
n Kommst du morgen?
 u Was hast du gesagt?
n  Ich möchte wissen, ob du  

     morgen kommst.

   b) Bilde indirekte Fragen im Nebensatz: ob-Sätze und indirekte W-Fragen. 
 Sformułuj pytania w zdaniach dopełnieniowych zaczynających się od spójnika ob  
 lub słówek pytajnych: wann, wo ... 

3

Ü 7–8
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siebenundsiebzig

2.
n Wann kommst du morgen?
 u Was hast du gesagt?
n  Ich möchte wissen, wann du  

morgen kommst.

1. Wann hast du die Mailbox abgefragt?
2. Hast du die Datei gelöscht?
3. Wo hast du den Text gespeichert?
4. An wen hast du die Mail weitergeleitet?
5. Kannst du den Text drucken?
6. Wer hat eben angerufen?
7. Kannst du bitte die Kopfhörer abnehmen?

Ich möchte wissen,  
wann, wo, … / ob …

Ich habe gefragt, 

Kommst du morgen?

Was hast du gesagt?  Ich habe gefragt, ob du  
morgen kommst.
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  4  Reflexivpronomen  
   a) Lies die Sprechblasen und ergänze die Tabelle mit den Reflexivpronomina.  Przeczytaj wypowiedzi w dymkach, a następnie uzupełnij tabelę zaimkami zwrotnymi.

   b)  Sieh dir die Personalpronomina im Akkusativ und die Reflexivpronomina im Akkusa-
tiv auf Seiten 114 und 115 an und vergleiche sie. Findest du den Unterschied? 
Przyjrzyj się zaimkom osobowym w bierniku oraz zaimkom zwrotnym w bierniku na 
stronach 114 i 115, a następnie porównaj je. Czy dostrzegasz różnicę?  5  Nach dem Sport   

Was machst du zuerst, dann, danach? Bilde Sätze wie im Beispiel. Co zrobisz najpierw, co potem, a co jeszcze później? Ułóż zdania według przykładu.

sich ausruhen – sich umziehen – nach Hause fahren – sich schminken / sich rasieren – 
etwas trinken – sich duschen – etwas essen – sich eincremen – sich abtrocknen  6  Reflexive Verben mit Präpositionen  Markiere in Aufgabe 1 und 3 reflexive Verben mit Präpositionen. Zaznacz w zadaniach 1 i 3 czasowniki zwrotne wraz z przyimkami. 

  7  Über Interessen sprechen    Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.
  8  Wörternetze im Kopf
   a) Sammelt Hobbys und ordnet sie in das Schema ein.   Zbierzcie słownictwo na temat hobby i uporządkujcie je według schematu.    b) Bildet Sätze mit und / aber und vergleicht sie.  Ułóżcie zdania ze spójnikami und/aber, a następnie je porównajcie.

11 Ü 6
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Wir fühlen uns schlecht!
Oh, er fühlt sich schlecht!

Ich fühle mich guuut!

Toll, du fühlst dich gut.

G
ra

m
m

at
ik ich mich  wir 

du  ihr euch
er / es / sie  sie / Sie sich

Das finde ich nicht.

Surfen ist gesund,  
aber teuer.

Fahrrad fahren ist  
billig und gesund.

surfen
gesund 

billig
teuer

ungesund

Fahrrad fahren

Computerspiele

Interessierst du dich für Politik?

Zuerst ruhe ich mich aus, dann …, danach …

Lerntipp 

Ucz się czasowników wraz z przyimkami. Łatwiej ci będzie je zapamiętać.

Rozdział 4, s. 61
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 6 podaje nowe struktury gramatyczne w różnych kontekstach sytuacyjnych,

 7 oferuje konsekwentne ćwiczenie wymowy, 

 8 zawiera aktualne informacje dotyczące życia w krajach niemieckojęzycznych.

Rozdział 4, s. 61

61

  4  Reflexivpronomen  

   a) Lies die Sprechblasen und ergänze die Tabelle mit den Reflexivpronomina. 
 Przeczytaj wypowiedzi w dymkach, a następnie uzupełnij tabelę zaimkami zwrotnymi.

   b)  Sieh dir die Personalpronomina im Akkusativ und die Reflexivpronomina im Akkusa-
tiv auf Seiten 114 und 115 an und vergleiche sie. Findest du den Unterschied? 
Przyjrzyj się zaimkom osobowym w bierniku oraz zaimkom zwrotnym w bierniku na 
stronach 114 i 115, a następnie porównaj je. Czy dostrzegasz różnicę?

  5  Nach dem Sport   
Was machst du zuerst, dann, danach? Bilde Sätze wie im Beispiel. 
Co zrobisz najpierw, co potem, a co jeszcze później? Ułóż zdania według przykładu.

sich ausruhen – sich umziehen – nach Hause fahren – sich schminken / sich rasieren – 
etwas trinken – sich duschen – etwas essen – sich eincremen – sich abtrocknen

  6  Reflexive Verben mit Präpositionen  
Markiere in Aufgabe 1 und 3 reflexive Verben mit Präpositionen. 
Zaznacz w zadaniach 1 i 3 czasowniki zwrotne wraz z przyimkami. 

  7  Über Interessen sprechen   
 Hör zu und sprich nach. Słuchaj nagrania i powtarzaj.

  8  Wörternetze im Kopf

   a) Sammelt Hobbys und ordnet sie in das Schema ein.  
 Zbierzcie słownictwo na temat hobby i uporządkujcie je według schematu. 

   b) Bildet Sätze mit und / aber und vergleicht sie. 
 Ułóżcie zdania ze spójnikami und/aber, a następnie je porównajcie.

11 Ü 6
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einundsechzig
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ozdział 4

Wir fühlen uns schlecht!Oh, er fühlt sich schlecht!Ich fühle mich guuut!

Toll, du fühlst dich gut.
G

ra
m

m
at

ik ich mich  wir 

du  ihr euch

er / es / sie  sie / Sie sich

Das finde ich nicht.

Surfen ist gesund,  
aber teuer.

Fahrrad fahren ist  
billig und gesund.

surfengesund 

billig teuer

ungesund

Fahrrad fahren

Computerspiele

Interessierst du dich für Politik?

Zuerst ruhe ich mich aus, 
dann …, danach …

Lerntipp 

Ucz się czasowników wraz z przyimkami. 
Łatwiej ci będzie je zapamiętać.

Rozdział 11, s. 76

76

  3 Strategien und Strukturen

  1  a)  Lies den Text. Wo steht der Kapitän? Zeichne einen Passagier auf zehn Uhr. 
Przeczytaj tekst. Gdzie stoi kapitan? Narysuj pasażera na godzinie dziesiątej.

Die Uhr kann man zur Orientierung und zum Lernen benutzen.  
Auf einem Schiff ist 12 Uhr vorn, hinten ist sechs Uhr, rechts ist  
drei Uhr und links ist neun Uhr. So kann man sich orientieren,  
wenn man jemandem schnell etwas zeigen will. 

  2  Lies den Text auf Seite 73 laut. Dein Mitschüler / Deine Mitschülerin stoppt die 
Zeit. Wechselt dann die Rollen. 
Przeczytaj na głos tekst zamieszczony na stronie 73. Niech twój kolega/twoja 
koleżanka mierzy czas. Następnie zamieńcie się rolami.

  3  Schreibe die Sätze zu Ende. Dokończ poniższe zdania.

Alle (Menschen)  
lieben den Sommer.

Einige / Manche …

  4  Hör zu und sprich nach. Dehne die Laute. Słuchaj i powtarzaj. Przeciągaj głoski.

Zuerst das rechte Auge auf, dann das linke Auge auf. 
Und die Nase hoch. Den Mund runden.  
Jetzt das linke Auge zu, dann das rechte Auge zu.  
Und die Ohren hoch und lachen. Guten Morgen!

b)  Was liegt wo auf dem Teller? Beschreibe, 
schließe das Buch und wiederhole.  
Co gdzie leży na talerzu? Opisz, zamknij 
książkę i powtórz, co zapamiętałeś/-łaś.

der Paprika, das Fleisch, die Erbsen,  
die Kartoffeln, die Tomaten,  
der Käse, …

Viele mögen …

Wenige …

24
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Lerntipp

Zegar pomaga w zapamiętywaniu.
Zapisz na tarczy zegara słówka, których chcesz się nauczyć, i ćwicz opisywanie ich położenia. 

Rozdział 5, s. 78

78

  5 Schnäppchenjagd 

  1  Alles für alle 
Was heißt „Alles für alle“? Co znaczy sformułowanie „Wszystko dla wszystkich”?

  2  Was suchen und kaufen die Personen? Bilde möglichst viele Sätze. 
Czego szukają i co kupują te osoby? Ułóż jak najwięcej zdań.

  alte Uhren.
Meine Mutter  gebrauchte Bücher.
Mein Bruder sucht meistens interessante Kochbücher.
Mein Kollege kauft oft billige Reisen.
Meine Chefin bestellt manchmal altes Spielzeug.
Meine Freundin  neue CDs.   
  …

Wo kann man Kuckucksuhren kaufen? Was kosten sie? Suche die Informationen im 
Internet. 
Gdzie można kupić zegary z kukułką? Ile one kosztują? Poszukaj informacji w Internecie.

  4  Eine Reklamation  
Lies den Dialog und höre ihn an. Erzähle, was das Problem ist. 
Przeczytaj dialog, a następnie go wysłuchaj. Opowiedz, w czym tkwi problem.

n Guten Morgen. Mein Name ist Albers. Ich habe vor  
 zwei Tagen eine neue Kuckucksuhr bei Ihnen gekauft.  
 Die möchte ich reklamieren. Hier ist der Kassenzettel.
 u  So – warum? Ist die Uhr kaputt? 
n  Nein, die Uhr geht genau. Aber der Kuckuck …
 u  Was ist mit dem Kuckuck?
n  Der Kuckuck sagt nichts. 
 u   Das ist ganz normal, ein Kuckuck sagt nichts. 
n  Ja, aber das ist doch eine Kuckucksuhr.  
 u  Natürlich, was haben Sie denn gedacht?
n  Der Kuckuck singt auch nicht. Der ist kaputt. Hier steht, dass ich zwei Jahre  

      Garantie habe.
 u  Ein Kuckuck singt nicht. Die Garantie ist für die Uhr, aber nicht für den Kuckuck. 
n  Das ist ja unglaublich. Der Kuckuck funktioniert nicht, und ich möchte mein Geld     

       zurück oder die Uhr umtauschen.
 u  Hören Sie, das geht leider nicht. Geben Sie uns die Uhr mit dem Kuckuck und  

      wir reparieren beide.
n  Aber die Uhr ist gar nicht kaputt, nur der Kuckuck.
 u   Dann gehen Sie doch zum Tierarzt. 

30 Ü 9
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de eBay ist weltweit der größte OnlineMarktplatz. Dort kann man neue oder gebrauchte Sachen kaufen und verkaufen und nach Schnäppchen suchen. Seit 1999 gibt es auch deutschsprachige eBaySeiten. Man findet alles: alte Uhren, moderne Kunst, modische  Kleidung und  teuren Schmuck. 
Foto aus einer Werbekampagne 2005

Ich …

Lerntipp

W razie potrzeby 
skorzystaj ze 
słownika.
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  Ogólne wskazówki dotyczące pracy z kursem studio d

Kurs studio d opracowano zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego i Profile Deutsch. 

Profile Deutsch
–  szczegółowo opisuje założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz wymagania językowe dla każdego z poziomów nauczania (od A1 do C2),
– poszerza i konkretyzuje system opisu poszczególnych sprawności językowych, 
– pomaga wyznaczać cele nauki i porządkuje środki językowe,
– pozwala dopasować materiał do potrzeb grupy i odpowiednio go adaptować,
– przedstawia propozycje dotyczące progresji gramatycznej, 
– zawiera konkretne pomysły prowadzenia lekcji.

Aby sprawdzić, czy kurs, z którego nauczyciel korzysta na lekcji, rzeczywiście jest dostosowany 
do takich wymogów, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 
1.  Czy w poradniku dla nauczyciela opisano sposób wdrażania uczniów w poszczególne 

poziomy nauczania?
2.  Czy zrozumiale przekazano założenia Profile Deutsch oraz Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego?
3.  Czy opisano poszczególne umiejętności na tyle przejrzyście, że zrozumieją je także 

uczniowie?
4.  Czy poszczególne ćwiczenia pozwalają utrwalić prezentowany materiał w wystarczającym 

stopniu?
5.  Czy nabyte umiejętności są sprawdzane w testach; czy uczniowie mogą dokonać rzetelnej 

samooceny?
6.  Czy kurs realizuje założenia Profile Deutsch oraz Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego dotyczące autonomii ucznia oraz rozwijania poszczególnych 
sprawności?

7.  Czy wybór tematów i sposób nauczania uwzględnia zasadę wielojęzyczności i nauczania 
międzykulturowego?

8.  Czy materiał uwzględnia wskazówki dotyczące tworzenia Europejskiego portfolio 
językowego?

Kurs studio d odpowiada wszystkim tym wymogom.

  Europejskie portfolio językowe

Europejskie portfolio językowe to osobisty dokument uczącego się, dzięki któremu może on 
zaprezentować swoje umiejętności i doświadczenia związane z nauką języka obcego. Jego uży-
cie pomaga stymulować proces uczenia się i przygotowywać ucznia do samooceny. Portfolio 
składa się z trzech części: 

Paszportu Językowego (uwzględniającego kompetencje językowe i interkulturalne),  
Biografii (dotyczącej refleksji związanych z nauką języków obcych), 
i Dossier (pełniącego rolę zbioru prac i dokumentów). 

Uczniowie kontynuują rozpoczętą w studio d A1 pracę nad własnymi tekstami (Ich-Texte), 
które umieszczają w portfolio językowym. Teksty odgrywają rolę dokumentacji biegłości języ-
kowej i postępów w nauce. Podręcznik z ćwiczeniami studio d zawiera wiele zadań tego typu.
Pozostałe informacje dotyczące Europejskiego portfolio językowego zamieszczono na stro-
nie internetowej: www.bc.edu.pl/studio-d.php.
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  studio d – strategie uczenia się

W spisie treści podręcznika z ćwiczeniami studio d zamieszczono informacje dotyczące stra-
tegii uczenia się. Każdy rozdział zawiera wiele metodyczno-dydaktycznych komentarzy i wska-
zówek, które pomagają uczącym się przyswoić i utrwalić nowy materiał.

  Gramatyka

Dzięki przejrzystym przykładom podręcznik studio d daje uczniom możliwość samodzielnego 
odkrywania reguł gramatycznych. Jako dodatkową pomoc w kolejnych rozdziałach umiesz-
czono tabele gramatyczne (Grammatik), które uczniowie uzupełniają na lekcji. Na końcu 
podręcznika znajduje się przegląd zagadnień gramatycznych, które wystąpiły w danym tomie.

  Słownictwo w studio d

Słówka, wyrażenia i zwroty umożliwiają zrozumienie wypowiedzi w języku obcym, często 
zawierają także struktury gramatyczne. Należy zapamiętywać je jako całe struktury, 
np. Tut mir leid! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
Słownictwo zawarte w studio d odpowiada wymaganiom opisanym w Systemie Opisu Kształ-
cenia Językowego i Profile Deutsch. Jego zasób jest poszerzany w obrębie zagadnień tema-
tycznych, np. mieszkanie.
Nowe słówka należy dobrze utrwalić, dlatego kurs studio d prezentuje wiele strategii uczenia 
się oraz zawiera dodatkowe komponenty, np. zeszyt słówek czy film, które pomagają w zrozu-
mienieniu, przyporządkowaniu i zapamiętaniu słownictwa. 

motywują

dodają pewności siebie

umożliwiają efektywniejszą naukę

uprzyjemniają i uatrakcyjniają naukę
ułatwiają zapamiętywanie 
materiału

pozwalają samodzielnie 
zorganizować pracę

Strategie  
uczenia się

Rozdział 1, s. 13

13

  4  Komparation 
Ergänze die Tabelle mit den Komparativ- und Superlativformen der angegebenen  
Adjektive und Adverbien.  
Uzupełnij tabelę formami stopnia wyższego i najwyższego podanych przymiotników  
i przysłówków.

  5  Das schönste deutsche Wort

Im Jahr 2004 hat das GoetheInstitut einen Wettbewerb organisiert:  
Was ist das schönste deutsche Wort? 12 000 Menschen haben mitgemacht und  
ihre Wörter geschickt. Die Zeitungen und das Fernsehen haben berichtet. 

   a) Warum finden die Personen diese Wörter schön? Lies die Beispiele und die  
 Begründungen. 
 Dlaczego ci ludzie uznają właśnie te słowa za ładne? Przeczytaj przykłady i uzasadnienia.

   b)  Welches deutsche Wort ist für euch am schönsten? Macht eine Umfrage in der 
Klasse. 
Które niemieckie słowo jest dla was najładniejsze? Przeprowadźcie w klasie ankietę.

12 Ü 7–8
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schwer  am schwersten der/das/die schwerste …

leicht  am leichtesten der/das/die leichteste … 

 weiter am weitesten der/das/die 

groß größer am größten der/das/die größte …

lang  am  der/das/die längste …

viel   der/das/die meiste …

gut   

gern  am liebsten 

Sternschnuppe 
Mein schönstes deutsches Wort ist  
Sternschnuppe, weil man nach  
einer Sternschnuppe immer einen  
Wunsch frei hat.
Hildegard Breitenstein, Deutschland

Kichererbse
Mein schönstes deutsches 
Wort heißt  
Kichererbse, weil es ein-
fach so lustig ist.
Karl Schneider, USA

lieben
Lieben ist für mich das  
schönste deutsche Wort, 
weil es nur ein „i“ vom  
Leben entfernt ist.
Gloria Bosch, Spanien

verrückt 
ver-rückt – ist doch schön, 
wenn nicht alles gerade ist.
Raoul Ahrens, Deutschland

Sommerregen 
Ich finde, Sommerregen ist das schönste 
deutsche Wort, weil ich es gern lese und schreibe 
und weil ich den Geruch von Sommerregen mag, 
denn er erinnert mich an den Sommer. 
Isabell Schultze, Deutschland, 14 Jahre

Rhabarbermarmelade 
Rhabarbermarmelade –  
was für ein Klang!
Frank Niedermeyer, Deutschland

Lerntipp 

Ucząc się przy
miotników, staraj 
się zapamiętywać 
ich formy w stop
niu równym, wyż
szym i najwyż
szym.
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  Informacje dotyczące życia w krajach niemieckojęzycznych

Lekcja języka obcego to nie tylko uczenie się struktur językowych, lecz także poznawanie ludzi 
oraz krajów, w których używa się danego języka. Celem kursu studio d jest przekazywanie 
informacji dotyczących realiów, porównywanie ich z własnymi doświadczeniami oraz rozwija-
nie umiejętności empatii. Uczniowie powinni nauczyć się rozumieć różnice kulturowe oraz 
pozbyć się stereotypów.

Podręcznik z ćwiczeniami studio d:
1.  wspiera proces uczenia się za pomocą autentycznych tekstów, zdjęć, rysunków, schematów;
2.  zawiera teksty przeznaczone do rozumienia ze słuchu, dostarczające informacji o danym 

kraju oraz o jego mieszkańcach;
3.  zawiera Landeskunde – teksty, które dotyczą życia w krajach niemieckojęzycznych, służące 

ćwiczeniu umiejętności globalnego i selektywnego rozumienia tekstu. Zastosowanie wideo 
pozwala na urozmaicenie przekazu informacji oraz motywuje do komunikowania się 
w języku obcym.

Dodatkowe materiały multimedialne można znaleźć na stronie: www.bc.edu.pl/studio-d.php.

  Wielojęzyczność w studio d

studio d uwzględnia różnorodne aspekty wielojęzyczności. Większość zainteresowanych przed 
rozpoczęciem nauki języka niemieckiego uczyła się przynajmniej jednego lub kilku języków 
obcych, zwłaszcza angielskiego. Dzięki rozwiniętym strategiom uczenia się nauka drugiego 
języka może stać się łatwiejsza. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na doświadczenia, które 
uczniowie zdobyli podczas nauki języków obcych, i wskazać im różnice i podobieństwa między 
językami (polskim i niemieckim, niemieckim i angielskim, itp.).

 Fonetyka oraz trening wymowy w studio d

W każdym rozdziale podręcznika studio d znajdują się ćwiczenia fonetyczne polegające na 
wymawianiu poszczególnych głosek i odtwarzaniu poprawnej intonacji zdania. Uczniowie słu-
chają i powtarzają głoski, a także całe wyrazy i zdania. Prawidłowa wymowa i właściwa intona-
cja zdania ułatwiają porozumiewanie się w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej i decydują o 
poprawności wypowiedzi. Uczniowie ćwiczą te kompetencje dzięki wielokrotnemu powtarza-
niu, co pozytywnie wpływa na proces nauki.
Podczas treningu wymowy nauczyciel powinien pomóc uczniom przełamać barierę językową, 
wstyd i lęk przed mówieniem.

  studio d – program nauczania

Kurs studio d odpowiada wariantowi B i C Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego, 
która uwzględnia trzy warianty:

A.  naukę języka obcego nowożytnego jako pierwszego – będącą kontynuacją nauczania języka 
w gimnazjum;

B.  naukę języka obcego nowożytnego jako pierwszego – rozpoczynającą się od poziomu 
zerowego, lub jako drugiego – gdy nauczanie tego języka stanowi kontynuację edukacji 
gimnazjalnej;

C.  naukę języka obcego nowożytnego jako drugiego od poziomu zerowego.

Wariant B jest sugerowany dla grup, w których na nauczanie języka niemieckiego przezna-
czono 3 godziny tygodniowo. Uwzględnia on następujące cele edukacyjne:

1. przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym;
2.  opanowanie języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na sprawne porozumiewanie 

się w codziennych sytuacjach.
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Wariant C jest sugerowany dla grup, w których na nauczanie języka niemieckiego przezna-
czono 2 godziny tygodniowo. Uwzględnia on następujący cel edukacyjny: opanowanie języka 
niemieckiego na poziomie pozwalającym na najprostsze porozumiewanie się w codziennych 
sytuacjach.

Zwracamy uwagę, że poniższe warianty są streszczeniem celów edukacyjnych, których pełne 
brzmienie można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po zrealizowaniu kursu studio d uczeń powinien:
– rozumieć proste wypowiedzi i umieć wyszukiwać w nich szczegółowe informacje,
– potrafić zadawać proste pytania i na nie odpowiadać,
– umieć uzyskać wiadomości i udzielać informacji dotyczących sytuacji codziennych,
– potrafić krótko opowiedzieć o sobie i otoczeniu,
– rozumieć ogólnodostępne teksty,
– umieć wypełniać typowe formularze,
– potrafić napisać krótki list,
– itp.

 Praca z filmem studio d A2

Wykorzystanie filmów na lekcji daje nauczycielowi nowe możliwości planowania i urozmaica-
nia zajęć. Dzięki nim utrwalenie zdobytych informacji staje się ciekawsze i dużo przyjemniej-
sze. Początkowo uczniowie jedynie biernie oglądają film, wysłuchują zawartych w nim infor-
macji i oswajają się z zaprezentowanymi strukturami językowymi, później wykorzystują je 
w praktyce podczas odgrywania obejrzanych sytuacji, tworzenia dialogów, przeprowadzania 
wywiadów itp. W początkowej fazie może to sprawić uczącym się pewne trudności, dlatego 
nauczyciel powinien przekazać im kilka wskazówek dydaktycznych na ten temat. Ćwiczenia 
do filmu znajdują się w rozdziałach podsumowujących (Stationen) oraz w Interaktywnym 
poradniku metodycznym dla nauczyciela (na CD-ROM-ie). 

Zaleca się zastosowanie tego materiału dydaktycznego, ponieważ pozwala on na wykorzystanie 
najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania języków obcych.
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Rozkład materiału
Użyte skróty:
KB – część podręcznikowa,
ÜB – część ćwiczeniowa,
KB: 1: 1–5 – część podręcznikowa, lekcja 1, zadania 1–5.

  Rozdział 1: Sprachen und Biografien

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Deutsch 
lernen

KB: 1: 1–4 1 rozumie teksty czytane  –
opisujące cztery osoby 
uczące się języka nie-
mieckiego
przedstawia biografię  –
językową poszczegól-
nych osób

Gründe für 
Deutsch

KB: 1: 5–9
ÜB: 1–5

2 informuje, dlaczego  –
ludzie uczą się języka 
obcego
mówi o własnych powo- –
dach uczenia się jęz. 
niemieckiego
pisze własną biografię  –
językową
rozumie ogłoszenia  –
o różnych kursach 

Zdanie pod-
rzędne z weil

Mehrspra-
chigkeit oder 
Englisch für 
alle?

KB: 2: 1–7 2 mówi o językach i ich  –
znaczeniu/przydatności
wyraża opinię na temat:  –
„Wielojęzyczność czy 
tylko język angielski?”
porównuje rzeczy, wyda- –
rzenia 
mówi o swoich upodo- –
baniach

Stopień wyższy 
przymiotników 
i przysłówków
Akcent wyrazowy

Rekorde KB: 3: 1–5
ÜB: 6–8

1 porównuje miasta,  –
rzeczy, czynności, zwie-
rzęta…
mówi o rekordach  –
w różnych dziedzinach
wybiera jego zdaniem  –
najpiękniejsze słowo 
niemieckie i uzasadnia 
wybór

Zdania porów-
nawcze z wie 
i als
Stopień najwyż-
szy przymiotni-
ków i przysłów-
ków

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Rozdział 2: Familienalbum

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Familienge-
schichten

KB: 1: 1–4 1 nazywa członków  –
rodziny
rozumie tekst słuchany  –
opisujący rodziny 
i odtwarza zawarte 
w nim informacje
opowiada o swojej  –
rodzinie

Wymowa -er na 
końcu wyrazu

Familie und 
Verwand-
schaft

KB: 2: 1–7
ÜB: 1–4

2 informuje o pokrewień- –
stwie w rodzinie
przedstawia rodzinę na  –
fotografii
opisuje fotografie –
pisze tekst o swojej  –
rodzinie

Dopełniacz 
imion własnych
Zaimki dzierżaw-
cze w celowniku

Die Frau mit 
der schwar-
zen Hose…

KB: 2: 89
ÜB: 5–6

1 opisuje osoby –
określa położenie osób  –
na fotografii

Odmiana przy-
miotników 
w celowniku
Wymowa głosek: 
„b”, „m”, „v”

Familie heute KB: 3: 1–2 1 rozumie informacje  –
przedstawione na plaka-
cie i je interpretuje
informuje o sytuacji  –
rodzin w Niemczech (na 
podstawie statystyki)

Leben mit 
Kindern

KB: 3: 3–5
ÜB: 7–9

1 rozumie tekst czytany  –
dotyczący konfliktu 
sąsiedzkiego
formułuje argumenty  –
obydwu stron konfliktu
wyraża opinię na temat  –
konfliktu między rodziną 
z dziećmi a ich sąsia-
dami
mówi, co mu prze- –
szkadza w stosunkach 
sąsiedzkich

Zdanie pod-
rzędne z dass

Familienfeste KB: 4: 1–5
ÜB: 10–11

2 nazywa święta rodzinne –
zaprasza na uroczystość  –
i dziękuje za zaproszenie
składa życzenia, gratula- –
cje, kondolencje
opisuje wybraną uroczy- –
stość rodzinną

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Rozdział 3: Reisen und Mobilität

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Eine Reise KB: 1: 1–4
ÜB: 1–3

1 mówi o rzeczach, które  –
są potrzebne podczas 
podróży
informuje, jakie mogą  –
być cele podróży
wyraża przypuszczenie –
opowiada o tym, co  –
zabiera w podróż, i uza-
sadnia swój wybór

Im Reisebüro KB: 2: 1–3
ÜB: 4

2 rozumie rozkłady jazdy  –
i na ich podstawie infor-
muje o możliwościach 
podróżowania
uzyskuje potrzebne  –
informacje w biurze 
podróży
rezerwuje bilet kolejowy,  –
autobusowy lub lotniczy

Reisepläne KB: 2: 4–8
ÜB: 5–7

2 planuje termin, długość  –
i koszty podróży
porównuje oferty na  –
podstawie prospektów 
turystycznych

Głoski dźwięczne 
i bezdźwięczne: 
„z”, „s”, „ts”

Aufforde-
rungen und 
Alternativen

KB: 3: 1–4
ÜB: 8–9

1 wydaje rozkaz –
mówi o możliwościach  –
wyboru
proponuje inne rozwią- –
zania

Czasownik 
modalny sollen

Gute Fahrt! KB: 4: 1–4
ÜB: 10

1 informuje o różnych  –
sposobach podróżowa-
nia
wyraża opinię na temat  –
podróżowania różnymi 
środkami lokomocji
opowiada o swojej  –
podróży pociągiem
mówi o wrażeniach  –
związanych z podróżą

Głoski dźwięczne 
i bezdźwięczne: 
„z”, „s”, „ts”

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Station 1

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Berufsbild: 
selbstständige 
Übersetzerin

KB: 1: 1–6 1 rozumie teksty tema- –
tyczne niezależnej tłu-
maczki o pracy (czytane 
i słuchane)
opowiada o pracy i sytu- –
acji zawodowej tłumaczki 
(na podstawie tekstów)
wciela się w rolę tłumacza  –
(w scenkach sytuacyj-
nych)

Rozpoznawa-
nie struktur 
gramatycznych

Das kann ich KB: 2: 1–6 1 dokonuje samooceny  –
umiejętności w zakresie 
słownictwa, gramatyki 
i fonetyki

Katja arbeitet 
im Verlag

KB: 3: 1–6 2 opowiada o pracy Katji  –
w wydawnictwie (na pod-
stawie filmu)

Katja in Ham-
burg

KB: 3: 7–9 2 opowiada o pobycie Katji  –
w Hamburgu i o spotka-
niu z Justyną (na podsta-
wie filmu)

Magazin: 
Mehrsprachig-
keit und Spra-
chen lernen

KB: 4 1 rozumie tematyczne tek- –
sty czytane 
stosuje strategie czytania  –
ze zrozumieniem

  Rozdział 4: Aktiv in der Freizeit

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Hobbys KB: 1: 1–4
ÜB: 1

1 informuje o różnych  –
rodzajach hobby i zainte-
resowań
opowiada o zaintereso- –
waniach różnych osób 
i sposobach ich realizacji 
(na podstawie tekstów 
słuchanych)
mówi o swoim hobby –
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Freizeit und 
Forschung

KB: 2: 1–8
ÜB: 2–7

2 rozumie informacje  –
zawarte w tekście opra-
cowanym na podstawie 
badań
informuje o ulubionych  –
sposobach spędzania 
czasu wolnego (na pod-
stawie statystyki i tekstu)
opowiada o tym, czym  –
się interesuje i jak spędza 
czas wolny

Zaimki zwrotne
Czasowniki 
zwrotne
Okolicz-
niki czasu, 
np. zuerst, 
dann…

Im Verein KB: 3: 1–5
ÜB: 8–9

1 poznaje różne stowarzy- –
szenia funkcjonujące 
w Niemczech i sposoby 
ich działania
wyraża opinię na temat  –
działalności ludzi w sto-
warzyszeniach
porównuje sposoby  –
spędzania czasu wolnego 
przez mieszkańców Polski 
i Niemiec
pisze tekst o własnych  –
zainteresowaniach i cza-
sie wolnym

Zaimki: alle, 
viele, niemand

Das (fast)  
perfekte 
Wochenende

KB: 4: 1–5 2 mówi o różnych sposo- –
bach spędzania weekendu 
(na podstawie tekstów 
czytanych i słuchanych)
wyraża emocje: złość,  –
radość, zainteresowanie
pisze tekst o swoich uczu- –
ciach i emocjach w róż-
nych sytuacjach

Rekcja czasow-
ników

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału

  Rozdział 5: Medien

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Medien 
gestern und 
heute

KB: 1: 1–2
ÜB: 1

1 nazywa różne rodzaje  –
mediów – istniejących 
dawniej i współcześnie
informuje, z jakich  –
mediów korzysta
opowiada o historii radia  –
(na podstawie tekstu 
czytanego)
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Medien im 
Alltag

KB: 2: 17
ÜB: 2-4

2 opowiada, jakie czynności  –
wykonuje podczas wysyła-
nia listu
wyszukuje w programie  –
telewizyjnym interesujące 
go audycje
informuje, o czym można  –
zapomnieć i dlaczego
pisze SMS-y, w których  –
usprawiedliwia się, prze-
prasza, proponuje coś, 
przypomina, pyta

Wymowa głoski 
„h”

Einkaufen im 
Internet

KB: 3: 1–3
ÜB: 5–6

1 informuje o zakupach  –
przez internet (na podsta-
wie statystyki i tekstu)
rozumie polecenia po  –
niemiecku w programie 
komputerowym 
formułuje argumenty  –
za i przeciw dotyczące 
robienia zakupów przez 
internet
wyraża swoją opinię na  –
temat internetowych 
zakupów
opisuje kolejne czynności  –
przy korzystaniu z poczty 
elektronicznej

Fragen und 
Nachfragen

KB: 4: 1–3
ÜB: 7-8

1 uzyskuje informacje  –
w różnych sytuacjach 
i wypowiada się na różne 
tematy
przekazuje pytanie innej  –
osoby

Pytania 
pośrednie ze 
spójnikiem 
ob i zaimkami 
pytajnymi, 
np. wo, wann…

Schnäppchen-
jagd

KB: 5: 1–8
ÜB: 9–11

2 informuje, co jego zna- –
jomi chcieliby kupić na 
pchlim targu
reklamuje zakupiony  –
towar
prosi o wymianę  –
(naprawę) towaru lub 
o zwrot pieniędzy

Odmiana 
przymiotnika 
bez rodzajnika 
w mianowniku 
i bierniku

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Rozdział 6: Ausgehen

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Donnerstag – 
Ausgehtag

KB: 1: 1–3
ÜB: 1–2

1 informuje, dokąd wie- –
czorami wychodzą różne 
osoby (na podstawie 
tekstów czytanych)
mówi, dokąd chciałby  –
pójść, co by chętnie zro-
bił, na co ma ochotę
proponuje spędzenie wie- –
czoru (korzysta z zapowie-
dzi radiowych i kalendarza 
imprez)

Im Restaurant KB: 2: 1–8
ÜB: 3–4

2 mówi o swoim ulubionym  –
jedzeniu
rozumie kartę dań  –
zamawia obiad w restau- –
racji
reklamuje danie –
wciela się w rolę gościa/ –
kelnera (w scence 
w restauracji)
nazywa naczynia stołowe,  –
sztućce

Wymowa wyra-
zów zawiera-
jących grupy 
spółgłosek

Rund ums 
Essen

KB: 3: 1–7
ÜB: 5–8

2 zna czynności wykony- –
wane przez różne osoby 
pracujące w restauracji
informuje, z czego przygo- –
towuje się różne potrawy
definiuje pojęcia –
mówi o potrawach typo- –
wych dla różnych narodo-
wych kuchni

Zaimki 
względne 
w mianowniku 
i bierniku
Zdania 
względne

Kennenlernen 
und Kontakte

KB: 4: 1–7
ÜB: 9–10

1 informuje, gdzie i jak  –
można poznać nowych 
ludzi
opowiada historię pozna- –
nia się dwojga ludzi 
i opisuje ich dalsze losy 
(na podstawie tekstu słu-
chanego)
wyraża opinię na temat  –
zawierania znajomości 
przez internet i przez spe-
ed-dating
opowiada, jak i gdzie  –
poznał bliską mu osobę

Zaimki oso-
bowe w celow-
niku

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdzenie  –
materiału leksykalnego 
i gramatycznego z danego 
rozdziału
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  Station 2

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Berufsbild 
Webdesigner

KB: 1: 1–5 1 zna słownictwo związane  –
z obsługą komputera
poznaje (na podstawie  –
tekstu) zawód projektanta 
stron internetowych i opo-
wiada o jego pracy

Wörter 
–Spiele –Trai-
ning

KB: 2:1–4 1 wykonuje zadania, w któ- –
rych powtarza i utrwala 
słownictwo z lekcji 4–6

Das kann ich KB: 3: 1–4 1 dokonuje samooceny  –
umiejętności w zakresie 
słownictwa, gramatyki 
i fonetyki

Lübeck und 
Hamburg

KB: 4: 1–2; 5 2 poznaje (na podstawie  –
filmu) miasta, ich zabytki 
i osobliwości

Bestellen und 
Reklamieren

KB: 4: 3–4 1 opowiada o wspólnym  –
wieczorze  trójki przyjaciół 
(na podstawie filmu)

Magazin: 
Geschichten 
und Gedichte

KB: 5 1 rozumie teksty czytane:  –
opowiadanie i wiersze
stosuje strategie czytania  –
ze zrozumieniem

  Rozdział 7: Zu Hause

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Stadtleben 
oder Land-
luft?

KB: 1: 1–2
ÜB: 1

1 informuje o powodach, dla  –
których ludzie wybierają 
życie na wsi lub w mieście 
(na podstawie tekstów czy-
tanych)
mówi o zjawiskach typowych  –
dla życia na wsi i w mieście

In Stutt-
gart und in 
Buckow

KB: 2: 1–8
ÜB: 2–4

2 mówi o zaletach i wadach  –
życia w mieście i na wsi
opisuje idealne dla niego  –
miejsce do zamieszkania
 opowiada, co mógł/musiał/ –
chciał robić w dzieciństwie

Czasowniki 
modalne 
w czasie 
przeszłym 
Präteritum
Wymowa gło-
ski „sch”

Als ich 10 
war, …

KB: 3: 1–3
ÜB: 5–6

1 opowiada o wydarzeniach  –
z własnej przeszłości

Zdanie pod-
rzędne z als
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Auf Woh-
nungssuche

KB: 4: 1–3
ÜB: 7–9

2 rozumie ogłoszenie o wynaj- –
mie mieszkania
uzyskuje informacje na  –
temat interesującego go 
mieszkania
informuje o wielkości  –
mieszkania, liczbie i rodzaju 
pomieszczeń, wysokości 
czynszu itd.

Der Umzug KB: 5: 1–3 1 planuje przeprowadzkę –
informuje, co już zrobił i co  –
jeszcze musi zrobić
opowiada o swojej ostatniej  –
przeprowadzce
opisuje swoje mieszkanie  –
lub własny pokój

Erste Hilfe KB: 6: 1–2
ÜB: 10–11

1 nazywa podstawowe lekar- –
stwa i środki opatrunkowe
informuje, co należy zrobić  –
w przypadku np. zranienia, 
przeziębienia
opowiada o różnych wypad- –
kach domowych (na pod-
stawie tekstu słuchanego 
i własnych doświadczeń)

Powtórzenie 
i sprawdzian 

1 Powtórzenie i sprawdzenie  –
materiału leksykalnego 
i gramatycznego z danego 
rozdziału

  Rozdział 8: Kultur erleben

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Kulturhaupt-
städte Euro-
pas

KB: 1: 1–4 1 mówi o swoich skojarze- –
niach z pojęciem Kultur
poznaje stolice kulturalne  –
Europy od roku 1985
mówi o swoich zaintereso- –
waniach kulturalnych
proponuje polskie miasto na  –
stolicę kulturalną i uzasad-
nia wybór

Weimar – 
gestern und 
heute

KB: 2: 1–3
ÜB: 1

1 informuje na podstawie  –
wypowiedzi, dlaczego turyści  
odwiedzają Weimar
poznaje zabytki Weimaru  –
i wydarzenia z historii miasta
mówi, co chciałby zwiedzić  –
w Weimarze
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Ein Theater-     
besuch

KB: 3: 1–4
ÜB: 2–3

1 planuje grupowe wyjście do  –
teatru/kina/na koncert
rezerwuje bilety na okre- –
śloną imprezę
planuje dwudniową  –
wycieczkę po Weimarze

Früher gab 
es hier ein 
Theater

KB: 4: 1–3
ÜB: 4–5

1 porównuje ilustracje przed- –
stawiające miasto sprzed lat 
z jego obecnym wyglądem
opisuje siebie dawniej  –
i obecnie oraz porównuje 
obydwa wizerunki

Okolicz-
niki czasu, 
np. damals, 
jetzt…

Sie lebten in 
Weimar

KB: 4: 4–10
ÜB: 6–9

2 poznaje wybitnych twórców   –
związanych z Weimarem
opowiada o J. S. Bachu i J.  –
W. von Goethem na podsta-
wie ich biografii
zbiera informacje o innych  –
wybitnych postaciach zwią-
zanych z Weimarem
opowiada o uczuciach  –
i relacjach międzyludzkich 
na podstawie historii Wer-
thera („Cierpienia młodego 
Wertera”)

Czas przeszły 
Präteritum 
czasowników 
regularnych 
i nieregular-
nych
Zastosowa-
nie czasów 
przeszłych: 
Präteritum 
i Perfekt

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdzenie  –
materiału leksykalnego 
i gramatycznego z danego 
rozdziału

  Rozdział 9: Arbeitswelten

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Ausbildung, 
Umschulung, 
Beruf

KB: 1: 1–3
ÜB: 1

1 opowiada o drodze  –
zawodowej różnych osób 
(na podstawie tekstów 
czytanych)
informuje, kim  –
chciał(by) być
opowiada o swoim  –
wykształceniu
opowiada o własnych  –
doświadczeniach zawo-
dowych i o doświadcze-
niach innych osób
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Arbeitssuche KB: 2: 1–2
ÜB: 2–3

1 rozumie ogłoszenia doty- –
czące pracy
informuje o wymaga- –
niach, które powinien 
spełniać pracownik (na 
podstawie ogłoszeń)
rozumie życiorys  –
i potrafi na jego podsta-
wie opowiedzieć o danej 
osobie
pisze lub opowiada swój  –
życiorys

Berufswün-
sche

KB: 3: 1–5
ÜB: 4–6

2 informuje, o jakim  –
zawodzie marzył jako 
dziecko
mówi o wymarzonych  –
zawodach różnych osób 
(na podstawie tekstu 
słuchanego)
wyraża opinię na temat  –
różnych zawodów

Zdania przy-
czynowe z weil 
i denn
Wymowa dyfton-
gów: ei, eu, au

Berufsbilder KB: 4: 1–5
ÜB: 7–9

1 tworzy rodzinę wyrazów  –
do pojęcia Arbeit
charakteryzuje wybrane  –
zawody
opowiada o tym, jak się  –
uczy, co mu pomaga 
w nauce, a co przeszka-
dza, czego nie lubi

Rzeczowniki 
zakończone na 
-ung
Rzeczowniki two-
rzone od czasow-
ników

Höflichkeit KB: 5: 1–7
ÜB: 10–12

2 prowadzi rozmowy tele- –
foniczne: przedstawia 
się, wyjaśnia, dlaczego 
dzwoni, zostawia wiado-
mość na automatycznej 
sekretarce
odtwarza wiadomość  –
pozostawioną na auto-
matycznej sekretarce 
(na podstawie tekstu 
słuchanego)
formułuje uprzejme  –
prośby i pytania

Uprzejme pyta-
nia z czasowni-
kami: könnte, 
hätte

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Station 3

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Berufsbild 
Ergothera-
peutin

KB: 1: 1–5 1 poznaje (na podstawie tek- –
stu) zawód energoterapeuty 
i informuje, na czym polega 
jego praca     

Wörter–
Spiele–Trai-
ning

KB: 2: 1–4 1 wykonuje zadania, w których  –
powtarza i utrwala słownic-
two z lekcji 7–9

Das kann ich KB: 3: 1–7 1 dokonuje samooceny umie- –
jętności w zakresie słownic-
twa, gramatyki i fonetyki

Auf Goethes 
Spuren

KB: 4: 1–2 2 poznaje miejsca związane  –
z  Goethem (na podstawie 
filmu)
poznaje sceny z filmu  –
na podstawie powieści 
Goethego „Die Leiden des 
jungen Werthers”

Landeskunde KB: 4: 3–5 2 opowiada o zajęciach i tury- –
styce zimowej (na podstawie 
filmu)
poznaje huty szkła w Bawarii  –
i informuje o produkcji szkła

Am Flughafen KB: 4: 5–6 1 opowiada o projekcie, który  –
Katja przeprowadza na lotni-
sku, i o ludziach na lotnisku

Magazin: 
Tiere in der 
Zeitung

KB: 5 1 rozumie teksty czytane: arty- –
kuły prasowe
stosuje strategie czytania ze  –
zrozumieniem

  Rozdział 10: Feste und Geschenke

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Feste und 
Bräuche

KB: 1: 1–3
ÜB: 1

1 nazywa święta i związane  –
z nimi symbole
opowiada o tradycjach  –
i świętach (na podstawie 
tekstu czytanego) 
opowiada o swoich ulubio- –
nych świętach: jak, gdzie 
i z kim je spędza
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Feste im Jah-
reslauf

KB: 2: 1–5
ÜB: 2–5

1 na podstawie tekstów infor- –
macyjnych opowiada o świę-
tach, które są obchodzone 
w Niemczech
informuje, jakie święta są  –
obchodzone także w Polsce
tworzy rodzinę wyrazów do  –
tematu: Feste feiern
opowiada o najpiękniejszym  –
święcie, które przeżył

Przyimki 
łączące się 
z celowni-
kiem

Feste und 
Geschenke

KB: 3: 1–3 1 nazywa różne prezenty –
informuje, co chciałby otrzy- –
mać, a jakiego prezentu nie 
chce
proponuje prezenty, które  –
można podarować różnym 
osobom

Wymowa 
spółgłosek

Ich schenke 
meiner Mut-
ter ein Buch

KB: 4: 1–5
ÜB: 6–9

2 pyta, co można dać komuś  –
w prezencie
informuje, co daje w prezen- –
cie różnym osobom
wyraża opinię na temat typo- –
wych prezentów dla męż-
czyzn i kobiet

Czasowniki 
z dopeł-
nieniem 
w celowniku
Kolejność 
dopełnień 
w zdaniu 
w celowniku 
i bierniku 

Bedingungen 
und Folgen

KB: 5: 1–4
ÜB: 10–11

1 mówi o przyczynie i skutku  –
działania
rozumie (ogólnie) tema- –
tyczny tekst czytany

Zdania 
warunkowe

Ostern – ein 
Fest in vielen 
Ländern

KB: 6: 1–2
ÜB: 12–13

1 opowiada o obchodach świąt  –
wielkanocnych w różnych 
krajach (na podstawie tek-
stów czytanych)
pisze tekst o świętach w Pol- –
sce i wyraża swoją opinię na 
ich temat 

Przyimki 
łączące się 
z celowni-
kiem

Powtórzenie 
i sprawdzian 

Powtórzenie i sprawdzenie  –
materiału leksykalnego 
i gramatycznego z danego 
rozdziału
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  Rozdział 11: Mit allen Sinnen

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Gesichter 
lernen

KB: 1: 1–4
ÜB: 1

1 mówi o emocjach wyra- –
żanych przez ludzkie 
twarze
dzieli emocje i uczucia  –
na pozytywne i nega-
tywne
wyraża różne emocje  –
werbalnie i niewerbalnie
reaguje na emocje  –
innych osób

Ein deutscher 
Liebesfilm

KB: 2: 1–5
ÜB: 2

1 rozumie opis filmu – na  –
podstawie tekstów (czy-
tanego i słuchanego)
na podstawie tych  –
tekstów opowiada treść 
filmu
opowiada o wybranym  –
filmie: jego rodzaju, 
akcji, aktorach w nim 
grających
opowiada o swoim  –
ulubionym aktorze lub 
ulubionej aktorce

Strategien 
und Struktu-
ren

KB: 3: 1–9
ÜB: 3–6

2 poznaje i wdraża strate- –
gie uczenia się słownic-
twa
informuje, gdzie się  –
coś znajduje, gdzie coś 
kładzie itp.
odtwarza scenę z filmu  –
(na podstawie tekstu 
słuchanego) 

Zaimki: alle, 
viele, wenige
Dopełniacz rze-
czowników
Przyimki łączące 
się z celowni-
kiem i bierni-
kiem

Anette Stra-
mel, Deutsch-
lehrerin

KB: 4: 1–6
ÜB: 7–8

1 rozumie teksty (czytany  –
i słuchany) o niewido-
mej nauczycielce
odtwarza informacje  –
zawarte w tych tekstach
zna i stosuje idiomy  –
z czasownikami sehen 
i hören

Zaimki względne 
w celowniku
Zdanie względne 
z przyimkiem 
i zaimkiem 
względnym

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdze- –
nie materiału leksykal-
nego i gramatycznego 
z danego rozdziału
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  Rozdział 12: Erfindungen und Erfinder

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Erfindungen 
im D-A-CH

KB: 1: 1–4
ÜB: 1

1 mówi o wynalazkach,  –
które pochodzą z krajów 
niemieckojęzycznych 
(na podstawie ilustracji 
i tekstów)
mówi o polskich wynalaz- –
kach 
opowiada, jak często  –
korzysta z różnych wyna-
lazków

Erfindungen? 
Wozu?

KB: 2: 1–8
ÜB: 2-8

2 rozumie tematyczny tekst  –
czytany i wyszukuje w nim 
szczegółowe informacje
mówi o tym, do czego  –
służą różne wynalazki
wyraża cel –
wyraża zamiar –

Zdania z damit
Konstrukcje 
bezokoliczni-
kowe: um…zu 
+ bezokolicznik

Schokolade KB: 3: 1–7
ÜB: 9

2 rozumie tekst (czytany)  –
o historii czekolady i od-
twarza informacje w nim 
zawarte
opisuje procesy –
opisuje proces produkcji  –
czekolady

Strona bierna 
czasu teraźniej-
szego i prze-
szłego Präteri-
tum

Die süße 
Seite des 
Österreichs

KB: 4: 1–5
ÜB: 10

1 rozumie przepisy kulinar- –
ne
opowiada, jak robi się tort  –
Sachera
informuje na podstawie  –
przepisu, jak przygotowuje 
się fondue

Okoliczniki 
czasu: dann, 
danach…
Intonacja 
zdania

Powtórzenie 
i sprawdzian

1 Powtórzenie i sprawdzenie  –
materiału leksykalnego 
i gramatycznego z danego 
rozdziału
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  Station 4

Temat
Materiał 
podręcznikowy

Liczba 
lekcji

Cele komunikacyjne 
Uczeń:

Zagadnienia 
gramatyczne 
i fonetyczne

Berufsbild: 
Hotelkauf-
mann/
Hotelkauffrau

KB: 1: 1–6 1 rozumie teksty (czytany  –
i słuchany), które opo-
wiadają o pracownikach 
hotelu
informuje o drodze  –
kształcenia w tym zawo-
dzie
wciela się w rolę tłuma- –
cza w scenkach sytuacyj-
nych

Rozpoznawanie 
struktur grama-
tycznych

Das kann ich KB: 2: 1–8
KB: 3

1 dokonuje samooceny  –
umiejętności w zakresie 
słownictwa, gramatyki 
i fonetyki

Ein Kosmetik-
konzern

KB: 4: 1; 4d 2 opowiada o pracy firmy  –
kosmetycznej (na pod-
stawie filmu)
informuje o miejscach  –
i osobliwościach, które 
zobaczył w filmach 

Der Abschied KB: 4: 2–4a–c 2 opowiada o sytuacjach  –
z życia Katji i jej przy-
jaciół (na podstawie 
filmu)

Magazin: 
Weihnachts-
seite

KB: 5 1 rozumie  teksty czytane  –
na temat świąt Bożego 
Narodzenia
stosuje strategie czyta- –
nia ze zrozumieniem
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1 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o różnych językach obcych, 
– podawać powody nauki języka niemieckiego,
–  opowiadać o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z nauką 

języków obcych,
– tworzyć zdania poboczne ze spójnikiem weil,
– stopniować przymiotniki i przysłówki, 
– tworzyć zdania porównawcze ze spójnikami wie lub als,
–  tworzyć stopień najwyższy (Superlativ) przymiotników i przysłówków: 

am höchsten, am weitesten,
– rozpoznawać niemieckie słowa i stosować akcent wyrazowy.

 1 Deutsch lernen

U zastanawiają się, jakimi językami mówią osoby przedstawione na zdjęciach, 
i wymieniają nazwy tych języków. N zapisuje je na tablicy pod nagłówkiem „Wielo-
języczność”. U uzupełniają schemat nazwami krajów. Następnie N prosi ich, by 
zajrzeli do zadnia 2. w studio d A1 tom 1 (strona 47) oraz skorzystali z tabeli 
i grafiki.

   Realioznawstwo „Volkshochchule” – publiczna placówka edukacyjna dla doro-
słych oferująca różnorodne kursy (nauki języków, rzemiosła, medycyny, kultury 
i sztuki itp);  
„Goethe-Instytut” – organizacja, której głównym celem jest szerzenie kultury nie-
mieckiej i promowanie języka niemieckiego, a także przeprowadzanie egzaminów 
językowych, np. „Zentrale Oberstufenprüfung”;  
„Dialog Sprachenschule”, „pro linquis”, „GLS”, „Die Neue Schule” – prywatne 
szkoły językowe w Niemczech;  
„DaF-Netzwerk” – portal internetowy służący do wymiany informacji, opinii oraz 
materiałów dotyczących języka niemieckiego jako języka obcego (prezentują na 
nim oferty m.in. „Goethe- Institut”, „Institut für Internationale Kommunikation”, 
„Düsseldorf”);  
„Deutsch in Österreich” – centrum językowe uniwersytetu w Klagenfurcie;  
„Alpha-Sprachinstitut Austria” – szkoła językowa w Wiedniu.

   a)
U czytają teksty globalnie, a następnie dopasowują je do odpowiednich zdjęć. 

Rozwiązanie Text 1/Foto b; Text 2/Foto c; Belegstellen: 1 – Frau Bradova reist jetzt 
oft für ihre Firma. 2 – Akira Nishikansa studiert Jura. Er interessiert sich für 
Technik.

   b)
Zadanie polegające na czytaniu szczegółowym. Zaleca się przeprowadzenie go 
w parach. U czytają teksty z zadania 1a na głos, a następnie dopasowują podane 
informacje do odpowiednich osób.

1

Sprachen und Biografien
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Rozwiązanie Alice: hat gern deutsche Literatur gelesen, reist oft in die Schweiz, 
hat es nicht weit nach Osterreich; Akira: studiert an der Universität, braucht 
Deutsch für sein Studium, will auch andere europäische Länder sehen.

   a)
Celem tego ćwiczenia jest aktywowanie słownictwa i jego rozszerzenie. U zazna-
czają w tekstach słówka lub grupy słówek, które dotyczą zawodów Alicji i Akiry, 
i zapisują je w zeszytach. N sprawdza to zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Przykładowe wyrazy: Firma/Firmen, Kosmetikfirma, Kooperations-
partner, Universität, Technik und Geschichte, technische Erfindungen, Export-
land, Kunden, MP3- Technologie, Computer, Wirtschaft, Deutschlandzentrale.

   b)
U mogą skorzystać ze słówek zanotowanych w zeszycie. Opisują w kilku zdaniach 
zawody Alice i Akiry. Jako przykład N odczytuje na głos wypowiedź zamieszczoną 
w dymku. Następnie typuje kilka osób z klasy i prosi je, aby opowiedziały o Alice 
i Akirze.

   a)
Wcześniej U zastanawiali się, z jakiego kraju mogą pochodzić osoby przedsta-
wione na zdjęciach. Teraz rozmawiają na forum klasy o wyglądzie i działaniu tych 
osób, przy czym uwzględniają drugi plan zdjęć, np. tablicę informacyjną Uniwer-
sytetu Friedricha Schillera w Jenie (zdjęcie a); gabinet lub bibliotekę (zdjęcie c); 
halę przylotów (zdjęcie d).
U przyglądają się dokładniej zdjęciom a i b, po czym wyrażają przypuszczenia na 
temat wieku, miejsca urodzenia i zamieszkania, zawodu, stanu cywilnego oraz 
charakteru osób na nich przedstawionych.

   b)
U zaznaczają w tekście informacje, które pomogą im udzielić odpowiedzi na trzy 
pytania zamieszczone w ćwiczeniu. Następnie przepisują pytania do zeszytów 
i krótko na nie odpowiadają. N może przygotować karty pracy z zadaniem wielo-
krotnego wyboru i rozdać je U.

Rozwiązanie (propozycje) Gabriella Calderari war in Bologna in einem Deutsch-
kurs. Später hat sie noch zwei Intensivkurse in München besucht. Sie hat einen 
deutschen Freund. Sie findet Deutsch fantasiereicher als Italienisch.

Rebecca Akinduttire hat im Deutschen an einer Fachhochschule begonnen. 
Sie hat sich für das Leben in Deutschland, Osterreich und in der Schweiz inter-
essiert und wollte dort studieren. Englisch war für sie eine große Hilfe, weil viele 
Wörter ähnlich sind. Sie findet, die vielen Grammatikregeln sind nur am Anfang 
schwer. Später helfen sie beim Lernen.

   U czytają tekst, a następnie dwukrotnie słuchają nagrania. Podczas drugiego słu-
chania zaznaczają błędy i poprawiają je na forum klasy lub samodzielnie (indywi-
dualizacja procesu nauczania).

Rozwiązanie W tekście są trzy błędy. Odpowiedzi poprawne: 1. Gabriella lernt seit 
2 Jahren Deutsch. 2. In München hat sie weiter am Sprach- und Dolmetscherin-
stitut weitergelernt. 3. Rebecca hat nicht als Kind Deutsch gelernt. Sie hat mit 
Deutsch an der Fachhochschule begonnen.

2

3

4
1.2



31

K
om

entarz m
etodyczny

R
ozdział 1

   Za pomocą tego zadania N przygotowuje U do tworzenia zdań pobocznych ze spój-
nikiem weil.

Rozwiązanie Alice/Rebecca/Akira/Gabriella

   U przygotowują pytania nawiązujące do wywiadu i zapisują je na kartkach. N pre-
zentuje słownictwo, które powinni wykorzystać. Następnie U losują karteczki – 
osoby, które wylosowały kartki tego samego koloru, tworzą parę. Odpowiedzi part-
nera U notują na kartkach, które przyczepiają do ściany. Następnie opowiadają 
o swoim partnerze na forum klasy.

Indywidualizacja procesu nauczania N wprowadza dodatkowe słownictwo dla zdol-
niejszych U.

   a)
N prosi U o przyjrzenie się podanym zdaniom i wskazanie różnic między nimi. 
Następnie pyta, czym charakteryzują się zdania poboczne ze spójnikiem weil.

   b)
U uzupełniają w parach regułę brakującymi informacjami. Następnie sporządzają 
plakaty – zapisują na nich przykładowe zdania poboczne z weil i wyróżniają w nich 
czasowniki. U wywieszają plakaty i uzupełniają je innymi przykładami z podręcz-
nika.

Reguły a) W zdaniu pobocznym czasownik znajduje się na końcu; b) W zdaniu 
pobocznym z imiesłowem odmieniony czasownik znajduje się na końcu; c) W zda-
niu pobocznym z czasownikiem modalnym czasownik modalny znajduje się na 
ostatnim miejscu.

   W tym zadaniu U ćwiczą szyk w zdaniu pobocznym. Po jego wykonaniu powinni 
zrealizować ćwiczenia 2. i 3. ze strony 15.

   U piszą teksty (Ich-Texte) dotyczące ich doświadczeń związanych z nauką języków 
obcych. Następnie pracują w parach i wykorzystują napisane teksty do krótkiej 
rozmowy. Zadają sobie nawzajem pytania i na nie odpowiadają. W trakcie roz-
mowy powinni stosować przede wszystkim zdania poboczne z weil. Po wykonaniu 
zadania U umieszczają teksty w swoim portfolio.

Wskazówka Na stronie internetowej www.bc.edu.pl/studio-d.php zamieszczono 
informacje o Europejskim portfolio językowym.

 2 Mehrsprachigkeit oder Englisch für alle?

   U oglądają niemieckie reklamy zamieszczone w podręczniku i wyszukują w nich 
anglicyzmy. Jeśli to możliwe, N dzieli ich na grupy i rozdaje im różne niemieckoję-
zyczne czasopisma. Prosi o wyszukanie w nich reklam, które zawierają anglicyzmy. 

   Materiał do kopiowania 1 Internationale Wörter

   U czytają tekst po cichu, a następnie zgadują, kogo on dotyczy. N sprawdza zrozu-
mienie tekstu na forum klasy.
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Wariant U mogą wykonać to zadanie w domu.

Vorschlag U wypisują z dowolnego źródła informacje dotyczące biografii Krzysz-
tofa Kolumba. 
Informacja dotycząca realiów: Krzysztof Kolumb urodził się prawdopodobnie mię-
dzy 25 sierpnia a 31 października 1451 roku w Genui i zmarł 20 maja 1506 roku 
w Valladolid (Hiszpania). Jako żeglarz w służbie hiszpańskiej poszukiwał zachod-
niej drogi morskiej z Europy do Indii. Podczas swoich czterech podróży opisywał 
wyspy, ląd i wybrzeże Ameryki Południowej. Dopiero w trakcie trzeciej wyprawy 
zrozumiał, że nie odkrył najkrótszej drogi do Indii, ale całkiem nowy kontynent. 

   Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U pracują bez książek. N zapisuje na 
tablicy zdanie Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. U interpretują je na 
forum klasy. N informuje, że rzeczownik Muss pochodzi od czasownika müssen 
i zapisuje wypowiedzi U na tablicy. Następnie U otwierają książki i czytają zdania 
zamieszczone w dymkach. Podczas interpretowania ich, używają zdań pobocznych 
z weil. 

   To zadanie przygotowuje U do zrozumienia, w jaki sposób tworzy się stopień naj-
wyższy przymiotników.

   a)
U słuchają nagrania (9 słówek w 5 językach) i próbują rozpoznać języki obce. 
W każdym z języków słówka brzmią bardzo podobnie. 

Rozwiązanie Es sind fünf Sprachen zu hören: Russisch, Spanisch, Englisch, Itali-
enisch und Deutsch. N pyta U, czy rozpoznali poszczególne wyrazy. 

   b)
U słuchają nagrania i notują słówka. Następnie zaznaczają w nich akcent wyra-
zowy.

   U wymieniają stopnie wyższe przysłówków, które poznali podczas pracy ze 
studio d A1 tom 2, i je powtarzają.

   a)
U ćwiczą ustnie podane struktury językowe. Przeprowadzają ćwiczenie na forum 
klasy lub pracują w parach. N zapisuje na tablicy niektóre wypowiedzi.

   b)
Na podstawie przykładów U rozpoznają zasady tworzenia stopnia wyższego przy-
miotników i przysłówków. 

Regel Formy stopnia wyższego przymiotników i przysłówków tworzy się przez 
dodanie do nich przyrostka -er. Przymiotniki i przysłówki jednosylabowe z samo-
głoską rdzenną a, o, u otrzymują dodatkowo przegłos (ä, ö, ü).

   U uzupełniają luki formami stopnia wyższego. Następnie sporządzają plakaty, na 
których zapisują uzupełnione zdania. N pokazuje im folię, na której zapisał wyko-
nane zadanie. U porównują na forum klasy wyniki swojej pracy według przykłado-
wych pytań 1. i 5., np. Ist Französisch schwerer als Spanisch? – Ja. Ist Chinesisch 
schwerer als Englisch?

3
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 3 Rekorde

   U grają w trzech małych grupach. Każdą część gry realizują przez trzy minuty. 
Część a) polega na jak najszybszym wypowiedzeniu zdania. Do przeprowadzenia 
części b) U potrzebują zapałek. 

   a)
Wskazówka Liczba mieszkańców wymienionych miast: Paryż – ok. 2,2 mln (ok. 
12 mln), Madryt – 3,5 mln (5,84 mln), Berlin – 3,4 mln, Sztokholm – 820 tys. 
(1,95 mln), Amsterdam – 762 tys. (2,2 mln). [Liczby podane w nawiasach 
uwzględniają także mieszkańców przedmieść tych miast]

Rozwiązanie Berlin

   b)
Regel  1. so + przymiotnik w stopniu równym + wie;  

2. przymiotnik w stopniu wyższym + als.

   Rozwiązanie 1 c: Bodensee – 2 b: Shinkansen – 3 a: Atomuhren

   Na podstawie zadań 1–3 N wyjaśnia tworzenie stopnia najwyższego przymiotni-
ków. U uzupełniają tabelę na podstawie podanych przykładów. N sprawdza zada-
nie na forum klasy.

   a)
N czyta wspólnie z U tekst wprowadzający do zadania i wyjaśnia nieznane słówka: 
Kichererbse, Sternschuppe i Rhabarbermarmolade. 

   Realioznawstwo Celem międzynarodowego konkursu „Das schönste deutsche 
Wort” (zorganizowanego w 2004 roku) było zwrócenie uwagi na bogactwo języka 
niemieckiego. W tym przedsięwzięciu brało udział 111 krajów. Uczestnicy podali 
różne propozycje i uzasadnili swoje wybory. Miejsca w rankingu (od 1. do 5.) 
zajęły: Habseligkeiten, Geborgenheit, lieben, Augenblick, Rhabarbermarmelade. 
Do najczęściej wymienionych słówek w Niemczech należą: Liebe, Gemütlichkeit, 
Sehnsucht, Heimat, Kindergarten, Freiheit, gemütlich, Frieden, Sonnenschein, 
Schmetterling. W innych krajach najbardziej popularnymi wyrazami są: Liebe, 
Gemütlichkeit, Vergissmeinnicht. 
Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono na stronie www.bc.edu.pl/
studio-d.php.

   b)
U pracują w grupach. Przeprowadzają w klasie ankietę – zadają pytanie: Welches 
deutsche Wort ist für dich am schönsten? Wyniki zapisują na kolorowych kartecz-
kach, które przyczepiają na plakacie przez siebie sporządzonym.

   Materiał do kopiowania 2 Das schönste deutsche Wort 
Zdjęcia zamieszczone w tym zadaniu motywują U do znalezienia najpiękniejszego 
niemieckiego słowa.
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2 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o rodzinie i uroczystościach rodzinnych,
– opisywać zdjęcia i osoby na nich przedstawione,
– składać życzenia i zapraszać na różne uroczystości, 
– wyrażać swoje zdanie,
– stosować zaimki dzierżawcze w celowniku, 
– używać przymiotników przed rzeczownikami z rodzajnikiem w celowniku, 
– tworzyć zdania poboczne ze spójnikiem dass,
– stosować końcówkę -s dopełniacza nazw własnych, 
– poprawnie wymawiać spółgłoski [b, m, v] i końcówkę -er.

 1 Familiengeschichten

   U pracują bez książek. N sporządza na tablicy asocjogram dotyczący rodziny 
i prosi U o podanie kilku słów dotyczących tego tematu, po czym zachęca ich do 
opracowania kolaży, które później wykorzystają podczas dyskusji. Następnie 
U otwierają książki i oglądają zdjęcie zamieszczone w zadaniu 1. N zachęca ich, 
aby wyrazili swoje zdanie na temat fotografii.

   Realioznawstwo Zdjęcie pokazuje dużą rodzinę. Przeciętnie na rodzinę w Niem-
czech przypada 1,37 dziecka (2005), w Austrii – 1,42, w Szwajcarii – 1,5. Średnia 
w Europie wynosi – 1,5.

U czytają tekst i uzupełniają luki odpowiednimi imionami. Powinni rozpoznać, 
kto opowiada o swojej rodzinie. N sprawdza zadanie na forum klasy za pomocą 
folii. Następnie podaje zwroty, np. hinten in der Mitte; ganz rechts vorn, których 
U będą potrzebować podczas opisu zdjęcia.

Rozwiązanie Von links nach rechts sieht man oben: Jan, Katrin, Petra, Rolf, Jörg, 
Nadine, unten: Susanne, Sophie, Fabian, Maximilian, Mika, Kerstin.

   Przed odtworzeniem nagrania U opisują, co można zobaczyć na zdjęciach: a) stary 
sklep spożywczy; b) parę młodą; c) przyjęcie urodzinowe; d) motocyklistę (około 
lat sześćdziesiątych).

Rozwiązanie Text 1 – Foto b; Text 2 – Foto a; Text 3 – Foto c; Text 4 – Foto d

   U słuchają nagrania i powtarzają. Jednocześnie trenują wymowę końcówki -er 
(porównaj: studio d A1, rozdział 10). Można przeprowadzić to ćwiczenie kilka 
razy.

   Materiał do kopiowania 1 Eine rhythmische Familie

   U rozmawiają w parach o sobie i swojej rodzinie. Wykorzystują środki leksykalne 
zamieszczone w ramce Redemittel. N w pewnym stopniu wyjaśnia im zaprezento-
wany materiał (bei meinen Eltern; mit meinem Partner; mit meiner Partnerin).

1
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 2 Familie und Verwandtschaft

   U uzupełniają luki nazwami członków rodziny.

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsze grupy uzupełniają nazwy samodziel-
nie. Słabszym uczniom powinien pomóc N.

Propozycja U sporządzają diagram na plakacie nauczania i wywieszają go w klasie.

Lösung a: der Großvater/Opa – b: die Tante – c: der Vater – d: der Cousin – 
e: die Schwester – f: die Tochter

   N zapisuje na tablicy możliwe pytania pomocnicze nawiązujące do opisu zdjęć: 
Wer ist das da hinten / in der Mitte / links… 
Następnie wskazuje osoby i zadaje pytania. U odpowiadają na nie i określają role, 
które dane osoby odgrywają w rodzinie (syn, córka, wnuczek). 
U pracują w grupach. Pytają się nawzajem o osoby przedstawione na zdjęciach, 
które przynieśli z domu, i udzielają odpowiedzi. N zachęca ich do zadawania 
pytań. Na zakończenie U przedstawiają swoje rozmowy na forum klasy.

   U odkrywają na podstawie zdań, że przynależność osób można wyrazić za pomocą 
przyimka von i dopełniacza -s (w przypadku osób faworyzuje się dopełniacz). 
U formułują zdania na podstawie przykładu, po czym samodzielnie tworzą zdania 
nawiązujące do własnych zdjęć lub do zdjęcia zamieszczonego na stronie 20.

Rozwiązanie 1. Ach so, das ist Petras älteste Tochter. – 2. Ach so, das sind Nadines 
Kinder. – 3. Ach so, das ist Susannes Tochter. – 4. Ach so, das ist Jans Frau. 

   U samodzielnie piszą teksty (Ich-Texte) na temat swojej rodziny. N poprawia je na 
forum klasy. Następnie U umieszczają poprawione teksty w swoim portfolio. 

Propozycja U mogą napisać teksty na dowolny temat.

   a)
Ćwiczenie automatyzujące U pytają się wzajemnie według przykładu i udzielają 
odpowiedzi. N zwraca uwagę na płynność i szybkie tempo wypowiedzi. Odpowie-
dzi nie muszą być zgodne z prawdą. N nie powinien wyjaśniać użycia zaimków 
dzierżawczych w celowniku.

   b)
W tekście na stronie 20. U zaznaczają rodzajniki dzierżawcze w celowniku, a nas-
tępnie uzupełniają tabelę. Wskazówki zamieszczone w ramkach Minimemo 
pomogą im wykonać to zadanie. 

Propozycja N zapisuje na tablicy przykładowe zdania z użyciem zaimków dzierżaw-
czych w celowniku.

   U przeprowadzają wywiad z kolegą/koleżanką, a następnie opowiadają o nim/niej. 
Korzystają z podanego słownictwa.

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejszym grupom N może zasugerować 
zadawanie dodatkowych pytań, np. Mit wem gehst du am liebsten spazieren? Mit 
wem kochst du am liebsten?
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Propozycja U tworzą dwa koła (małe i duże), trzymają się za ręce i chodzą w kółko 
w rytm muzyki. Kiedy nauczyciel zatrzymuje nagranie, U z obu kół odwracają się 
do siebie twarzami i dobierają w pary. Następnie zadają sobie nawzajem pytania 
i udzielają odpowiedzi.

   U zadają pytania i udzielają odpowiedzi, np. Was schenkst du deinem Vater? 
– Ein Buch. N zwraca uwagę, żeby nie tworzyli pełnych zdań.

   a)
U oglądają film z części studio d A1 i odpowiadają na podane pytania. Jeśli odtwo-
rzenie filmu nie jest możliwe, U korzystają z podpowiedzi zamieszczonych pod 
zdjęciem. Zadają dodatkowe pytania i udzielają odpowiedzi.

   b)
U pracują w parach. W tym zadaniu ćwiczą odmianę przymiotników przed rze-
czownikami z rodzajnikiem w celowniku.

   c)
U uzupełniają regułę brakującą informacją. N zapisuje przykłady na tablicy.

   d)
U zadają sobie nawzajem pytania i udzielają odpowiedzi. Według przykładu opi-
sują wygląd wybranych kolegów/koleżanek, wykonują ćwiczenie z zastosowaniem 
przyimków w celowniku. Osoba, która odgadła, o kim mowa, zadaje następne 
pytanie (przykład: Wer ist die Frau im blauen Pullover? Das ist Frau Kowalska. / 
Wer ist der Mann mit den kurzen Schwarzem Haaren? – Das ist Mario.).

   U słuchają nagrania i ćwiczą wymowę spółgłosek [b, m, v].

 3 Familie heute

   U przyglądają się plakatowi i odpowiadają na pytania. Następnie N pyta U: 
Wo steht die Information?

Rozwiązanie a 3 – b 1 – c 2   

   Realioznawstwo W Niemczech organizuje się usługi polegające na zatrudnianiu 
osób starszych do opieki nad dziećmi (bezpłatnie lub w zamian za niewielkie 
wynagrodzenie). Odciążają one rodziców samotnie wychowujących dzieci i umoż-
liwiają maluchom kontakt z osobami ze starszego pokolenia (jest to ważne przede 
wszystkim wtedy, kiedy dziadkowie nie mieszkają w tej samej miejscowości). 
Świadczenie takich usług poprawia samopoczucie osób starszych i pozwala im na 
ciekawe i pożyteczne – zarówno dla nich, jak i dla innych – spędzanie wolnego 
czasu. 
U czytają tekst po cichu, po czym rozmawiają o najważniejszych informacjach 
zamieszczonych w diagramie. Korzystają z podanych środków leksykalnych.

   a)
U czytają tekst po cichu, po czym rozmawiają o najważniejszych informacjach 
zamieszczonych w diagramie. Korzystają z podanych środków leksykalnych.
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   b)
Jest to bardzo dobre ćwiczenie do indywidualizacji procesu nauczania. Zdolniejsi 
U samodzielnie szukają materiałów dotyczących sytuacji w ich kraju i sporządzają 
diagram według przykładu z części a).

   a)
U pracują w parach. Jedna osoba opisuje rysunek, a druga próbuje narysować 
sytuację według wskazówek. Na końcu U porównują rysunki i powtarzają przyimki 
in, an, auf z celownikiem, które poznali podczas realizacji materiału 
ze studio d A1.

   b)
W Niemczech często dochodzi do konfliktów sąsiedzkich, zwłaszcza jeśli chodzi 
o hałas spowodowany przez dzieci lub zwierzęta trzymane w domu. O takich sytu-
acjach regularnie donoszą media, szczególnie prasa brukowa.  
U czytają tytuły i wyrażają przypuszczenia dotyczące treści tekstu. Uwzględniają 
również rysunek z części a). Następnie czytają tekst selektywnie i zaznaczają kolo-
rem czerwonym argumenty sąsiadów, a zielonym – rodziny Göpel.

   c)
U w parach uzupełniają tabelę.

Rozwiązanie (propozycje) für Kritik von den Nachbarn: Es stört, dass der Kinderwa-
gen im Flur steht. Die Musik von Martin ist zu laut. Martin spielt mit seinen 
Freunden im Hof und im Treppenhaus. Das ist gegen die Hausordnung.

für die Argumente von Familie Göpel: Die Wohnung ist zu klein. Martin ist ein 
ganz normales Kind. Es sind eben Kinder. Natürlich sind Kinder oft laut.

   U uzupełniają zdania poboczne ze spójnikiem dass. Korzystają z tekstu z za-
dnia 3b).

Regel W zdaniach pobocznych ze spójnikiem dass czasownik znajduje się zawsze 
na końcu.

   N rozdaje U karty z podziałem na role (5 ról: Pani Göpel, trzech sąsiadów i jedna 
osoba, której nie dotyczy sytuacja). U odgrywają scenki w małych grupach – wyko-
rzystują środki leksykalne zamieszczone w ramce Redemittel. 
Środki językowe ich finde/ich denke/ich meine, dass N zapisuje na karteczkach 
i przekazuje każdej grupie. 

 4 Familienfeiern – Einladungen

   U słuchają nagrania, a następnie układają kartki okolicznościowe w odpowiedniej 
kolejności. N pyta: Gibt es in deimen Land typische Musik für bestimmte Feste? 
U podają tytuły utworów.

Rozwiązanie b – a – e  – d 

Następnie N rozdaje kartki dotyczące narodzin, urodzin, ślubu i śmierci. U przy-
porządkowują je czterem zdjęciom zamieszczonym w zadaniu. N pyta, z jakich 
okazji daje się w Polsce kartki.

3

4

5

1
1.8



38

R
oz

dz
ia

ł 2
K

om
en

ta
rz

 m
et

od
yc

zn
y

   Realioznawstwo W Niemczech na „okrągłe” urodziny (50., 60., 70. itd.) wręcza się 
jubilatowi szczególne kartki z życzeniami. 
W tym kraju świętuje się przede wszystkim rocznice ślubu: „srebrne wesele” 
(25 lat), „złote wesele” (50 lat), „diamentowe wesele” (60 lat), „żelazne wesele” 
(65 lat). Zaproszenia przesyła się tradycyjną pocztą na specjalnych kartkach 
(coraz częściej także pocztą elektroniczną).

   U słuchają piosenek z okazji urodzin i śpiewają je, przy czym zwracają uwagę na 
wymowę. N pyta, czy znają inne piosenki urodzinowe, a jeśli tak, to która z nich 
najbardziej im się podoba?

   N zachęca U, aby sami przygotowali kartki, a następnie wymienili się nimi i odczy-
tali je sobie nawzajem. 

   N pyta U, co symbolizują przedmioty przedstawione na zdjęciach oraz jakie sym-
bole uroczystości są znane w Polsce? 

Rozwiązanie Ringe: Hochzeit; Torte: Geburtstag; Kerze: Trauerfeier; Storch: 
Geburt/Baby

   U wykorzystują zdjęcia jako impuls do opisu (na forum klasy) wybranej uroczysto-
ści obchodzonej w Polsce. Następnie mówią o zdjęciach zamieszczonych w pod-
ręczniku. 
Zdjęcia przedstawiają noc sylwestrową, tureckie wesele, żydowskie święto Cha-
nukka oraz afrykański ślub. Ośmiodniowe święto Chanukka (Święto świateł) upa-
miętnia powstanie Machabeuszy pod wodzą Judy Machabeusza. Odbili oni świą-
tynię jerozolimską z rąk Antiocha IV z dynastii Saleucydów, który przekształcił ją 
w miejsce kultu fenickiego boga Baal-Szamina. Nazwa „Święto świateł” odnosi się 
do cudownego wydarzenia po poświęceniu świątyni, kiedy to niewielka ilość czy-
stej rytualnie oliwy paliła się przez osiem dni. Na pamiątkę tego wydarzenia każ-
dego wieczoru zapala się jedną świeczkę na ośmioramiennym świeczniku. 
N rysuje tabelę na tablicy. U wpisują do niej najważniejsze informacje dotyczące 
wybranych uroczystości.

   Materiał do kopiowania 2: Gra: Auf und ab

N dzieli U na małe grupy (od 3 do 6 osób), po czym rozdaje karty pracy. 
Każda grupa otrzymuje planszę, plan gry i pionki/monety. Jeśli to konieczne, 
N wyjaśnia reguły gry. U mogą korzystać z podręcznika. N zwraca uwagę na tempo 
wypowiedzi i mierzy czas. 

2
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3 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o podróżach,
– wyrażać przypuszczenia (wahrscheinlich/vielleicht),
– czytać plany jazdy,
– planować podróż i robić rezerwację,
– używać zdań przeciwstawnych ze spójnikiem aber,
– wskazywać na inne możliwości za pomocą spójnika oder,
– używać czasownika modalnego sollen,
– poprawnie wymawiać spółgłoski szczelinowe [z], [s] i [ts].

 1 Eine Reise

   U opisują spontanicznie (na forum klasy), co widzą na zdjęciu, i aktywują słownic-
two dotyczące tematu „Podróże” (porównaj: studio d A1, rozdziały 8. i 9.). Naj-
pierw zakrywają kartką słownictwo zamieszczone po lewej stronie (obok zdjęcia), 
a następnie zapisują na tablicy nazwy przedmiotów przedstawionych na zdjęciu. 
N zachęca ich do wyszukania nowego słownictwa. U pracują w parach i spraw-
dzają, jakich przedmiotów brakuje na zdjęciu. 
U opisują zdjęcie za pomocą środków leksykalnych zamieszczonych w dymkach. 
N wyjaśnia różnicę znaczenia między spójnikami und a aber.  
U tworzą zdania, a N poprawia ewentualne błędy bez dalszego wyjaśniania zasad 
gramatycznych. 

Rozwiązanie Es fehlen: Handtasche, Koffer, Teddy, Kreditkarte.

   U wyrażają w parach przypuszczenia na temat właścicieli rzeczy przedstawionych 
na zdjęciu. Świadomie wykorzystują podane środki leksykalne. N zapisuje na 
tablicy propozycje U.

   U rysują tabelę w zeszycie. Następnie po wysłuchaniu dialogu sporządzają notatki 
i wpisują informacje do tabeli. Na koniec sprawdzają, czy ich przypuszczenia oka-
zały się słuszne, czy nie. 

Rozwiązanie Person/en: Bernhard und seine Freundin Katrin – Ziel: Genf/die 
Schweiz – Was gemacht? Bernhard: eine Stadtführung, eingekauft, Ausstellung 
besucht; Katrin: war beruflich dort, auf der Automobilmesse „Genfer Autosalon“.

Propozycja U piszą historyjkę o podróży z własnej perspektywy. Wykorzystują przy 
tym słownictwo zamieszczone w zadaniach 1. i 2. 

   U pracują w małych grupach. Rozmawiają o swoich przyzwyczajeniach i odpowia-
dają na pytanie: Was nimmst du auf die Reise mit? Rozróżniają użycie wyrazów 
określających częstotliwość immer, manchmal i nie. 

1
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N zwraca uwagę na poprawne zastosowanie czasowników (mit)nehmen, brau-
chen, einpacken, wymagających dopełnienia w bierniku. Zapisuje na tablicy przy-
kład Ich nehme immer meinen Reiseführer mit.

 2 Eine Reise planen und buchen

   a)
U czytają podane informacje, a następnie zaznaczają godziny przyjazdu i odjazdu 
pociągu. N sprawdza zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Abfahrt in Hamburg am 29.06.05 um 17.01 Uhr auf Gleis 14 – 
Ankunft in Budapest am 30.06.05 um 9.08 Uhr

   b)
 Rozwiązanie 17.01 – 23.44 – 9.08 – 10.10 – 22.17 – 22.44 – 0.33

   c)
U mają do dyspozycji mapę Europy. Wyszukują połączenia na stronie internetowej 
www.bahn.de lub sami przynoszą wydrukowane rozkłady jazdy. Wyniki swojej 
pracy zaznaczają na mapie Europy, po czym prezentują je na forum klasy. U wyko-
nują zadanie z materiału do kopiowania.

   Materiał do kopiowania 1 Im Reisebüro

   a)
Podczas pierwszego słuchania dialogu rozgrywającego się w biurze podróży U nie 
robią jeszcze notatek. Odpowiednie informacje – cenę biletu lotniczego, nazwi-
sko, datę, godzinę wylotu i przylotu – zapisują dopiero podczas drugiego odtwo-
rzenia nagrania.

Rozwiązanie Herr/ Frau Grzimek – Hin: ab Hamburg, am 14. April um 20.45 Uhr,  
an um 22.20 Uhr – Zurück: am 16. um 7.40 Uhr – Preis: 150 € pro Person

   U pracują w grupach. Wybierają jedną z podanych sytuacji i ćwiczą dialog za 
pomocą podanego schematu. Mają do dyspozycji autentyczny rozkład jazdy auto-
busów berlińskiego przedsiębiorstwa podróży. N spaceruje po sali i oferuje 
U swoje wsparcie. 

   Realioznawstwo W krajach niemieckojęzycznych oferuje się mnóstwo zniżek na 
środki transportu dla dzieci, młodzieży, studentów, seniorów, osób niepełnospraw-
nych i członków ich rodzin oraz dla osób i grup, które często podróżują 
(np. „Berlin Linien Bus” oferuje zniżki dla studentów oraz dzieci w wieku od 4 do 
12 lat). Zniżki różnią się w zależności od środka transportu (autobusu, samolotu 
lub kolei) oraz od regionu, w którym obowiązują.

   U wyrażają swoje przypuszczenia na temat tego, który z podanych środków trans-
portu jest najtańszy, a który najdroższy, po czym w parach szukają informacji 
z zadań 1. i 3. i uzupełniają tabelę.

Rozwiązanie 
a)  Zug: Reisetermin: 29. Juni – 8. Juli; Reisezeit/Dauer: Abfahrt 17.01, Ankunft 

9.08 /16 Stunden; Preis: 180,72 € / Person

1
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b)  Flug: Reisetermin: 14.–16. April; Reisezeit/Dauer: Abflug 20.45, Ankunft 
22.20 / 1 Std., 35 Min.; Preis: 150 € / Person

c)  Bus: Reisetermin: 14.–19. April; Reisezeit/Dauer: Abfahrt 12.00, Ankunft 
6.15 /18 Std. 15 min; Preis: 140 € / Person

   N zapisuje na tablicy stopień wyższy przymiotników (bequemer, teuer, billiger…), 
aby ułatwić U wykonanie zadania. U odpowiadają na pytania, wykorzystują przy 
tym informacje z zadania 3. lub 4.

Rozwiązanie 2. Die Reise mit dem Bus dauert länger, aber sie ist billiger. – 3. Bei 
der Reise mit dem Zug muss man umsteigen, aber sie ist schneller / bequemer.

   U spacerują po sali, zadają sobie nawzajem pytania i udzielają odpowiedzi. 
N pokazuje im folię z rozkładem jazdy. Następnie U wykorzystują mapę Europy/
krajów niemieckojęzycznych i wyszukują na niej miejsca podane przez N.

   U słuchają nagrania i powtarzają, a następnie uzupełniają regułę brakującymi 
informacjami.

   Regel Literę s na początku wyrazu lub sylaby wymawia się jako dźwięczne [z]. 
Litery ss, ß lub s na końcu wyrazu lub sylaby wymawia się jako bezdźwięczne [s]. 
Litery z, tz, ts wymawia się jako [ts].

   U słuchają nagrania i powtarzają. Zwracają uwagę na wymowę głosek [z], [s], [ts]. 

  3 Aufforderungen und Alternativen 

   a)
U czytają tekst i zaznaczają stwierdzenia, które są zgodne z jego treścią.

Rozwiązanie Poprawne są stwierdzenia 3 i 5.

   b)
   Rozwiązanie 1. 

   Ten typ zadania przedstawiono już w studio d A1. U pracują w małych grupach 
i przeprowadzają rozmowy polegające na powtarzaniu takich samych wypowiedzi 
w różny sposób. Dzięki temu dobrze zapamiętują słówka i struktury gramatyczne. 
N zachęca ich, by w zabawny sposób wykorzystywali środki towarzyszące językowi, 
np. gestykulację i mimikę. N spaceruje po sali i przysłuchuje się prowadzonym 
rozmowom.

   U słuchają dialogu, następnie czytają pytanie i zaznaczają poprawną odpowiedź. 
Na zakończenie N sprawdza, czy zrozumieli dialog – w tym celu pyta ich o akcję, 
atmosferę i rozwiązanie.

   U piszą w parach dialog podobny do tego z zadania 3. Następnie odgrywają dialogi 
i zwracają uwagę na niewerbalne sygnały towarzyszące językowi.

5
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 4 Gute Fahrt!

   a)
U rozmawiają o swoich skojarzeniach dotyczących zdjęcia. Nie muszą go 
opisywać.

   b)
U czytają nagłówek tekstu. N pyta: Was bedeutet „sich bewegen“ und „still stehen“? 
U słuchają nagrania i czytają tekst na głos. Żeby zachęcić ich do wypowiadania 
się, N stawia następujące pytania: Mögen sie Bahnfarten/Busfahrten? Ist die Stre-
cke schön? Was sehen Sie während der Fahrt? Może on przynieść ze sobą plan Ber-
lina i plan sieci komunikacyjnej, żeby U mogli łatwiej wyobrazić sobie okolicę opi-
saną w tekście.

   Wskazówka Na stronie www.bc.edu.pl/studio-d.php można znaleźć link, 
pod którym zamieszczono aktualny plan Berlina (www.berliner-stadtplan.com).

   Realioznawstwo Mahlsdorf, Kaulsdorf i Biesdorf przyłączono w 1920 roku razem 
z wsiami Marzahn i Hellersdorf do dzielnicy Lichtenberg (we wschodniej części 
Berlina). W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Marzahn wzniesiono 
duże osiedle liczące wiele wieżowców (w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
charakteryzujące się konstrukcją płytową), w których znajduje się ponad cztery 
tysiące mieszkań. Od 1979 roku Marzahn jest odrębną dzielnicą Berlina, do któ-
rej należą również Mahlsdorf, Kaulsdorf i Biesdorf. W latach osiedemdziesiątych 
osiedla płytowe wzniesiono także w Hellersdorf i Kaulsdorf. W 2001 roku połą-
czono je i powstała dzielnica Marzahn-Hellersdorf, którą uważa się za największe 
osiedle w Europie (charakteryzujące się budownictwem wielkopłytowym).  
Friedrichsfelde należy do dzielnicy Lichtenberg. Już w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia wznoszono tam wieżowce charakteryzujące się konstrukcją pły-
tową. Zdjęcie przedstawia osiedle płytowe położone wzdłuż linii szybkiej kolei 
miejskiej (we wschodnim Berlinie). 

Pisarka Elke Erb urodziła się w 1938 roku w Scherbach (Eifel). W latach 1957–
1958 studiowała w Halle/Saale germanistykę, slawistykę, historię i pedagogikę. 
Następnie (po okresie 1959–1963) skończyła studia pedagogiczne w zakresie 
nauczania języka niemieckiego i rosyjskiego. Od 1967 r. mieszka w Berlinie; jest 
niezależną pisarką i tłumaczką (zajmującą się przekładami). Pisze utwory liryczne 
i prozatorskie. Przetłumaczyła na niemiecki dzieła rosyjskich pisarzy (m.in. Anny 
Achmatowej, Borisa Pasternaka, Mariny Zwetajewej). 
Tekst „Bewegung und Stillstand” opublikowano w 1983 roku w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Mówi on o dużym osiedlu z wielkiej płyty położonym 
między Biesdorfem i Friedrichsfelde. 

   U pracują w małych grupach. Opowiadają, co widują podczas codziennej/okazjo-
nalnej jazdy kolejką podmiejską/pociągiem. 
U piszą samodzielnie teksty (Ich-texte) z wykorzystaniem podanych środków lek-
sykalnych. Na podstawie sporządzonych tekstów N ocenia postępy U w nauce. 
Długość tekstów zależy od możliwości U. Na końcu U umieszczają swoje prace 
w portfolio językowym. 

1
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   a)
U słuchają dwóch wierszy i oglądają obrazki. N pyta: Wie „reisen“ die Tiere? 
U zakrywają teksty, koncentrują się na dźwięku i rymie. Ponownie słuchając 
nagrania, czytają wiersze. Następnie pracują w parach. Pytają się wzajemnie, który 
wiersz najbardziej im się podobał. N powtarza pytanie zadane na początku. 

   Realioznawstwo Pisarz Paul Maar urodził się w 1937 roku w Schweinfurcie. Stu-
diował na Państwowej Akademii Sztuki w Stuttgarcie i pracował jako scenograf, 
fotograf teatralny i nauczyciel sztuk plastycznych w gimnazjum Alberta Schweit-
zera. Paul Maar jest znanym autorem książek dla dzieci i młodzieży. Jego dzieło 
„Geschichten vom Sams” doczekało się ekranizacji. 

Joachim Ringelnatz (prawdziwe nazwisko: Hans Gustav Bötticher) był niemiec-
kim poetą, pisarzem, artystą kabaretowym i malarzem. Urodził się w 1883 roku 
w Wurzen, a zmarł w 1934 roku w Berlinie. Gdy miał 18 lat, zdecydował, że zosta-
nie marynarzem – pływał do roku 1905. W wieku 25 lat pracował (w Monachium) 
dla satyrycznego tygodnika „Simplicissmus”. Od 1920 roku był zatrudniony 
w „Schall und Rauch” (tzw. berlińskiej małej scenie). W 1933 roku Naziści zaka-
zali mu występowania w Niemczech. Bardzo znany jest jego tomik poezji „Kuttel 
Daddeldu” (1920).

   b)
U czytają na głos jeden wiersz i zwracają uwagę na wymowę głosek [z], [s] i [ts].

   N pyta U: Was sehen Sie auf den Fotos? U wybierają jedno zdjęcie i piszą histo-
ryjkę, która do niego pasuje. Opracowują zadanie na lekcji lub w domu. Podane 
pytania pomagają nadać tekstowi odpowiednią strukturę. N przyczepia na tablicy 
skopiowane zdjęcia i prosi U, by przyporządkowali do nich teksty napisane przez 
siebie.

   Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U samodzielnie przygotowują plan 
pisania, słabszym pomaga w tym N.

   Materiał do kopiowania 2 Ein Wörternetz bauen
N kopiuje materiał tyle razy, ile jest grup (3–4 uczestników w grupie) i go rozcina. 
Każda grupa otrzymuje jeden zestaw i szuka nadrzędnego pojęcia, które można 
przyporządkować wszystkim pozostałym słówkom. U kładą kartkę z wyrazem na 
środku (na szarym tle) i dopasowują słówka. Następnie przedstawiają innej grupie 
swój asocjogram. 

   Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U samodzielnie sporządzają inne kar-
teczki, na których zapisują kolejne wyrazy związane z tym tematem.
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Station 1Station 1

 1  Berufsbild selbstständige Übersetzerin:  
Sprachenservice als Geschäftsidee

   Najpierw N pokazuje zdjęcie na folii (na rzutniku OHP). U je opisują i snują 
refleksje, jaki zawód może wykonywać właściciel tego mieszkania. Powtarzają 
słownictwo związane z zawodami i biurem. Następnie otwierają książki i czytają 
tekst wizytówki. Porównują swoje przypuszczenia z informacjami o Patrycji Klein. 
N zapisuje na tablicy lub na folii wypowiedzi U (porównaj studio d A1, rozdział 4., 
Wortfeld „Räume“ und „Möbel“).

Rozwiązanie (propozycja) Patrizia Klein ist Übersetzerin; sie hat einen 
Sprachenservice; sie hat ein großes helles Büro in Erfurt. Dort stehen zwei 
Schreibtische, ein Schrank, ein Regal und zwei Stühle. 

   Tekst zawiera informacje dotyczące Patrizii Klein. U czytają go i zaznaczają kolo-
rami informacje nawiązujące do pytań 1, 2 i 3. Następnie sporządzają w zeszytach 
tabelę z nagłówkami szkoła, studia, wybór zawodu i uzupełniają ją informacjami 
z tekstu. Odpowiedź na pytanie prezentują na forum klasy.

Indywidualizacja procesu nauczania U wymieniają inne zalety i wady dotyczące 
samodzielnej pracy. N przeprowadza z nimi rozmowę związaną z pytaniem 3.: 
Wie finden Sie Geschäftsidee?

Rozwiązanie (propozycje) 1. Patrizia Klein hat in der Schule Russisch gelernt. 
Danach hat sie Englisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache studiert und 
ihren Magister gemacht. Zuerst wollte sie bei einer Sprachenschule arbeiten, 
aber das war nicht einfach. Dann hatte sie die Idee mit dem Sprachenservice.
2. Ein Sprachenservice bietet Übersetzungen, dolmetscht, schreibt Briefe in 
Fremdsprachen, tippt oder korrigiert Magisterarbeiten.

   W razie potrzeby U słuchają wywiadu dwukrotnie i notują odpowiedzi nawiązu-
jące do pytań 1–3.

Rozwiązanie (propozycje) 1. Firmenkunden von kleinen und von ausländischen 
Firmen und einige Privatkunden. – 2. Sie sitzt den ganzen Tag am Computer. 
Sie muss viel organisieren. Sie nimmt Aufträge an, leitet sie weiter, schreibt 
Rechnungen und sucht Übersetzer. – 3. Eine ukrainische Familie mochte nach 
Kanada auswandern. Sie übersetzt ihre Dokumente und dolmetscht manchmal.

   Rozwiązanie Richtig ist die zweite Bedeutung. Dabei werden die Informationen 
aus dem Lesetext einbezogen. Für Patrizia Klein heißt das: gibt Aufträge an 
andere Firmen weiter, hat keinen Chef/ist nicht angestellt, hat keine geregelte 
Arbeitszeit. 
N pyta: Was tun Sie selbstständig? / Was tun Sie ohne fremde Hilfe? U odpowiadają 
na forum klasy.
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   a)
W trzyosobowych grupach U przygotowują grę z podziałem na role. Najpierw 
zapoznają się z daną sytuacją, zapisują pasujące zwroty i wyrażenia na kartce. 

   b)
Następnie U odgrywają dialogi z podziałem na role.

   c)
U wymieniają swoje doświadczenia i odpowiadają na pytania: Was war schwer 
beim Dolmetschern? Was ist wichtig? N zapisuje odpowiedzi na tablicy.

   U rozpoznają podane wcześniej struktury gramatyczne, zaznaczają je w tekście na 
stronie 50 i zapisują odpowiednie wiersze. 

Rozwiązanie 1: Zeile 6, 11, 15, 16 – 2: Zeile 13 – 3: Zeile11 – 4: Zeile 7, 8, 9, 13, 
16, 17 – 5: Zeile 3, 9,15,17 – 6: Zeile 5, 8, 14

 2 Grammatik – Spiele – Training

   a)
U pracują w grupach. Dopasowują przymiotniki do rzeczowników. U nie powinni 
nawzajem oglądać swoich kartek. Następnie grupy pytają się wzajemnie i zazna-
czają poprawne odpowiedzi. Wygrywa ta z grup, która jako pierwsza dopasuje 
podane wyrazy.

Rozwiązanie Alle Kombinationen möglich außer: dickes Haus, dicker Computer, 
freundliches Haus, freundlicher Computer.

   b)
Grupy ponownie grają jak w punkcie 1 a).

   a) + b)
N przeprowadza z U grę pamięciową. U przyglądają się zdjęciu przez minutę. 
W tym czasie starają się zapamiętać jak najwięcej przedmiotów. Następnie zamy-
kają książki i notują na kartkach nazwy przedmiotów, które zapamiętali. Dopisują 
do rzeczowników rodzajniki. N kładzie na swoim biurku kilka przedmiotów (przy-
niesionych z domu) i zakrywa je ręcznikiem lub chustką. Prosi U, by wymienili 
nazwy tych rzeczy, które utkwiły im w pamięci.

   c)
U wymyślają historyjkę do zdjęcia, a następnie ją zapisują. Słabsi U wykorzystują 
pytania, zdolniejsi swobodnie formułują tekst.

   a)
U uzupełniają luki nazwami członków rodziny.

Rozwiązanie 1. Großväter und Großmütter – 2. Tanten und Onkel – 3. 
Schwestern und Brüder – 4. Cousins und Cousinen – 5. Söhne und Töchter – 6. 
Oma und Opa

   b)
U zapisują na podanym schemacie 10 nazw członków rodziny.
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   U wyrażają własną opinię na temat tezy „Długie spanie wyszczupla”. U tworzą zda-
nia poboczne z dass.

   U piszą zdania według przykładów.

Rozwiązanie 1. Paul soll Herrn Friedrich unter der Nummer 0171-9873311 
anrufen. – 2. Uli soll Kuchen mitbringen.

   a)
U zakrywają tekst z lukami, notują (samodzielnie lub na forum) przymiotniki i je 
numerują. Następnie czytają tekst na głos zdanie po zdaniu. Każdy przymiotnik 
uzupełniają właściwą końcówką.

   b)
   Rozwiązanie Adjektivendungen: 1:-en – 2:-en – 3:-en – 4: -e – 5:-e – 6: -e – 7: -en

 3 Videostation 1

   N pyta U: Wer ist Katja? Was wissen Sie noch aus dem Video studio d A1 über sie? 
Jeśli nie wszyscy znają film, N prosi dwóch lub trzech U, żeby ponownie przedsta-
wili postać Katji. U mogą wykonać to zadanie również w domu. 
Następnie N pokazuje folię (na OHP) zawierającą zdjęcia ze studio d A1. Na ich 
podstawie U powtarzają słownictwo dotyczące tematów „Medienarbeitsplatz” 
i „Schreibtisch”.  
U oglądają całą scenę, a następnie zaznaczają wypowiedzi, które są zgodne 
z nagraniem.

Rozwiązanie 1, 2, 4, 5

   Anschließend erneutes Anschauen der Szene. Jetzt geht es um selektives Textver-
stehen. Die KT kreuzen an; überprüfen Sie die Ergebnisse im Plenum. 

Rozwiązanie 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12

   Przed obejrzeniem filmu U opisują Panią Kranz (jej ubiór i włosy). Przy okazji 
powtarzają słownictwo dotyczące ubioru ze studio d A1. Następnie czytają zdania 
i podczas oglądania filmu dopasowują wypowiedzi do odpowiednich osób. Na 
zakończenie w parach porównują wyniki, po czym sprawdzają zadanie na forum 
klasy.

Rozwiązanie 1b – 2 a – 3 b – 4 a – 5 c – 6 a – 7 a – 8 a – 9 c

   U powtarzają słowa poznane podczas pracy z kursem studio d A1. Oglądają frag-
ment filmu i notują uzyskane informacje. Na podstawie filmu piszą w parach dia-
logi i je odgrywają.

Propozycja Gdy N pracuje z „Poradnikiem metodycznym”, może przygotować 
dodatkowe ćwiczenia na podstawie dostępnego zapisu nagranego dialogu. 
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Rozwiązanie Gegenstände auf dem Tisch: Kaffee – Tasse – Computer – Bücher –  
Telefon – Papier – Stift – Kalender; das Kantinenessen heute: Erbsensuppe oder 
Schnitzel mit Pommes und Salat

   U odpowiadają na podane pytania.

Rozwiązanie 1: am 12.7. um 9. 45 Uhr – 2: um 11.28 Uhr – 3: Wagen 9 / Platz 36 –  
4: nein – 5: 29 Euro 

   U oglądają film, a następnie uzupełniają dialog wypowiedziami Katji. N sprawdza 
zadanie na forum klasy. Sytuacja przedstawiona w nagraniu rozgrywa się w biurze. 
U relacjonują dotychczasowy przebieg wydarzeń.

Rozwiązanie Nein, besser bei Ihnen in Hamburg. – Da habe ich schon einen 
Termin. Geht es auch am 12. und 13. Juli? – Nein, das ist nicht nötig. Ich komme 
zu Ihnen in die Firma.

   Oszczędność językowa sceny rozgrywającej się na dworcu „Hamburg Dammtor” 
sprawia, że uczniowie muszą się bardziej wysilić, żeby zrelacjonować chronolo-
gicznie, co robi Katja. U odpowiadają na pytania: Was kaufen die Menschen, 
die auf Reisen gehen? Wie geht die Geschichte weiter?

   U najpierw oglądają film, a następnie przyporządkowują informacje odpowiednim 
osobom.

Rozwiązanie 1b – 2 c – 3 e – 4 f – 5 a i d

   N wyjaśnia (w razie potrzeby) nieznane słówka. Na początku U jedynie oglądają 
film. Podczas drugiego odtworzenia uzupełniają tekst usłyszanymi informacjami. 
N sprawdza zadanie na forum klasy. Następnie pyta zdolniejszych U, czy słyszeli 
w nagraniu element dialektu (st). 

Rozwiązanie 1: an der – 2: südwestlich – 3: liegt auch – 4: 13. Jahrhundert –  
5: Nordeuropa – 6: 10 Millionen – 7: Im Oktober – 8: ganz Europa –  
9: Programmpunkt – 10: Apfelsorten – 11: viele Rezepte – 12: Apfelexperte

 4 Magazin
Wskazówka Informacje dotyczące Europejskiego Programu Kształcenia „Sokra-
tes”, „Comenius”, „Lingua” i „Arion” zamieszczono na stronie 
www.bc.edu.pl/studio-d.php.

U dyskutują na temat „Angielski – problem czy pomoc w nauce?”. Podają argu-
menty pro i contra oraz formułują własną opinię (vgl. Einheit 2, Seite 29: Rede-
mittel Seine Meinung ausdrücken).

Dodatkowa literatura Gustav Schwab: Sagen des klassischen Altertums. 
Wydawnictwo Insel, Frankfurt nad Main (także www.bc.edu.pl/studio-d.php).
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4 
W tym rozdziale U nauczą się:
– opowiadać o hobby i zainteresowaniach,
– reagować na coś pozytywnie/negatywnie lub ze zdziwieniem,
– stosować zaimki zwrotne: sich ausruhen,
– stosować przysłówki czasu: zuerst, dann, danach,
– używać czasowników zwrotnych z przyimkami: sich ärgern über, 
– używać zaimków nieokreślonych: niemand, wenige, viele, alle,
– emocjonalnie zabarwiać wypowiedzi.

 1 Hobbys

U pracują bez książek. N zadaje pytania: Habt ihr ein Hobby? Welche Hobbys 
kennt ihr? i zapisuje odpowiedzi na tablicy. Prosi U, aby zaznaczyli w zdaniach 
kolorową kredką czasowniki, rzeczowniki i złożenia oraz znaleźli internacjonali-
zmy, np. sport, muzyka, teatr, literatura, komputer. 

   a)
U oglądają zdjęcia, a następnie dopasowują hobby do każdej osoby. Potem odpo-
wiadają: Ich glaube, dass Ulf Marathon läuft. … dass Sylke Reiter … Dass Da 
Musik macht.

   b)
Podczas pierwszego słuchania U sprawdzają, czy ich przypuszczenia były słuszne.

Rozwiązanie Ulf: b – Sylke: a – Da: c

   c)
U przerysowują tabelę do zeszytów i wypełniają ją podczas drugiego słuchania 
wywiadów. N sporządza taką samą tabelę na plakacie i sprawdza zadanie na forum 
klasy.

Rozwiązanie Da: Musik machen – fast jeden Tag – im Zeiss-Orchester Jena – sie  
musiziert gern mit anderen; Ulf: laufen – drei bis vier Mal pro Woche – in Berlin, 
in New York – der New-York-City-Marathon; Sylke: reiten – einmal pro Woche –  
im Reitstall – Entspannung

   U notują z poniższych tekstów informacje z liczbami w nich zaznaczonymi, co 
pomoże im poprawnie zinterpretować teksty. Dzięki temu przyswoją nową strate-
gię czytania ze zrozumieniem, którą dodatkowo ułatwią im liczebniki zamiesz-
czone przy każdym akapicie.

   U słuchają nagrania jeszcze raz i przyporządkowują odgłosy odpowiednim hobby. 
N sprawdza zadanie na forum klasy. U podchodzą kolejno do tablicy i zapisują 
odpowiedzi. Następnie podają inne rodzaje hobby, np. Volleyball spielen, Schach 

1

1.19

2

1.20

3

Aktiv in der Freizeit



49

K
om

entarz m
etodyczny

R
ozdział 4

spielen, Gitarre spielen, Thater spielen, Münzen sammeln, Autogramme sammeln, 
Snowboard fahren, Rad fahren, Ski fahren. 

Rozwiązanie 1b: Computerspiele – 3 g: Motorrad fahren – 2 a: im Chor singen –  
4 d: Salsa tanzen – 7 f: Klavier spielen – 5 e: schwimmen – 6 c: im Haus arbeiten

   U rozmawiają o własnym hobby. Rzucają piłką i pytają: Welches Hobby hast du? 
Wykorzystują obrazek jako impuls do rozmowy. Powinni móc opowiedzieć, dla-
czego dane hobby jest oryginalne bądź zabawne.

 2 Freizeit und Forschung

   U czytają cały tekst, który dotyczy zmian w spędzaniu czasu wolnego przez Niem-
ców. N dzieli U na dwie grupy: pierwsza grupa zbiera informacje nawiązujące do 
pytania: Was hilft gegen Stress?, a druga sporządza tabelę i zapisuje drogie oraz 
tanie hobby. U informują się wzajemnie o rezultatach pracy. Notują aktywności 
związane z poszczególymi rodzajami hobby. Zaznaczają rzeczowniki i czasowniki. 
N wyjaśnia nowe słownictwo, np. czasownik skaten.

   Jeden z U zadaje dowolne pytanie i rzuca piłkę do osoby, która powinna na nie 
odpowiedzieć. N zwraca uwagę, aby U korzystali ze wszystkich środków leksykal-
nych zamieszczonych w ramce Redemittel. U powtarzają formy stopnia wyższego 
i najwyższego lieber, am liebsten.

   U chodzą po sali i pytają się wzajemnie według przykładu. Za odpowiedź twier-
dzącą otrzymują podpis. Jeśli odpowiedzą przecząco, podchodzą do innej osoby. 
N wyznacza U określony czas, ponieważ zadanie tego typu polega na szybkości. 
Następnie pyta na forum: Wer hat jemanden zu Frage 1 gefunden? U, którzy otrzy-
mali podpis, kończą wywiad i wracają do ławek.

   Materiał do kopiowania 1 Unterschriften sammeln – Ein Fragespiel
Zadanie zawiera dodatkowe struktury językowe, dlatego zdolniejsi U mogą posze-
rzyć słownictwo.

   a)
U czytają na głos wypowiedzi zamieszczone w dymkach, a N zwraca U uwagę na 
aspekt emocjonalny (wyrażanie radości/wściekłości/zamyślenia/smutku). Następ-
nie U rysują w zeszytach tabelę i ją wypełniają. Odpowiedzi czytają na głos 
i w razie potrzeby poprawiają. Kolorowym mazakiem zaznaczają zaimki zwrotne.

   b)
U przyglądają się zaimkom osobowym w bierniku oraz zaimkom zwrotnym w bier-
niku zamieszczonym na stronach 114 i 115. N przedstawia materiał na folii 
w celu porównania i prosi U, aby zaznaczyli różnice na kolorowo. Wyznaczeni 
U podchodzą do tablicy i wykonują polecenia N.

Rozwiązanie Unterschied: In der 3. Person bei Reflexiva im Singular und Plural 
immer sich; bei Akkusativpronomen im Singular ihn/es/sie, im Plural sie.
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   U pracują w parach. Opowiadają sobie wzajemnie, co robią po powrocie do domu. 
Wykorzystują przysłówki czasu, żeby opisać czynności w odpowiednim porządku 
chronologicznym. N unika czasowników zwrotnych z celownikiem, np. Ich 
wasche mir die Hände lub Ich föhne mir die Haare.

   U czytają wskazówkę Lerntipp. Dowiadują się, że w parach występują nie tylko 
rzeczowniki i czasowniki, lecz także czasowniki i przyimki. Łatwiej nauczyć się ich 
jako całości. Następnie U zaznaczają w zadaniach 1–3 czasowniki zwrotne z przy-
imkami i zapisują je w zeszycie. 

   U słuchają nagrania i powtarzają.

   U pracują w parach. Wymieniają nazwy hobby i porządkują je według schematu. 
Następnie na forum klasy przedstawiają wyniki swojej pracy. 

   Materiał do kopiowania 2 Hobby

 3 Leute kennen lernen – im Verein

U czytają na głos tekst wprowadzający do tematu, a następnie próbują odgadnąć 
znaczenie słowa Verein. W razie potrzeby pracują ze słownikami. N pyta: 
Was macht man in einem Verein? Was ist wichtig? Was machen die Mitglieder in 
einem Tanzverein, in einem Fußballverein, in einem Sportverein, in einem Turn-
verein, in einem Flugverein, in einem Naturschutzverein?

   a)

Rozwiązanie 1e – 2 d – 3 c – 4 f – 5 a – 6 b – 7 g

b)
U opowiadają o swoich zainteresowaniach. Następnie powtarzają strukturę trybu 
rozkazującego (studio d A1, rozdz. 12). W tym celu wykorzystują ogłoszenia 
w gazetach lub ulotki.

   U czytają tekst selektywnie, a następnie rysują w zeszytach tabelę i uzupełniają ją 
brakującymi informacjami. N sprawdza głośno wyniki pracy.

Rozwiązanie Vater: Feuerwehr, Radsportclub; Mutter: Rotes Kreuz, Turnverein, 
Chor; Tochter: Reitverein, Tennisverein; Sohn: Tischtennisverein, Feuerwehr

   b)
U zaznaczają w tekście z zadania 2. zaimki nieokreślone: alle, viele, niemand. 
Nastepnie N prosi ich, aby opowiedzieli o swoich kolegach/koleżankach według 
przykładu.

   Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U podają inne zaimki nieokreślone.

   U opowiadają o różnych stowarzyszeniach, które działają w Polsce, oraz o sposo-
bach spędzania wolnego czasu – wykorzystują przy tym podane środki leksykalne. 
Także w tym zadaniu używają zaimków nieokreślonych. N pyta: Gibt es in Polen 
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Vereine? Welche Vereine gibt es? Was kann man in diesen Vereinen machen? Wer ist 
Mitglied in diesen Vereinen? Ist die Arbeit im Verein kostenlos? Womit beschaftigen 
sich die Leute in der Freizeit?

   U piszą samodzielnie tekst o swoich zainteresowaniach i hobby. Następnie wkła-
dają teksty do portfolio, które odgrywa rolę dokumentacji indywidualnego pro-
cesu nauczania.

 4 Das (fast) perfekte Wochenende

   a)
U czytają cztery różne teksty i mówią, jaką formę przekazu one symbolizują. 
Następnie słuchają dialogów i dopisują do nich teksty.

Rozwiązanie a, d

   b)
Podczas drugiego słuchania dialogów U zaznaczają odpowiednie reakcje za 
pomocą symboli (trzy „buźki”). N sprawdza zadanie na forum klasy i poprawia 
ewentualne błędy. Następnie U czytają dialogi na głos z podziałem na role. Zazna-
czone reakcje pomagają im wybrać odpowiednią intonację przy czytaniu swoich 
ról. 

Rozwiązanie (propozycja) J Das hört sich gut an! – Wie schön! – Nicht schlecht.;  
K: Geht so. L: Furchtbar! – Eine Katastrophe! – Ach du Schande. – Das gibt’s 
doch gar nicht!

   N podaje nazwy emocji: radosny, wściekły, zamyślony, strachliwy. Następnie czyta 
tekst, przy czym zabarwia go emocjonalnie. U powtarzają. Na płycie CD ten sam 
tekst zapisano w dwóch wariantach (wesoły/smutny), aby pokazać, jak bardzo 
intonacja może wpłynąć na wypowiedź.

   a)
U przyporządkowują zdania obrazkom.

   Rozwiązanie  a: Was ist denn das? – b: Mist, ich habe mich geschnitten. –  
c: In meinem Bett ist eine Spinne! – d: Ich habe ein „Sehr gut“ im Test! / 
Wir haben im Lotto gewonnen!

   b)
U słuchają nagrania i sprawdzają, czy dobrze rozwiązali zadanie. Następnie czy-
tają zdania, przy czym zabarwia je emocjonalnie.

   c)
U notują podobne zdania. Następnie czytają je na głos i komentują odpowiednią 
reakcją: iih, oh… 

   U uzupełniają tabelę polskimi wykrzyknikami. Mogą także dopisać wykrzykniki 
zaczerpnięte z innych języków, które znają. N prosi U, aby wypowiedzieli poszcze-
gólne dźwięki charakterystyczne dla tej samej reakcji w różnych językach. 
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   U wybierają sytuację i piszą własne teksty, wykorzystują przy tym podane środki 
leksykalne. Następnie czytają teksty na głos. N poprawia ewentualne błędy. Na 
koniec U wkładają swoje teksty do portfolio językowego.

Wariant N wiesza teksty i pozwala U zgadnąć, kto napisał dany tekst. To zadanie 
może sprawić U wiele przyjemności. 

   Projekt U opracowują samodzielnie lub w kilkuosobowych grupach plakat doty-
czący „Vereine in der Stadt”. Robią zdjęcia, zbierają materiały reklamowe, prze-
prowadzają wywiady z członkami wybranych stowarzyszeń. Następnie prezentują 
swoje wyniki na forum klasy. Pytania pomocnicze do przeprowadzenia wywiadów: 
1. Wie heißt der Verein? – 2. Seit wann gibt es diesen Verein? – 3.  Wie viele Mit-
glieder hat er? – 4. Wie oft in der Woche/ im Monat treffen Sie sich? – 5. Wo treffen 
Sie sich? – 6. Was tun Sie bei den Treffen? – 7. Müssen Sie pro Monat/ pro Jahr 
etwas bezahlen? 

   Materiał do kopiowania 3 Welcher Verein passt?

U pracują w parach. Najpierw przeprowadzają krótką rozmowę o swoim hobby, 
sposobie spędzania wolnego czasu i swoich zamiłowaniach. W razie potrzeby 
N zapisuje na tablicy kilka pytań pomocniczych.

Następnie U wybierają stowarzyszenie dla swojego partnera/swojej partnerki 
i uzupełniają formularz. Na koniec pisemnie uzasadniają swój wybór.

5
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W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o mediach i urządzeniach elektronicznych,
– pisać krótkie wiadomości (SMS-y),
– zgłaszać reklamację,
–  używać przysłówków czasu: zuerst, dann, danach podczas opisywania kolejnych 

czynności, 
– pisać oferty sprzedaży i kupna, 
–  formułować pytania w zdaniach dopełnieniowych zaczynających się od spójnika 

ob (ob-Sätze) lub słówek pytajnych: wann, wer, wo… (W-Fragen),
–  używać przymiotników przed rzeczownikami bez rodzajnika w mianowniku 

i bierniku,
–  poprawnie wymawiać samogłoski i spółgłoskę h na początku wyrazu 

(w nagłosie).

 1 Medien gestern und heute

   U pracują bez książek. Zapisują na tablicy nazwy mediów i urządzeń elektronicz-
nych. Zaznaczają na kolorowo, które z nich ich zdaniem są stare/tradycyjne, 
a które – nowe/nowoczesne. 
U otwierają książki i porównują materiał z zadania z przykładami zapisanymi na 
tablicy. Następnie opowiadają w parach, jakie media znają i wykorzystują, a jakich 
raczej nie potrzebują (powtórzenie immer, selten, oft, nie). Na podstawie materia-
łów w książce i na tablicy dopisują inne nazwy mediów (np. kaseta, CD, film, 
e-książka, list).

   N wykorzystuje materiał do kopiowania 1. U wpisują nazwy mediów i urządzeń 
elektronicznych z zadania 1.

   Materiał do kopiowania 1 Medien gestern und heute 

 2 Medien im Alltag

   U opisują rysunek. Widać na nim typową, niemiecką skrzynkę na listy, obok której 
przechodzi zamyślony mężczyzna z listem w kieszeni płaszcza. Wygląda, jakby się 
nad czymś zastanawiał. Może o czymś zapomniał? N pyta U, po jakich gestach to 
rozpoznają (język ciała), po czym pokazuje podpis tekstu: Vergessen?! 
N pyta U, o czym zapomniał mężczyzna, i zapisuje odpowiedzi na tablicy. Następ-
nie U samodzielnie czytają tekst selektywnie i zaznaczają główne pytanie i odpo-
wiedź.

Rozwiązanie Die zentrale Frage ist: Warum vergessen wir Dinge im Alltag? 
Antwort: Weil wir sie vergessen wollen.

1

2

1

Medien
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Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U odpowiadają na dodatkowe pyta-
nia: In welcher Situation wolltest du etwas vergessen? Nennst du ein Beispiel 
(praca w małej grupie).

   a)
U dopasowują rzeczowniki do podanych czasowników, a następnie porównują roz-
wiązania na forum klasy.

Rozwiązanie 1. einen Brief – 2. eine Briefmarke – 3. die Adresse/ den Absender – 
4. Briefkasten

Wskazówka N zachęca U, aby zapisali pasujące rzeczowniki i czasowniki na małej 
kartce i uczyli się ich jako całości.

   b)
U powtarzają i wzmacniają struktury wprowadzone w rozdziale 4. Z podanych 
wyrażeń i zwrotów układają zdania i zapisują je do zeszytów. Wymieniają się zeszy-
tami i wzajemnie poprawiają błędy. N przygotowuje materiał na folii i sprawdza 
zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Zuerst habe ich einen Brief bekommen. Dann habe ich eine Antwort 
geschrieben. Danach habe ich die Adresse auf den Umschlag geschrieben. Dann 
habe ich den Brief in die Tasche gesteckt. Danach habe ich den Brief in den 
Briefkasten geworfen.

   U ćwiczą zdania ze spójnikiem weil. Uzupełniają tabelę swoimi przykładami, 
a następnie rozmawiają w małych grupach na ten temat.

   N pyta U, czy mają przy sobie telefony komórkowe. U piszą SMS-y i wymieniają 
się komórkami. N zwraca uwagę, aby nie wysyłali napisanych wiadomości. 
Wystarczy, jeśli wymienią się telefonami. 
Jeśli N nie chce pracować z wykorzystaniem telefonów komórkowych, przygoto-
wuje kartki z informacjami, które mogą być zawarte w SMS-ach. U losują kartki 
i zapisują krótkie wiadomości. N zwraca im uwagę, że w języku niemieckim przy 
krótkich wiadomościach rezygnuje się z użycia zaimka osobowego. Następnie 
U wymieniają się między sobą tekstami i je czytają. 
Teksty można też wywiesić w sali, a U mogą wybierać SMS-y, na które chcieliby 
odpowiedzieć. 

Rozwiązanie (propozycja) 1. Wollen wir ins Kino gehen? Heute um 20 Uhr? – 
2. Nicht vergessen: Ihr Flug nach Frankfurt geht morgen um 8.42. Gute Reise! – 
3. Treffen uns um 9.30 Uhr. Bis nachher! – 4. Entschuldigung: Bin zu spät. 
Komme um 14.45. Bitte warte auf mich! – 5. Lust auf eine Radtour? Treffen uns 
morgen um 10 Uhr am S-Bahnhof Wannsee.

Indywidualizacja procesu nauczania U porównują nowoczesne formy komunikacji 
z tradycyjnymi. Sporządzają listę wad i zalet pisania SMS-ów, e-maili oraz listów. 
Wykorzystują zebrane argumenty podczas dyskusji.

   a)
U słuchają nagrania, a następnie zaznaczają słowa, w których słyszą spółgłoskę h.

Rozwiązanie Haus – hören – Handy  – Hund – abholen

2

3

4
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   c)
U grupują wyrazy z zadania 5b, a następnie słuchają nagrania i sprawdzają rozwią-
zanie.

Rozwiązanie Das h hört man in: das Hotel – die Hand – halten – der Husten – 
erholen – der Hauptbahnhof – das Hemd – anhören; das h hört man nicht in: 
wohnen – zahlen – die Apotheke – fahren – ausgehen – anziehen – 
Hauptbahnhof

   U czytają wyrazy na głos, przy czym przesadnie wymawiają samogłoski na 
początku sylaby. N zwraca uwagę na pojedyncze dźwięki. Następnie U wymawiają 
wyrazy w parach – najpierw wolno, potem coraz szybciej.

   U wypowiadają pary wyrazów zamieszczone w zadaniu, a następnie porównują 
wymowę samogłosek i spółgłoski h na początku sylaby.

 3 Einkaufen im Internet

   Najpierw U zakrywają tekst i koncentrują się na informacjach zamieszczonych 
w statystyce. Następnie go czytają i uzupełniają luki (porównaj: studio d A1, 
rozdz. 3: Eine Grafik auswerten; rozdz. 7: Eine Statistik auswerten). 
U przepisują tekst i uzupełniają brakujące informacje. To zadanie N można zadać 
U jako pracę domową.

Rozwiązanie 6 (Zeitschriften) – 2 (36 Prozent) – 7 (Musik-CDs) – 4 (im Internet) 
– 5 (17 Prozent) – 1 (Reisen)

   Propozycja Na początku U opowiadają za pomocą wyrazów określających często-
tliwość oft, manchmal, selten, nie… Jeśli mają dostęp do komputera, mogą praco-
wać w parach i wydawać sobie nawzajem polecenia. Jeśli nie rozumieją polecenia, 
nie wykonują go na komputerze, tylko notują problemy. Następnie na forum klasy 
szukają wspólnego rozwiązania i zapisują je na tablicy.

   U słuchają trzech wywiadów. N wspiera ich pytaniami pomocniczymi: Worum 
geht es? Wer spricht? Po drugim odtworzeniu nagrania U dopasowują wypowiedzi 
do rozmówców.

Rozwiązanie Interviewpartner 1: g, a – Interviewpartner 2: b, d, i – 
Interviewpartner 3: c, e, f, h

  4 Fragen und Nachfragen

   U czytają w parach zdania zamieszczone w dymkach. Na rozgrzewkę przyglądają 
się rysunkowi i wymieniają sytuacje, w których konieczne staje się dopytanie danej 
osoby o coś (np. w okolicy o dużym natężeniu hałasu podczas rozmowy telefonicz-
nej). Następnie w parach układają dialogi. Odgrywają je w ten sposób, że stoją do 
siebie plecami. N zwraca uwagę na szybkość wypowiedzi.

1.26

1.27
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Rozwiązanie 1. Ich habe gefragt, ob du ein Notebook hast. – 2. Ich habe gefragt, 
ob du die neuen CDs mitbringst. – 3. Ich habe gefragt, ob du die Software 
gekauft hast. – 4. Ich habe gefragt, ob du um drei ins Internet-Café kommst. – 
5. Ich habe gefragt, ob du schon mal Bücher im Internet gekauft hast. – 6. Ich 
habe gefragt, ob du eine E-Mail-Adresse hast.

   a)
U zapisują zdania w zeszytach i zaznaczają w nich czasowniki. Aby wyjaśnić struk-
turę gramatyczną, N zapisuje na tablicy analogiczne zdanie ze spójnikiem dass. 
Prosi U o zaznaczenie w nim czasownika. U zapisują zdanie w zeszytach

   b)
Bewusstmachen der Struktur: Die KT entdecken an den Beispielen die Regel und 
knüpfen dabei an die in den Einheiten 1 und 2 eingeführte Nebensatzstruktur an.

Regel W zdaniu dopełnieniowym zdanie poboczne zaczyna się od spójnika ob 
a czasownik znajduje się na końcu.

   a)
U porównują dialogi i wymieniają podobieństwa i różnice między nimi.

   b)
U formułują pytania w zdaniach dopełnieniowych zaczynających się od spójnika 
ob lub słówek pytajnych: wann, wo… Pytają się nawzajem – najpierw w parach, 
a następnie w dużych grupach.

Rozwiązanie 1. Ich möchte wissen, wann du die Mail-Box abgefragt hast. – 2. Ich 
habe gefragt, ob du die Datei gelöscht hast. – 3. Ich habe gefragt, wo du den Text 
gespeichert hast. – 4. Ich möchte wissen, an wen du die Mail weitergeleitet hast. 
– 5. Ich habe gefragt, ob du den Text drucken kannst. – 6. Ich habe gefragt, wer 
eben angerufen hat. – 7. Ich habe gefragt, ob du die Kopfhörer abnehmen 
kannst.

 5 Schnäppchenjagd

   U oglądają zdjęcie i wyrażają przypuszczenia na temat przesłania reklamy firmy 
„eBay”. N zadaje pytanie: Was (gibt es) für alle? Ci z U, którzy już robili zakupy na 
„eBayu”, mogą powiedzieć o tym kilka słów. 
Następnie U czytają tekst, wymieniają krótko najważniejsze informacje i odpowia-
dają na pytanie.
To zadanie przygotowuje ich do użycia przymiotników bez rodzajnika w mianow-
niku i bierniku.
Historia amerykańskiej firmy „eBay” jako największego serwisu aukcji interneto-
wych sięga roku 1995. 3 września 1995 w San Jose (Kalifornia) Pierre Omidyar 
założył firmę „AuctionWeb”, którą wkrótce przekształcił w przedsiębiorstwo 
o nazwie „eBay”. Od 1999 firma ma ponad 10 mln zarejestrowanych użytkowni-
ków/użytkowniczek.

   Ćwiczenie automatyzujące Chodzi tu o tempo i płynność wypowiedzi. Dzięki poda-
nemu słownictwu U mają niewielką szansę popełniania błędów. Tworzą zdania 

2
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i uzupełniają je dodatkowymi przykładami. Rzucają piłką, pytają się wzajemnie 
i udzielają odpowiedzi.

   U pracują w parach. Wyszukują informacje w internecie i odpowiadają na pytania.

   N zapisuje na tablicy wyraz Reklamation i zadaje U pytanie: Was kann man rekla-
mieren? Warum? Wyjaśnia słowa kluczowe: Kassenzettel, kaputt sein, umtauschen, 
Tierarzt. Podczas pierwszego słuchania dialogu U mają zamknięte książki. Kon-
centrują się przede wszystkim na rodzaju rozmowy – powinni ogólnie zorientować 
się, o czym jest dialog. Następnie czytają tekst i słuchają dialogu drugi raz. N prosi 
ich, żeby opowiedzieli, co jest tematem tej rozmowy.

   Realioznawstwo Zegary ścienne produkuje się w Schwarzwaldzie („Czarnym 
Lesie”). Najczęściej mają wahadełka w kształcie liścia oraz małą drewnianą lub 
plastikową kukułkę (zamieszczoną w górnej części obudowy), która kuka, kiedy 
zegar odmierza pełną godzinę. 

   U opracowują w parach dialog, wykorzystują podane środki leksykalne. N zachęca 
ich do zabawnego odegrania dialogów. 

   N pokazuje ogłoszenia na folii (na OHP). Prosi, żeby U wskazali w nich przymiot-
niki. Następnie U uzupełniają tabelę zamieszczoną w książce. 

   a)
U uzupełniają luki końcówkami przymiotników. Następnie sprawdzają rodzajniki 
w słowniku.

Rozwiązanie 1. billigen, großen – 2. neues – 3. antike schwarze – 4. wertvollen – 
5. gelbe – 6. superleichten großen

   Realioznawstwo Kartkę z napisem „Klasse Service” można znaleźć w Niemczech 
w każdym dużym supermarkecie. Piszą je osoby, które czegoś szukają lub coś chcą 
sprzedać. Kartki wywiesza się na ścianie w wyznaczonym miejscu.

   b)
U samodzielnie sporządzają oferty sprzedaży i kupna według przykładu. Następnie 
przyczepiają swoje propozycje na gazetce w klasie. Każdy U anonimowo wybiera 
trzy jego zdaniem najciekawsze oferty. Wygrywa ta, która otrzymała najwięcej gło-
sów.

   Materiał do kopiowania 2 Ein Flohmarkt im Kursraum

U powinni wykonywać to zadanie w czteroosobowych grupach.

3
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6 
W tym rozdziale U nauczą się:
– opowiadać o swoim czasie wolnym i o tym, na co właśnie mają ochotę,
– czytać kartę dań,
– składać zamówienie w restauracji,
– rozmawiać o zawieraniu nowych znajomości, 
– używać zaimków osobowych w celowniku: dir, ihm,
– formułować zdania względne z zaimkiem względnym w mianowniku i bierniku,
– poprawnie wymawiać grupy spółgłoskowe.

 1 Donnerstag – Ausgehtag

   N wyjaśnia U znaczenie czasownika ausgehen.  
Na rozgrzewkę N zapisuje na tablicy nazwy miejsc, do których można wyjść wie-
czorem. 

   a)
U słuchają tekstu i odpowiadają na pytanie: Wo ist das? N zapisuje odpowiedzi na 
tablicy.

   b)
U przyglądają się zdjęciom. Następnie czytają po cichu teksty i dopasowują odpo-
wiednie słówka do obrazków i ilustracji.

Indywidualizacja procesu nauczania: N przydziela U teksty w zależności od stopnia 
trudności – tekst 2. dla słabszych U, 1. dla średniozaawansowanych, 3. dla zdol-
niejszych. Grupy zapisują rozwiązania na folii, wybierają jedną osobę, która pre-
zentuje wyniki. 

Rozwiązanie a: Jazzkonzert, Jazzfans – b: Theater, Abonnement – c: ins Kino 
gehen – d: After Work Party, tanzen, etwas trinken gehen – e: Stammtisch, Karten 
spielen, Skat, ein Bierchen trinken – f: zum Italiener gehen, eine Pizza essen

   U rysują tabelę w zeszytach i uzupełniają ją informacjami z tekstów zamieszczo-
nych w zadaniu 1b), po czym prezentują wyniki swojej pracy pełnymi zdaniami, 
np. Miriam geht ins Theater. Sie trifft sich donnerstags mit einer Kollegin. Sie geht 
mit ihr zu einer Party. Sie trinken, tanzen und sich unterhalten. 

Rozwiązanie Miriam: Wohin? ins Theater, in die Stadt, zur „After Work Party“ – 
Was? etwas trinken, tanzen, sich unterhalten 
Frank und Claudia: Wohin? ins Kino, zum Italiener, ins „Moods“ – Was? Pizza 
essen, Jazz- Musik hören, Freunde treffen 
Georg: Wohin? in die „Klause“ – Was? alte Freunde und Kollegen treffen, Karten 
spielen, Bier trinken, sich unterhalten

   Ćwiczenie automatyzujące U wykorzystują środki leksykalne zamieszczone w ramce 
Redelmittel. N tworzy zdanie i rzuca piłkę do wybranego U. Prosi, aby utworzył 
on kolejne zdanie. U bawią się w ten sposób przez kilka minut. N zwraca uwagę na 

1
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szybkość ich wypowiedzi. U nie powinni się zastanawiać, lecz reagować zaraz po 
tym, jak złapią piłkę. 

 2 Im Restaurant
   a)

N pyta U, czy w ich okolicy jest kilka restauracji, do których mogą wyjść, np. na 
spotkanie. Jeśli ich odpowiedź jest przecząca, można zadać pytanie: Wo isst ihr am 
liebsten? Możliwe odpowiedzi: zu Hause, bei meiner Mutter, bei meiner Großmut-
ter, in der Schule, in der Cafeteria…

   b)
N zadaje pytanie: Mit wem gest du dort essen? Was isst du dort gern? 
N zapisuje na tablicy odpowiedzi U. 

   N czyta kartę dań, a U powtarzają wypowiadane kwestie chórem. N poprawia 
ewentualne błędy w wymowie nazw i zwraca uwagę U na poprawne czytanie cen 
(3,30 € = drei Euro dreißig). 
Następnie N rozdaje kopie karty dań. U zaznaczają kolorem czerwonym potrawy, 
których nie znają, niebieskim – posiłki dla dzieci, a zielonym – dania wegetariań-
skie. N może ograniczyć zadanie i powiedzieć np.: Markiert ihr drei Gerichte, die 
ihr kennt und drei, die ihr nicht kennt. Następnie dzieli U na cztery grupy i prosi 
ich, by odpowiedzieli na podane pytania, po czym sprawdza zadanie na forum 
klasy. Następnie U pytają się wzajemnie, co lubią jeść, a czego – nie.

Rozwiązanie 2. Kindergerichte: „Käpt’n Bär“ (Fischstäbchen mit Kartoffelsalat), 
„Mickymaus“-Teller (Pommes Frites mit Ketchup und Majonäse) – 3. 
vegetarisches Essen: Französische Zwiebelsuppe, Tomatensuppe mit 
Sahnehaube, Käseplatte mit Baguette, Große Gemüseplatte mit Buttersauce und 
Bratkartoffeln

   U słuchają dialogu, a następnie zaznaczają na karcie dań zamówione potrawy.

Rozwiązanie Apfelsaft – alkoholfreies Bier – Rumpsteak mit Grilltomate – 
Zwiebelsuppe – Wiener Schnitzel mit Pommes (gebräuchliche Kurzform für 
Pommes frites) und Salat – Vanilleeis mit heißen Kirschen – Apfelstrudel

   Materiał do kopiowania 1 Eine Speisekarte

Propozycja U mogą wykorzystać kartę dań do tworzenia dialogów podobnych do 
tego w nagraniu.

   N czyta na głos (wyraźnie) nazwy potraw lub odtwarza nagranie i prosi U, aby 
powtarzali pojedynczo lub chórem. N mówi coraz szybciej i wyznacza U, którzy 
powinni powtórzyć w tym samym tempie. 

   U słuchają nagrania, a następnie czytają dialog i dopasowują do niego zdjęcia. 
N przed całą klasą porównuje wyniki pracy. Na końcu U czytają dialog jeszcze raz 
w parach.

Rozwiązanie Die Fotos c, e und f passen zum Dialog.

1
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   U pracują w parach. Jedna osoba składa zamówienie w restauracji, a druga powta-
rza jej wypowiedź. Następnie zamieniają się rolami.

   N odtwarza nagranie. U wypowiadają podane łamańce językowe pojedynczo lub 
chórem. To zadanie nauczyciel powinien zadać uczniom do ćwiczenia w domu 
oraz powtórzyć na następnej lekcji.

   U pracują w parach. Wybierają nazwy dań z karty zamieszczonej w zadaniu 2., po 
czym odgrywają dialogi – korzystają przy tym z podanych środków leksykalnych.

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U układają dialogi dotyczące rekla-
macji.

N prosi U, aby na następną lekcję przynieśli różne przedmioty, np. szklanki, ser-
wetki, sztućce, które przydadzą się podczas odgrywania dialogów.

 3 Rund ums Essen

   a)
U czytają teksty selektywnie i zaznaczają odpowiedzi na pytania 1–4. N zadaje 
podane pytania na forum klasy. U odpowiadają pełnymi zdaniami.

Rozwiązanie 1. Lena hat ihre Ausbildung bei einer Cateringfirma gemacht. – 
2. Die Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. – 3. Lena hat im großen Catering-
Wagen gearbeitet. – 4. Eine Restaurantfachfrau hilft bei der Menüwahl und beim 
Einkaufen. Sie kocht, spült Geschirr, serviert, schreibt Speisekarten und deckt 
Tische.

   b)
N odtwarza wywiad dwukrotnie. Za pierwszym razem U ustnie wymieniają nowe 
wiadomości. Podczas drugiego słuchania notują nowe informacje, a nastepnie 
zapisują je na tablicy.

Rozwiązanie Im Winter war es sehr anstrengend und kalt, weil die Aufnahmen 
draußen waren. Sie hat Ralf, den Kameramann, kennen gelernt und geht jetzt oft 
mit ihm aus.

   U łączą odpowiednie części zdań, czytają wyniki swojej pracy i zapisują utworzone 
zdania względne w zeszytach. W razie potrzeby N przypomina zasady użycia rodzaj-
ników określonych, aby wyraźnie wyjaśnić, który zaimek względny trzeba wstawić.

Rozwiązanie 1c – 2 a – 3 b – 4 d

   U pracują samodzielnie. Uzupełniają luki zaimkami względnymi. Najpierw porów-
nują rozwiązania w parach, a następnie korygują je na forum klasy za pomocą 
folii.

Rozwiązanie 1. die – 2. das – 3. die – 4. der 

   U dopasowują odpowiednie wypowiedzi do liter a, b i c.

Rozwiązanie c: das Verb – a: ein Nomen – b: das Relativpronomen
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   N lub jeden z U czyta na głos przykład. Następnie U piszą zdania względne 
w zeszytach według przykładu. N kontroluje zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie 1. Die Restaurantfachfrau, die gerade ihre Ausbildung beendet hat, 
arbeitet bei einer Cateringfirma. – 2. Die Journalistin, die einen 
Restaurantskandal aufgedeckt hat, arbeitet für die „Frankfurter Rundschau“. – 3. 
Der Kellner, der die Karte bringt, ist sehr freundlich.

   a)
U poznają zasady używania zaimka względnego w bierniku. Porównanie zdań 
pomoże im rozpoznać zdanie główne i poboczne.

   b)
U opisują produkty tak jak w zadniu 6a.

Rozwiązanie Toast Hawaii ist ein Toast, den man aus Toastbrot, Schinken, Ananas 
und Käse macht. – Sushi ist eine japanische Spezialität, die man aus Reis, 
Gemüse und Fisch macht. – Käse-Fondue ist ein Schweizer Gericht, das man aus 
Käse, Wein und Brot macht. – Tsatsiki ist eine griechische Soße, die man aus 
Joghurt, Gurke und Knoblauch macht. – Frankfurter sind Würstchen, die man 
aus Schweinefleisch macht.

   c)
U muszą najpierw znaleźć informacje na temat wymienionych potraw. W tym celu 
korzystają z podanego adresu internetowego. Znalezione informacje wykorzystują 
do tworzenia zdań względnych, które zapisują w zeszytach.

Indywidualizacja procesu nauczania N prosi U, aby znaleźli zdjęcia przedstawiające 
wymienione potrawy, nakleili fotografie na plakacie oraz napisali do nich przepisy 
kulinarne. U powinni tworzyć zdania względne.

Rozwiązanie Wiener sind Würste, die man aus Schweinefleisch macht. – 
Amerikaner sind Kuchenstücke, die man aus Zucker, Butter, Eiern, 
Puddingpulver, Milch und Mehl macht. – Kameruner sind in Fett gebackene 
Kuchenstücke, die wie ein Ring aussehen. – Krakauer sind Brühwürste aus 
Polen, die in Deutschland sehr beliebt sind.

   Realioznawstwo „Wiener” (kiełbaski wiedeńskie) to cienkie kiełbaski będące 
odmianą oryginalnej „frankfurckiej kiełbaski”. Tę nazwę stosuje się w większości 
obszarów Niemiec i Szwajcarii. W Austrii i innych krajach nazywa się je m.in. 
„frankfurckimi parówkami” lub „frankfurterkami”, w wyniku czego często docho-
dzi do pomyłek.

   d)
U opisują w parach typowo polski przysmak. 

   U czytają tekst, zastanawiają się, o co chodzi w anegdocie, i opowiadają ją w kilku 
zdaniach. Ewentualnie mogą odegrać sytuację w niej przedstawioną. Jeśli to zada-
nie sprawia im przyjemność, N powinien poszukać w internecie innych anegdot.
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 4 Ausgehen – Kontakte – Leute kennen lernen

   N pyta U: Wo kann man haute Leute kennen lernen? Wo hast du Freunde kennen 
gelernt? Następnie sporządza na tablicy asocjogram i uzupełnia go wspólnie z U. 
U otwierają książki i odpowiadają na pytania, korzystają przy tym z podanych środ-
ków leksykalnych.

   a)
U oglądają zdjęcia i czytają teksty zamieszczone w dymkach. Wyrażają na forum 
klasy swoje przypuszczenia na temat Annelies i Warnera – ich wieku, narodowo-
ści, rodziny itp. Następnie proponują ułożenie zdjęć w porządku chronologicznym 
i sprawdzają z nagraniem, czy dobrze rozwiązali zadanie.

   b)
 Rozwiązanie e – a – b – d – c

   U korzystają ze zwrotów i struktur wprowadzonych w studio d A1 i A2. Zdolniej-
szym U to zadanie nie powinno sprawić trudności. Słabszym N rozdaje krótkie 
biografie aktorów, wokalistów, sportowców lub pisarzy zawierające informacje, 
które znalazł w czasopismach.

Propozycja N daje słabszym U bardzo krótkie niemieckie teksty. U notują najważ-
niejsze informacje, na których podstawie opisują osoby.

   U uzupełniają tabelę zaimkami osobowymi w celowniku. Swoje odpowiedzi 
sprawdzają na forum klasy.

   a)
N wyjaśnia U, że podczas szybkiego czytania nie chodzi o szczegółowe, lecz o glo-
balne rozumienie informacji. U powinni przeczytać tekst powierzchownie i ogól-
nie zrozumieć jego treść. N daje im na to kilka minut. U najpierw czytają trzy 
wypowiedzi, a potem tekst, po czym sprawdzają rozwiązanie zadania na forum 
klasy.

Rozwiązanie 1

   b)
U rysują tabelę i wpisują nagłówki: Was soll man tun?, Was soll man nicht tun? 
Czytają tekst jeszcze raz i uzupełniają tabelę. N spaceruje po sali i poprawia ewen-
tualne błędy. Prosi U, aby przeczytali głośno wpisane informacje. 

   U piszą teksty o sobie (drukowanymi literami). Następnie wywieszają je na 
gazetce i zgadują, do kogo należą poszczególne prace.
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 1 Berufsbild Webdesigner
U pracują w parach. Korzystają z internetu i szukają znaczeń podanych wyrazów. 
Jeśli N nie ma możliwości przeprowadzenia lekcji w sali komputerowej, może 
przynieść słowniki i rozdać je uczniom.

Rozwiązanie 1f – 2 e – 3 d – 4 c – 5 b – 6 a 

   U czytają tekst i zaznaczają w nim czasowniki, a następnie zapisują uzupełnione 
zdania w zeszytach. 

Propozycja U sporządzją w grupach plakat nawiązujący do zawodu projektanta 
stron internetowych. Następnie piszą krótki tekst dotyczący czynności wykonywa-
nych przez osobę wykonującą tę profesję.

   Jeśli N ma w sali lekcyjnej dostęp do internetu, otwiera bezpośrednio stronę Insty-
tutu Goethego i pokazuje ją uczniom (na OHP). W przeciwnym razie wykorzy-
stuje zdjęcie tej strony zamieszczone w podręczniku.

   a)
U wyrażają swoją opinię na temat strony – w tym celu wykorzystują podane przy-
miotniki, np. Ich finde diese Seite informativ.

   b)
U mogą odpowiedzieć na podane pytanie, np. Information „Sprachkurse“ ist wich-
tig. Sie steht links oben. W razie potrzeby zapisują na tablicy słowa, których będą 
potrzebować do skonstruowania swoich wypowiedzi.

   U pracują w grupach. N zwraca uwagę, aby ci bieglejsi w korzystaniu z internetu 
pracowali wspólnie z mniej doświadczonymi.

Rozwiązanie Die Reihenfolge ist: c – e – b – d – a 

   U tworzą czteroosobowe grupy. Każda z nich losuje jedno z podanych zadań. Jeśli 
lekcja nie przebiega w sali komputerowej, N zadaje to ćwiczenie jako pracę 
domową.

Indywidualizacja procesu nauczania Zadanie 1 jest trudniejsze od pozostałych 
i powinno być opracowane przez U, którzy wykazują się większym doświadcze-
niem w korzystaniu z internetu. 

Propozycja Za pomocą plakatów U prezentują pozostałym wyniki swojej pracy. 
Zdają relację ze wszystkich etapów pracy, np. Zuerst haben wir das Stichwort Feh-
marn eingegeben … Dann … Danach … 

1
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 2 Wörter – Spiele – Training

   U pracują w parach. Na zmianę pytają się o brakujące informacje i notują uzy-
skane odpowiedzi.

   U pracują bez książek. N wyjaśnia im zasady gry. U piszą teksty A i B na kartkach, 
zdanie po zdaniu. Następnie sprawdzają je wspólnie na forum klasy.

   a)
U zaznaczają w wierszu przeczenia kein i nicht. Następnie czytają wiersz, gestyku-
lując. Na zakończenie słuchają nagrania i porównują je z własnym odczytaniem 
tekstu. 

   b)
U piszą samodzielnie wiersz, a następnie czytają go na głos.

   U rozwiązują krzyżówkę w parach.

Rozwiązanie 1. Verein(e) – 2. Fitness-Studio – 3. ein Fest – 4. Zermatt – 5. Groß-
elterndienst – 6. Donnerstag – 7. Sternschnuppe – 8. Reiten
Lösungswort: Internet

 3 Grammatik und Evaluation

   U przyporządkowują zdania właściwym nazwom zagadnień gramatycznych.

Rozwiązanie 1c – 2 g – 3 h – 5 j – 6 a – 7 i – 8 d – 9 e – 10 f

   U uzupełniają luki zaimkami zwrotnymi. 

   a)
   Rozwiązanie 2. sich – 3. dich – 4. euch – 5. sich – 6. uns – 7. mich 

   b)
   Rozwiązanie 1. dass – 2. ob – 3. das – 4. weil – 5. wo

   U czytają ogłoszenia na głos, a następnie porównują zamieszczone w nich infor-
macje z osobami przedstawionymi na zdjęciach. N zadaje pytania pomocnicze, 
np. Sieht die Person so aus, wie sie in der Anzeige beschrieben ist? U formułują wła-
sne ogłoszenia, korzystają przy tym z podanego słownictwa. N może przynieść na 
lekcję zdjęcia wyszukane w gazetach i poprosić U o opisanie osób na nich przed-
stawionych.

   U pracują samodzielnie. N może poprosić ich, aby anonimowo ocenili jego sposób 
prowadzenia lekcji. 
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 4 Videostation 2

   U powtarzają tworzenie zdań względnych. N pyta ich na rozgrzewkę, co wiedzą 
o Lubece/marcepanie/Tomaszu Mannie. Następnie U oglądają film i piszą 
w parach krótki tekst o Lubece. 

Rozwiązanie 1. Das Holsten Tor, das man zwischen 1464 und 1478 gebaut hat, ist 
das bekannteste Symbol Lübecks. – 2. Das Haus in der Mengstraße 4, das der 
Familie Mann gehört hat, hat eine lange Geschichte. Thomas Mann, der für den 
Roman „Buddenbrooks“ den Nobelpreis bekommen hat, hat hier gelebt. – 3. 
Marzipan ist eine Süßigkeit, die man aus Mandeln und Zucker macht. Das 
Lübecker Marzipan ist eine Spezialität, die man in die ganze Welt exportiert. 

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U szukają samodzielnie dodatkowych 
informacji o Lubece i piszą obszerniejsze teksty. N może zasugerować, aby U sko-
rzystali ze strony internetowej www.bc.edu.pl/studio-d.php.

Propozycja N tworzy wspólnie z U tekst z lukami dotyczący obejrzanego filmu.

   U uzupełniają dialog właściwymi przyimkami i rodzajnikami. Następnie N wydaje 
im polecenia, np. Beschreibt das Zimmer: Was steht wo? Beschreibt den Schreib-
tisch von Herrn Wagner. N podaje U potrzebne słownictwo: Obstschüssel, Autos, 
Bildschirm, Tatstatur, Telefon, Papiere, Saftflaschen.

Rozwiązanie 1. mit dem – 2. für den – 3. bei der – 4. in der – 5. mit der

   U czytają kartę zamówienia, a N wyjaśnia im nieznane słówka. Następnie oglądają 
fragment filmu (jeszcze bez zgłoszonej reklamacji) i notują zamówienie na kartce. 
N odtwarza film ponownie, a U sprawdzają, czy poprawnie rozwiązali zadanie. 

Rozwiązanie 1 x Pizza Neapolitana, 2 x Pizza Vegetaria, 2 x Italienischer Salat; 
Extras: 1 x doppelter Käse

   Die Sprachhandlung „Reklamieren“ gehört zu den Kannbeschreibungen des 
Niveaus A 2 des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens“. 

Indywidualizacja procesu nauczania U samodzielnie przyporządkowują zdania odpo-
wiednim dymkom. Następnie oglądają film i sprawdzają, czy poprawnie rozwiązali 
zadanie. Na zakończenie w parach odgrywają dialog.

Propozycja U oglądają film bez dźwięku. Następnie piszą w parach dialog i go 
odgrywają.

Rozwiązanie 1e – 2 a – 3 d – 4 h – 5 g – 6 k – 7 f – 8 b – 9 i – 10 l – 11 j – 12 c 

U mogą sporządzić plan nauki na podstawie obejrzanego filmu, np.:
1. Przed obejrzeniem filmu zapoznają się z materiałem zamieszczonym w zadaniu.
2.  Odgrywają dialog z podziałem na role. Mają do dyspozycji słownictwo lub sche-

mat.
3. Samodzielnie przyporządkowują zdania odpowiednim dymkom.
4. Notują środki leksykalne, a następnie odgrywają własne dialogi. 
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   N pyta, co wiedzą o Hamburgu. Sporządza na tablicy asocjogram i uzupełnia go 
wspólnie z U. 

Następnie pokazuje im mapę Niemiec i zadaje pytanie: Wo liegt Hamburg? 
U oglądają film po raz pierwszy bez dźwięku i rozmawiają o nim na forum klasy, po 
czym N włącza dźwięk i odtwarza film ponownie, a U uzupełniają asocjogram 
dodatkowymi informacjami. Po trzecim obejrzeniu filmu zaznaczają właściwe 
informacje.

Rozwiązanie b, c, f, g.

Propozycja U sporządzają w zeszytach asocjogram i uzupełniają go informacjami 
z filmu. Wykorzystują go jako materiał pomocniczy przy sporządzeniu krótkiego 
tekstu o Hamburgu. To zadanie N zadaje jako pracę domową. 

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U szukają w internecie dodatkowych 
informacji o Hamburgu lub tworzą tekst o innym znanym mieście portowym. 
Informacje dotyczące Hamburga można znaleźć również na stronie 
www.bc.edu.pl/studio-d.php.

 5 Magazin: Geschichten und Gedichte

N pyta U: Was lest ihr gern / nicht gern? Warum (nicht)? Następnie zapisuje na 
tablicy odpowiedzi, np. Kurzgeschichteb, short stories, Erzählungen, Märchen, 
Sagen, Romane, Kriminalromane, Science fiction, Biografien, Autobiografien, 
Gedichte…), Wer ist euer Lieblingsautor/ eure Lieblingsautorin?/ Warum? 
U pracują samodzielnie. Czytają teksty i stosują różne strategie czytania ze zrozu-
mieniem zaprezentowane u dołu strony. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozu-
mieniem oraz poznają nowe słownictwo.

Propozycja N prosi U, aby przygotowali listę ulubionych książek i powiedzieli kilka 
słów na ich temat, np. aktuell, lustig, modern, interessant. Następnie U pytają się 
wzajemnie o książki, które ich zdaniem warto przeczytać, i udzielają odpowiedzi.

   Realioznawstwo Erich Fried (1921–1988) urodził się w Wiedniu. Pochodził z 
żydowskiej rodziny. Po wkroczeniu niemieckich wojsk do Austrii uciekł w 1938 
roku do Londynu. Pomógł ujść z kraju swojej matce, a także wielu rodakom. Jego 
ojca zamordowało Gestapo. Po wojnie Fried został komentatorem BBC 
i współpracował z różnymi czasopismami. 
Opublikował liczne tomy poezji, był także znany jako tłumacz (na język niemiecki 
przetłumaczył m.in. prawie wszystkie dzieła Szekspira). Jego własna powieść 
„Żołnierz i dziewczyna” ukazała się w 1960 roku.

5
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7 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o życiu w mieście i na wsi,
– czytać i analizować ogłoszenia mieszkaniowe,
– pytać o mieszkanie,
– planować przeprowadzkę,
– relacjonować wypadki w domu,
–  tworzyć i stosować formy czasowników modalnych w czasie przeszłym 

Präteritum,
– tworzyć zdania poboczne ze spójnikiem als,
– poprawnie wymawiać spółgłoskę sch.

 1 Stadtleben oder Landluft?

   U oglądają zdjęcia i zastanawiają się, które z podanych rzeczowników nawiązują 
do realiów mieszkania na wsi, a które – w mieście. 

   N pyta zdolniejszych U: Warum wollen Leute von der Stadt aufs Land ziehen, 
warum vom Land in die Stadt? Zapisuje odpowiedzi na tablicy, a następnie opo-
wiada ogólnie o treści podanych tekstów: Rodzina Leutherów przeprowadza się 
z Berlina do Buckowa, a rodzina Haników z małej miejscowości w pobliżu 
Güstrowa do Stuttgartu. N zapisuje na tablicy nazwy tych miejsc.

Następnie pokazuje U mapę Niemiec i prosi ich o wyszukanie wspomnianych 
miejscowości (Berlin – Buckow, Güstrow – Stuttgart). U stwierdzają, że Berlin 
i Buckow nie leżą daleko od siebie. N wyjaśnia, że Berlin jest krajem związkowym, 
a Buckow należy do Brandenburgii. Przeprowadzka z Güstrowa do Stuttgartu 
sprawia większe trudności, ponieważ landy Mecklenburg-Vorpommern (północne 
Niemcy) i Baden-Wirtembergia (południowe Niemcy) różnią się np. kulturą.

U czytają teksty samodzielnie lub w parach i wynotowują z treści powody przepro-
wadzki państwa Leutherów i Haników. N przygotowuje folię z propozycjami roz-
wiązań i omawia ją na forum klasy.

Rozwiązanie (propozycja) Familie Leuther: In Berlin gibt es zu viele Menschen, zu 
volle Straßen, zu schlechte Luft, zu viel Stress für die Kinder. Buckow liegt sehr 
schon. Neben dem Haus ist ein Bauernhof: Hühner, Kühe, Pferde - das ist toll 
für die Kinder. Lars hat jetzt eine kleine Katze. 
Familie Hanika: Heiko hat eine Stelle bei der Stuttgarter Zeitung gefunden. Das 
landeleben und das Zusammenleben mit Annettes Eltern waren nicht das 
Richtige für sie. Man kann in Stuttgart gut einkaufen, es gibt ein großes 
Kulturangebot und viele junge Menschen.

   Realioznawstwo Od czasu ponownego zjednoczenia Niemiec (po zburzeniu muru 
berlińskiego w 1989 r.) wielu Berlińczyków przeprowadziło się do okolicznych 
miejscowości i codziennie dojeżdża do pracy do Berlina. 
Pod koniec lat 90. XX w. coraz mniej osób migrowało z nowych landów do starych. 
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Głównym powodem przeprowadzek było wysokie bezrobocie we wschodnich 
Niemczech.

 2 In Stuttgart und Buckow

    a)
Jeśli jest to konieczne, N wyjaśnia U  sytuację przedstawioną w nagraniu: dwie 
znajome pary, które z powodu przeprowadzki zmieniły swoją sytuację życiową, 
opowiadają przy wspólnym posiłku o własnych doświadczeniach. 
Przed wysłuchaniem nagrania U czytają listę zalet i wad mieszkania w mieście i na 
wsi. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania zaznaczają, które z tych punktów 
wymieniono w rozmowie.

Propozycja U ogladają mapę Niemiec, a następnie proponują, w jakim mieście 
mogłyby się spotkać obie pary. 

   b) 

Rozwiązanie Land – Vorteile: mehr Platz für Kinder, Natur; Nachteile: lange 
Fahrten zum Arbeitsplatz, weniger Kulturangebote, schlechte Busverbindung 
Stadt – Vorteile: interessantes Nachtleben, S- und U-Bahn; Nachteile: Lärm,  
höhere Mieten, kein Garten

Wskazówka Dodatkowe informacje o miastach w Niemczech znajdują się na stro-
nie www.bc.edu.pl/studio-d.php.

   Realioznawstwo W ciągu ostatnich 50 lat niemiecka wieś straciła wiele ze swojego 
wiejskiego charakteru. Jakość życia w mieście i na wsi stała się porównywalna. 
Liczba zatrudnionych w rolnictwie drastycznie spadła – jeszcze na początku lat 
20. XX w. było to 38% wszystkich zatrudnionych, a trzydzieści lat później 24%. 
Dzisiaj jest to tylko 2%. W Austrii procent zatrudnionych na wsi wynosi 5,5, 
w Szwajcarii – 4,8, a średnia w Unii Europejskiej to 5%.

Spora liczba rodzin wybiera życie na wsi, ponieważ koszty utrzymania są tam niż-
sze niż w mieście. Wielu mieszkańców wsi jest zatrudnionych w mieście i codzien-
nie dojeżdża do pracy. Niemiecka wieś jest dzisiaj dobrym miejscem do mieszkania 
i spędzania czasu wolnego.

   Po odtworzeniu nagrania U zgadują, jakim dialektem posługują się osoby prowa-
dzące rozmowę. N może odtwarzać nagranie w różny sposób – powinien zatrzymy-
wać je po każdym pojedynczym zdaniu lub regulować natężenie głosu. U mogą 
powtarzać usłyszane wypowiedzi chórem. Po wysłuchaniu nagrania U wypowia-
dają się na temat dialektu szwabskiego, który charakteryzuje się tym, że s wyma-
wia się jak sch.

   U ćwiczą wymowę sch przez powtarzanie (chórem lub pojedynczo) słów, zwrotów 
lub krótkich zdań. N zwraca im uwagę na zaokrąglanie ust. 

   U rozmawiają o zaletach i wadach życia w mieście i na wsi w Polsce. Dzielą się 
własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat.  
N zadaje im pytania pomocnicze, np. Wie sieht es bei uns auf dem Land aus? 
Welche Städte gibt es? (Größe/Einwohner) Was heißt bei uns Stadt und Land?

2

2.2

2.3

2

2.4

3

4
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   U piszą własne teksty według przykładu. N może podać im uproszczony tekst, 
np. Mein Ideal – Ja, ich möchte …

Propozycja gry N wręcza U kartkę formatu A4, na której U po kolei piszą po jed-
nym zdaniu na temat własnego ideału. Po napisaniu swojego zdania każda z osób 
zwija papier tak, by kolejna osoba nie widziała tekstu.  Powstaje coś w rodzaju har-
monijki, którą następnie jeden z U rozwija i głośno odczytuje cały tekst. 

   Relioznawstwo Zugspitze jest najwyższą górą w Alpach bawarskich (3000 m. 
n.m.p.). Ulica Friedericha była w latach 20. XX w. jedną z najruchliwszych ulic 
handlowych Berlina.  
Kurt Tucholsky (ur. w 1890 r. w Berlinie, zm. w 1935 r. w Göteborgu) był niemiec-
kim dziennikarzem i pisarzem, zaliczał się do najbardziej znaczących publicystów 
Republiki Weimarskiej. Był współwydawcą czasopisma „Scena świata”. Jednocze-
śnie pisał satyryczne wiersze, pieśni, teksty do kabaretów i opowiadania. W 1931 
roku opuścił Niemcy, ponieważ jeszcze przed objęciem władzy przez Hitlera wpro-
wadzono tam ograniczenia wolności słowa. Jego najbardziej znany wiersz 
„Das Ideal” powstał w 1927 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.bc.edu.pl/studio-d.php. 

   a)
U zaznaczają w tekstach na stronach 6 i 7 czasowniki modalne w czasie przeszłym 
Präteritum. 

   b)
U czytają przykłady i samodzielnie uzupełniają tabelę. N zwraca uwagę na infor-
mację zamieszczoną w różowej ramce.

   Rozwiązanie Zob. Gramatyka, nr. 27.

   U pracują w parach i przeprowadzają wywiady. N zwraca uwagę na tempo wypo-
wiedzi i pilnuje, aby zamieniali się rolami. Następnie U opowiadają w małych gru-
pach o swojej koleżance/swoim koledze, z którą/którym przeprowadzili wywiad. 
Używają czasowników w 3. os. lp.

   U zapisują swoje odpowiedzi w zeszytach, a następnie porównują je na forum 
klasy.

 3 Nebensätze mit als

   U czytają zdania i porównują ich budowę. N wskazuje na analogię do zdań 
pobocznych, które już poznali. U powinni dostrzec, że zdanie poboczne także two-
rzy się za pomocą spójnika als, a na jego końcu znajduje się odmieniony czasow-
nik. Powinni również zauważyć, że zdanie poboczne może znajdować się przed 
zdaniem głównym i po nim. Odmieniony czasownik w zdaniu głównym pozostaje 
zawsze na drugim miejscu. N wyjaśnia, że za pomocą zdań pobocznych ze spójni-
kiem als wyraża się jednorazowe czynności w czasie przeszłym Präteritum. N powi-
nien tworzyć wypowiedzi ustne w czasie Präteritum, żeby U utrwalili sobie formy 
czasowników. 

5

6

7

8
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   a) 
U słuchają nagrania. N wyjaśnia, że zawołanie Ach was! wyraża zdziwienie i zwąt-
pienie w słuszność informacji. Odpowiedź Doch! oznacza potwierdzenie wypowie-
dzi.

   b) 
U przyglądają się obrazkom i tworzą dialogi podobne do tego w części a).

Rozwiązanie (propozycja): b: + Als ich drei war, konnte ich schon lesen. – Ach was! 
+ Doch, ich konnte schon lesen, als ich drei war.  
c: + Ich durfte schon in die Disko, als ich zehn war. – Wie bitte? + Doch, als ich 
zehn war, durfte ich schon in die Disko. 
d: + Ich war auf dem Mount Everest, als ich 20 war. – Ach was! + Doch, als ich  
20 war, war ich auf dem Mount Everest.

   c) 
U pracują w parach. Tworzą dialogi i prezentują je na forum klasy.

   U pracują w czteroosobowych grupach i tworzą zdania według przykładu. 
N podaje kilka propozycji rozpoczęcia wypowiedzi, np. Mit drei Jahren konnte 
ich …, Als sie 17 war, durfte sie … Früher mussten wir … Spaceruje po klasie 
i w razie potrzeby poprawia błędy, które popełniają U.

   Materiał do kopiowania 1 Modalverben – ein Würfelspiel

 4 Auf Wohnungssuche

   U pracują w parach. N omawia na forum klasy skróty zamieszczone w ogłosze-
niach. U zaznaczają słowa kluczowe w pytaniach i odpowiednie informacje 
w ogłoszeniach. 

Rozwiązanie 1: 70 qm – 2: 365 Euro (plus 60 Euro Nebenkosten) – 3: d – 4: b – 5: a

   Realioznawstwo Ogłoszenia w gazetach są ważnym źródłem informacji dla osób 
poszukujących mieszkania. Rynek mieszkaniowy w Niemczech jest bardzo niejed-
norodny. Mają na to wpływ różnice w rozwoju gospodarczym między północną 
a południową, a przede wszystkim wschodnią a zachodnią częścia kraju. W niektó-
rych miastach, np. w Monachium, Hamburgu, Freiburgu, brakuje mieszkań,  
podczas gdy w innych, np. w Lipsku, Chemnitz, Halle, Wilhelmshaven, jest ich 
więcej niż osób chętnych do ich kupna. W zależności od sytuacji gospodarczej 
różna jest też cena wynajmu lub kupna mieszkania. 

   a)
U słuchają rozmów telefonicznych i dopasowują je do ogłoszeń z zadania 1.

Rozwiązanie 1b – 2 d 

   b) 
U słuchają rozmów jeszcze raz i zbierają informacje dotyczące mieszkań.

Rozwiązanie Wohnung 1 / Herr Bendermacher; Kaution: zwei Monatsmieten; 
Nebenkosten: 120 Euro monatlich, Besichtigung am Donnerstag um 19.00 Uhr 
Wohnung 2 / Frau Pierolt; Frisch renoviert, hell; Möbel in Ordnung; praktische 
Küchenecke; Katzen erlaubt, Besichtigung morgen Nachmittag um 16.00 Uhr

2.5

2
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   U pracują w parach. Pytają się nawzajem i udzielają odpowiedzi. Wykorzystują 
podane słownictwo.

Propozycja Jeśli to zadanie sprawi U przyjemność, mogą zaprezentować swoje dia-
logi na forum klasy. 

 5 Der Umzug
   N pyta o doświadczenia U związane z przeprowadzką: Was muss man bei einem 

Umzug planen, machen, organisieren? Zapisuje na tablicy zwroty: Kartons besor-
gen/Kartons einpacken/etwas organisieren, za których pomocą U mogą tworzyć wy-
powiedzi. Następnie U zapoznają się z listą i formułują pełne zdania na temat 
przeprowadzki. N zadaje wybranym U pytania, np. Was hast du schon getan? Was 
müsst du noch tun?

Rozwiązanie Wir haben schon Umzugskartons besorgt. Wir haben einen Parkplatz 
vor dem alten und vor dem neuen Haus reserviert. Wir müssen noch einen LKW 
mieten. Wir müssen noch packen: die Sachen sortieren, den Hausrat einpacken 
und die Kartons beschriften. Wir müssen noch Extrakartons für Babybedarf, für 
Verpflegung und Getränke für die Helfer, für Waschzeug und für wichtige 
Medikamente packen.

   Die KT tauschen ihre Texte aus und fragen einander nach ihrem letzten Umzug. 
Die Ich-Texte werden im Portfolio gesammelt. 

   a)
U słuchają piosenki i odpowiadają na pytanie: Was ist dem Sänger wichtig?

   Realioznawstwo Rio Reiser (1959–1996) był znanym niemieckim muzykiem 
rockowym, który początkowo występował z grupą „Ton Steine Scherben”, 
a w połowie lat 80. XX w. rozpoczął solową karierę. 

   b)
   Propozycja U opisują swoje cztery ściany, po czym prezentują obraz i tekst w małej 

grupie lub na forum klasy: Eine Wand für … Eine (andere) Wand für …

 6 Erste Hilfe 
   Propozycja N przynosi na lekcję kilka przedmiotów z domowej apteczki, np. ban-

daż, tabletki, maść. Za ich pomocą wyjaśnia U słownictwo zaprezentowane w pod-
ręczniku. U podają inne słówka nawiązujące do tego tematu. Następnie N 
zakrywa przedmioty (np. materiałem) i prosi U, aby podali ich nazwy. 

Rozwiązanie 1d – 2 b – 3 a – 4 e – 5 c
Die KT können noch eigene Beispiele ergänzen.

   a) 
U przyglądają się zdjęciom i układają je we właściwej kolejności.

Rozwiązanie 1a – 2 c – 3 d – 4 b

3

1

2
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   b) 
U pracują w parach. Przyporządkowują wypowiedzi osobom i sprawdzają z nagra-
niem, czy dobrze rozwiązali zadanie.

Rozwiązanie Dagmar: 1 – 2 – 4; Jens: 3 – 5

   Materiał do kopiowania 2 Stadt – Land – Fluss 
U mogą zmodyfikować zaproponowane kategorie. Pracują w małych grupach.

2.8
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8 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o zainteresowaniach kulturalnych,
– układać program zwiedzania miasta, 
– pisać notkę biograficzną,
– organizować wyjście do teatru,
– mówić i pisać o wydarzeniach z przeszłości,
– stosować przysłówki czasu: damals, früher heute, jetzt,
–  tworzyć i stosować formy czasowników w czasie przeszłym Präteritum: er lebte, 

ich arbeitete, es gab,
– używać intonacji scenicznej.

 1 Kulturhauptstädte Europas

   Wortfeldarbeit: Einstieg in das Thema und Aktivierung des Wortschatzes. Die 
Fotos zeigen unterschiedliche kulturelle Ereignisse, die als Gesprächsanlass 
(Unterrichtsgespräch im Plenum) genutzt werden sollten, der Aktivierung des 
Wortschatzes dienen und die Arbeit mit dem Assoziogramm vorbereiten. Die KT 
arbeiten in Gruppen und tragen anschließend die Begriffe im Plenum zusam-
men. Sie können die Tafel benutzen oder ein Lernplakat vorbereiten, das wäh-
rend der weiteren Arbeit ergänzt wird. 

Propozycja N prosi U, aby przynieśli na lekcję zdjęcia i małe przedmioty związane 
z pojęciem „kultura”. U organizują małą wystawę.

   U czytają tekst selektywnie i na jego podstawie uzupełniają asocjogram z zada-
nia 1. – najpierw samodzielnie, a później wspólnie z kolegą lub koleżanką z ławki. 

Leseverstehen: Verknüpfung mit der Arbeit am Wortfeld „Kultur“ und rezeptives 
Verstehen der Formen im Präteritum. Die KT lesen selektiv und ergänzen das 
Asso ziogramm zunächst in Einzelarbeit, sie vergleichen dann ihre Einträge mit 
dem/der Lernpartner/in. Sie sollten dabei auch auf begriffliche Zuordnungen 
achten, z. B. Kunst / Künste: Musik, Literatur, Malerei, Theater. Wenn die KT mit 
einem Lernplakat arbeiten, übertragen Sie die Beispiele. Vorteil Lernplakat: Es 
veranschaulicht das breite Spektrum des Kulturbegriffs und ist offen für Ergän-
zungen. Es steht bei der weiteren Arbeit an der Einheit zur Verfügung und unter-
stützt das Wiederholen und Speichern lexikalischer Einheiten im Gedächtnis. 

Propozycje uzupełnienia asocjogramu minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
stolica kultury, święta, festiwal teatralny, festiwal literatury, koncerty rockowe, 
wystawy, przedstawienia operowe i teatralne, koncerty muzyki klasycznej, wie-
czory autorskie, imprezy, artyści, turystyka, turyści, komunikacja, współpraca, 
wymiana (kulturalna)

Informacja Miasta Linz (Austria, 2009), Wilno (Litwa, 2009), Essen 
(Niemcy, 2010), Pécs (Włochy, 2010) i Stambuł (Turcja, 2010) otrzymały tytuł 
europejskiej stolicy kultury.

1

2

Kultur erleben
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Projekt U szukają na mapie Europy stolic kultury i je zaznaczają. Mogą również 
sporządzić plakat i uzupełnić go informacjami o znalezionych miastach.

   U dyskutują o własnych zainteresowaniach kulturalnych. Następnie zapisują na 
kartkach wybrane słownictwo z ramki Redemittel. Chodzą po sali i zadają sobie 
wzajemnie pytania oraz udzielają odpowiedzi. 

   U wybierają jedno miasto w Polsce i uzasadniają, dlaczego ich zdaniem jest ono 
stolicą kultury. Tworzą zdania poboczne za pomocą spójnika weil.

Propozycja N organizuje konkurs. Dzieli U na dwie grupy i prosi o zaprezentowa-
nie miast przez nich wybranych. Po wyłonieniu jury (jego skład zależy od liczebno-
ści klasy) i przygotowaniu listy z kryteriami oceniania grupy kolejno wygłaszają 
swoje propozycje, a pozostali sporządzają notatki i zadają pytania, np. Welche 
Partnerstädte hat die Stadt? Wie international ist die Stadt? Welche Veranstaltun-
gen gibt es dort? Jury wybiera grupę, która najciekawiej przedstawiła swoje miasto 
i w pełni uzasadniła swój wybór.

 2 Weimar – gestern und heute

   Realioznawstwo Weimar ma szczególne znaczenie dla historii Niemiec. Jest zwią-
zany m.in. z Goethem i Schillerem, którzy tu tworzyli i zmarli. Od nazwy miasta 
pochodzi określenie Republika Weimarska, gdyż to właśnie w Weimarze zredago-
wano konstytucję niemiecką. Także tu zrodziła się artystyczna awangarda 
Bauhaus. Podczas drugiej wojny światowej niedaleko Weimaru znajdował się obóz 
koncentracyjny Buchenwald.  

   a)
N zadaje pytanie: Wo liegt Weimar? i pokazuje miasto na mapie. Następnie U roz-
mawiają o zdjęciach. N zadaje im pytania pomocnicze, np. Wer sind die Männer? 
Was sieht ihr auf dem zweiten Foto? Zapisuje na tablicy hasła kluczowe nawiązu-
jące do tematu: Was fällt euch zu Weimar ein? U czytają głośno teksty, a następnie 
uzupełniają tabelę w zeszytach. 

Rozwiązanie (propozycja)  Yuka: von Freunden viel über Weimar gehört – Goethes 
Wohn haus, das Schillerhaus und die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek ansehen; 
Krystyna: Weimarer Meisterkurse für Klavier – Flügel von Liszt – Orgelkonzert in 
der Herderkirche; Brian: Architektur und Design – hat in New York eine 
Ausstellung von Feininger und Gropius gesehen

   b) 
Na podstawie sporządzonej i uzupełnionej tabeli U opowiadają o osobach z tek-
stu.

   a)
U zakrywają część b) i koncentrują się tylko na planie miasta. Zapoznają się z nim 
przed odsłuchaniem nagrania i czytają na głos nazwy zabytków. Następnie powta-
rzają słownictwo dotyczące miasta, które poznali podczas realizacji kursu 
studio d A1.  

3

4
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U słuchają wypowiedzi przewodniczki i znajdują na planie miasta zabytki, o któ-
rych ona opowiada. Następnie rysują trasę wycieczki.

Indywidualizacja procesu nauczania Zdolniejsi U na podstawie nazw zabytków zasta-
nawiają się, co w tych miejscach można zobaczyć i zrobić, np. Bauhaus Universi-
tät: hier kann man studieren.

   b) 
Podczas drugiego słuchania U uzupełniają luki właściwymi nazwami zabytków.

Rozwiązanie 2: das Bauhausmuseum – 3: das Schillerhaus – 4: das Goethehaus – 
5: die Anna-Amalia-Bibliothek – 6: die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ – 7: 
die Bauhaus-Universität

   Propozycja U chodzą po klasie i pytają się nawzajem: Was möchtest du /Was möch-
ten Sie gern in Weimar machen, sehen …? Zapisują na kartkach jak najwięcej 
odpowiedzi. Następnie streszczają uzyskane informacje, np. Die meisten möch-
ten …, einige …, nur wenige … niemand, aber ich möchte … N rozdaje im pro-
spekty i wydruki z internetu, na których znajdują się informacje dotyczące 
Weimaru. Dzieli U na małe grupy i prosi, aby zapisali w punktach program zwie-
dzania tego miasta.

   Materiał do kopiowania 1 Werbung verstehen 
U opisują plakat dotyczący weimarskich wędlin. Używają słownictwa dotyczącego 
tematów „kultura” i „artykuły spożywcze”, które poznali podczas realizacji 
poprzednich części kursu studio d. Jednocześnie uczą się czytać ze zrozumieniem 
reklamę i wyrażać swoje zdanie na jej temat.

 3 Einen Theaterbesuch organisieren

   U słuchają rozmowy i uzupełniają luki w dialogu.

   U aktywują i zapisują słownictwo związane z rezerwacją biletów.

   a)
U tworzą tabelę w zeszytach i uzupełniają ją wyrażeniami oraz zwrotami przydat-
nymi podczas rezerwacji biletów. Jeden z U dyktuje nazwy zawiązane z tym tema-
tem. Pozostali zapisują je dużymi literami na kartkach, które podnoszą do góry. 
N chodzi po klasie i poprawia ewentualne błędy ortograficzne.

   b)
U układają dialogi dotyczące rezerwacji biletów do kina, teatru, na koncert, 
a następnie odgrywają je na forum klasy.

   Przed odsłuchaniem nagrania U powinni przeczytać zdania po cichu i na głos, 
tonem dramatycznym, wesołym i smutnym. Po odtworzeniu nagrania wypowia-
dają się na temat nastroju osoby w nim występującej.

Realioznawstwo Ballada „Erlkönig” Johanna Wolfganga Goethego powstała 
w 1782 roku w Weimarze. Około 1600 roku William Szekspir (1564–1616), 
angielski pisarz i dramaturg, napisał słynnego „Hamleta”. Goethe i Schiller posta-
rali się o wystawienie „Hamleta” w Teatrze Wielkim (dzisiejszy Niemiecki Teatr 
Narodowy) w Weimarze. Dramat „Wallenstein” Friedricha Schillera (1759–1805) 

3
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powstawał w latach 1789–1799. Prapremiera pierwszej części odbyła się w 1798 
roku w Teatrze Wielkim w Weimarze.

 4 Über Vergangenes sprechen und schreiben

   U oglądają obrazki, a następnie porównują je i opisują. N pyta: Was gab es früher, 
was gibt es heute?

   U pracują w grupach. Pytają się wzajemnie i udzielają odpowiedzi. Zapisują bra-
kujące informacje. N zwraca uwagę na poprawność tworzenia pytań i odpowiedzi.

   U opisują siebie, używają przy tym nowych struktur językowych. 

Propozycja U przynoszą na lekcję swoje zdjęcia z dzieciństwa. Opisują samych sie-
bie w trzeciej osobie, np. Früher hatte sie lange Haare, heute hat sie kurze Haare.

   Muzyka powinna zmotywować U do przeczytania krótkiego biograficznego tekstu 
(zamieszczonego w zadaniu 5.) dotyczącego J. S. Bacha. N zadaje pytania: Woran 
denkst du bei Bach? Was wisst du über ihn? Następnie prosi U, aby wymienili 
nazwiska osób, które skomponowały utwory odsłuchane wcześniej, i zapisuje 
odpowiedzi na tablicy.

Rozwiązanie Stück 3 

Informacja Stück 1: Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik – 
Stück 2: Ludwig van Beethoven, 5. Sinfonie, hier in einer Salsa-Version – Stück 
3: Johann Sebastian Bach, Weihnachtsorartorium.

   a)
U czytają tekst i zaznaczają w nim czasowniki w czasie przeszłym Präteritum. 

   b) 
Następnie U czytają tekst zamieszczony na stronie 22 i zaznaczają w nim czasow-
niki w czasie przeszłym Präteritum. N sprawdza to zadanie na forum klasy.

   U wpisują do tabeli brakujące formy czasowników regularnych w czasie przeszłym 
Präteritum.

   U uzupełniają regułę dotyczącą tworzenia form czasu przeszłego Präteritum (dla 
1. i 3. os. lp. i lm.) czasowników regularnych. Następnie zapoznają się z treścią 
zamieszczoną w ramce Minimemo oraz ramkach Lerntipp.

   U porównują zdania i uzupełniają regułę brakującymi informacjami.

Rozwiązanie W języku mówionym używa się przeważnie czasu przeszłego Perfekt, 
a w języku pisanym – czasu przeszłego Präteritum.

Realioznawstwo Młody Goethe po zakończeniu studiów prawniczych od maja do 
września 1772 roku był praktykantem prawa. W tym czasie poznał Charlotte Buff 
– jedną z postaci uwiecznionych w powieści „Cierpienia młodego Wertera”. Pier-
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wodruk książki ukazał się anonimowo w 1774 roku w Lipsku. W ciągu kilku lat 
przetłumaczono go na wiele języków. Powieść przemawiała silnie do wyobraźni 
ludzi tego okresu, ponieważ listy (a taką formę ma ta książka) były wówczas waż-
nym środkiem wyrażania indywidualnych myśli i uczuć. Motyw nieszczęśliwej 
miłości i tragiczna śmierć Wertera, głównego bohatera powieści, sprawiły, że czy-
telnicy identyfikowali się z nim tak silnie, że w Niemczech odnotowano większą 
niż zwykle liczbę samobójstw.

   a)
U oglądają schemat i opowiadają o wymienionych postaciach. Następnie szukają 
w innych źródłach informacji na ich temat i sporządzają notatki w zeszytach.

Propozycja N pyta U, jakie znają inne słówka dotyczące relacji międzyludzkich, 
np. verheiratet sein mit, verwandt sein mit, po czym zapisuje odpowiedzi na tablicy.

   b)
U czytają tekst i na jego podstawie uzupełniają schemat z części a).

   U wybierają jakąś sławną osobę i piszą jej krótką notkę biograficzną. Następnie 
kolejno czytają na głos swoje teksty, a pozostali zgadują, o kogo chodzi.

   Materiał do kopiowania 2 Lebensstationen beschreiben

9
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Station 3Station 3

 1 Berufsbild Ergotherapeutin

   U podają nazwy zawodów związanych ze zdrowiem i opisują wymienione profesje. 
N sporządza na tablicy tabelę z kategoriami Berufe – Arbeitsorte – Tätigkeiten 
i wpisuje do niej odpowiedzi U.

Wskazówka Dodatkowe informacje dotyczące zawodów związanych ze zdrowiem 
znajdują się na stronie www.bc.edu.pl/studio-d.php.

   a)
U czytają tekst i dopasowują informacje do zdjęć zgodnie z przykładem.

Indywidualizacja procesu nauczania N podaje słabszym U słowa kluczowe jako 
pomoc lub prosi, aby poszukali ich w tekście. Zdolniejsi U pracują samodzielnie. 
N sprawdza zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Foto b) Zeile 9–10 – Foto c) Zeile 6 – Foto d) Zeile 10–12

   b)
U przyporządkowują czynności zawodom. N sprawdza zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie a) 1 – 3 – 6; b) 2 – 4 – 5

   U zaznaczają pasujące odpowiedzi i sporządzają zestawienie statystyczne.

   a) 
Każdy U zapisuje na kartce dwa rzeczowniki. Jeden z U, który zostaje lektorem, 
zbiera wszystkie kartki. Następnie U dzielą się na trzy grupy: der, das, die. Lektor 
czyta na głos rzeczowniki (bez rodzajnika). U wstają, gdy wyczytany rzeczownik 
łączy się z rodzajnikiem ich grupy. 

   b)
U wspólnie zapisują na tablicy 15 rzeczowników złożonych. Następnie wszyscy 
tworzą krąg i powoli odczytują zapisane słowa, poruszając się w jedną stronę 
(prawą bądź lewą). Każda sylaba to jeden krok. Zaczynają prawą nogą.

   U słuchają nagrania i zapisują wyrazy we właściwej kolejności. 

 2 Wörter – Spiele – Training 

   a)
U zapisują na tablicy nazwy zawodów i wykonywanych czynności, które poznali 
podczas pracy z  kursem studio d.
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   b)
Zabawa: U zapisują nazwy zawodów na kartkach, które następnie zbierają. Jedna 
osoba wyciąga kartkę z nazwą zawodu, a pozostałe osoby usiłują odgadnąć, jaki to 
zawód. Na zadawane pytania wolno odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Po pięciu 
przeczących odpowiedziach grupa przegrywa.

   U pracują w parach. Siadają plecami do siebie, dyktują sobie nawzajem tekst 
(słowo po słowie) i go zapisują. Tekst dla drugiej osoby znajduje się na stronie 111 
w podręczniku.  

   U pracują samodzielnie lub w grupach. Podają lub zapisują jak najwięcej wyrazów 
w ciągu 60 sekund. Osoba lub grupa, która wygrała, jest nagradzana oklaskami. 

   U zaznaczają właściwe odpowiedzi. N sprawdza rozwiązanie na forum klasy. 

 3 Grammatik und Evaluation

   U uzupełniają tekst spójnikami denn i weil. Rozwiązania konsultują z koleżanką 
lub kolegą z ławki. 

Rozwiązanie 1. denn – 2. weil – 3. weil – 4. denn – 5. weil – 6. denn – 7. denn 

   U utrwalają tworzenie zdań podrzędnie złożonych. Uczą się rozróżniać zdania 
główne i poboczne. U łączą zdania spójnikami aber/und, denn/weil i ob/dass. 
N informuje, że czasami istnieje więcej możliwych rozwiązań.

Rozwiązanie 1. Kunst interessiert mich sehr und mein Freund interessiert sich 
auch für Kunst. / Kunst interessiert mich sehr, aber mein Freund interessiert sich 
nicht für Kunst.  
Ich möchte ins Schwimmbad gehen, aber ich habe keine Zeit. 
2. Ich fahre im Winter gern nach Fehmarn, denn es gibt nicht so viele Touristen. / 
Ich fahre im Winter gern nach Fehmarn, weil es nicht so viele Touristen gibt.  
Alexander Nowak hat lange einen Job gesucht, denn auf dem Land gibt es nicht 
so viele Jobs. / Alexander Nowak hat lange einen Job gesucht, weil es auf dem 
Land nicht so viele Jobs gibt.  
3. Ich bin sicher, dass morgen die Sonne scheint.  
Ich möchte wissen, ob du morgen auf einer Geschäftsreise bist. 

   U pracują w grupach. Jedna osoba wypowiada początek zdania ze spójnikiem weil, 
a potem z denn. Druga kończy to zdanie.

   U tworzą czasowniki od podanych rzeczowników.

Rozwiązanie 1. beschreiben – 2. rechnen – 3. üben – 4. entscheiden

   U wyrażają prośby uprzejmiej. Stosują czasowniki könnte, hätte i bitte.

Rozwiązanie 1. Könntest du bitte den Fernseher leiser machen? – 2. Können Sie 
mir bitte die Zeitung geben? – 3. Hättest du ein Wörterbuch für mich? – 4. 
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Könntest du bitte Brot kaufen? – 5. Könntest du mir bitte einen Kaffee 
mitbringen? – 6. Hätten Sie einen Euro für mich?

   U uzupełniają tekst czasownikami w czasie przeszłym Präteritum.

Rozwiązanie 1. war – 2. arbeitete – 3. war – 4. lernte – 5. eröffneten – 6. hatten – 
7. es gab – 8. hatten – 9. wollte – 10. beendete – 11. musste – 12. heirateten – 
13. eröffneten – 14. war – 15. war  

   U powtarzają samodzielnie ćwiczenia z rozdziałów 7–9 i zaznaczają odpowiednio 
J lub L. N zachęca ich, aby anonimowo ocenili jego sposób prowadzenia lekcji.

 4 Videostation 3

   N pokazuje U na mapie, gdzie i w jakich landach leżą podane miejscowości. 

Wariant N prosi U, aby zebrali informacje dotyczące tylko jednego miejsca i opi-
sali je na forum klasy. 

   a)
   Rozwiązanie 1. Wetzlar – 2. Leipzig – 3. Frankfurt am Main – 4. Weimar

   b)
   Rozwiązanie 2. Wt – 3. L – 4. We – 5. We – 6. We – 7. L – 8. Wt – 9. We 

   U oglądają fragment filmu. N pyta: Und wie war es im Roman? Następnie 
U zakreślają poprawne stwierdzenia.

Rozwiązanie 2 – 3 – 4 – 6 

   U odpowiadają na pytanie: Welche Aktivitäten seht ihr im Film? Zakreślają czyn-
ności i omawiają je na forum klasy.

Rozwiązanie 1 – 4 – 6 

   a)
U oglądają fragment filmu i dopisują brakujące formy czasowników. 

Rozwiązanie produzieren – gemacht – gewonnen – gesprochen – weiterziehen  

   b)
U uzupełniają luki w tekście. Następnie N pyta: Hört ihr, dass der Mann in einer 
leichten Dialektfärbung spricht? 

Rozwiązanie produzieren – gewonnen – gesprochen – weitergezogen 

   U tworzą listę pytań, które mogliby zadać na lotnisku podróżnym. Następnie oglą-
dają film i porównują z nim swoje pytania.

Rozwiązanie (propozycja) Wohin fliegen Sie? Was ist Ihr Beruf? Was machen Sie in 
…/dort?
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   U oglądają wywiady, a następnie przyporządkują zdaniom właściwe osoby.

Rozwiązanie 1. b – 2. a/c – 3. a – 4. c – 5. b/c – 6. a 

 5 Magazin: Tiere in der Zeitung
U pracują samodzielnie lub w małych grupach. Czytają teksty i poznają nowe 
słownictwo. Dowiadują się również, jak mogą się uczyć języków obcych z wykorzy-
staniem artykułów prasowych. N zadaje U pytania związane z tekstami, aby 
sprawdzić, czy zrozumieli ich treść. 

6
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9 
W tym rozdziale U nauczą się:
– rozmawiać o życiu zawodowym i wymarzonym zawodzie,
– czytać ze zrozumieniem oferty pracy i życiorys/CV,
– zostawiać wiadomości na automatycznej sekretarce,
– tworzyć zdania złożone ze spójnikami denn i weil,
– stosować czasownik werden,
–  tworzyć rzeczowniki odczasownikowe: wohnen – die Wohnung; 

lesen – das Lesen,
– uprzejmie wyrażać życzenia i prośby: hätte, könnte, 
– poprawnie wymawiać dyftongi: ei, eu, au.

 1 Ausbildung, Umschulung, Beruf

   U oglądają zdjęcia i podają nazwy czynności wykonywanych przez osoby przedsta-
wione na fotografiach, np. Haare schneiden, ein Büro / ein Zimmer putzen, mit 
Kindern spielen, am Computer arbeiten, programmieren, Tiere pflegen. Następnie 
zastanawiają się, jakie zawody wykonują te osoby.  
U czytają teksty i przyporządkowują im zdjęcia. N zwraca uwagę U na wyjaśnienia 
niektórych słów oraz podaje strategie czytania ze zrozumieniem. Następnie spraw-
dza zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Text 1: a – b – f; Text 2: c – d – e 

   U pracują w małych grupach lub w parach. Przyporządkowują informacje właści-
wym osobom: Gülerowi (a) lub Jörgowi (b). 

Rozwiązanie 2 b – 3 a – 4 b – 5 b – 6 b – 7 a – 8 a – 9 a 

   U powinni wykonać to zadanie w domu. Wykorzystują podane słownictwo. Roz-
mawiają z mamą lub tatą na temat życia zawodowego i sporządzają notatki. Na 
lekcji relacjonują uzyskane informacje.

 2 Arbeitssuche 

   a) 
U czytają ogłoszenia i zaznaczają informacje dotyczące czasu pracy i wymagań 
pracodawcy.

   b)
U przyporządkowują ogłoszenia opisanym miejscom pracy, a następnie piszą 
nazwy zawodów.

Rozwiązanie 1. a – b – c; 2. d – e; 3. c; 4. a – b; 5. d – e 

1
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Propozycja N rozdaje zdolniejszym U ogłoszenia z gazet opublikowanych w kra-
jach niemieckojęzycznych (D-A-CH). U porównują je i omawiają pod względem 
językowym. N prosi ich, aby zgadli, czy chodzi o ogłoszenia niemieckie, austriac-
kie, czy szwajcarskie. 

Projekt U pracują w sali komputerowej. Poszukują różnych ogłoszeń dotyczących 
ofert pracy według kategorii (np. branż) albo regionów wyznaczonych przez nich 
samych. Wskazują ogłoszenia, które uważają za interesujące, i je opisują. Następ-
nie sporządzają notatki na papierze A3.

   Realioznawstwo Centralny portal serwisowy Federalnej Agencji Pracy zawiera 
obszerny bank danych z ponad 250 000 miejsc pracy, praktyk i kształcenia. To 
ponadregionalna giełda internetowa, gdzie można znaleźć oferty dla klientów szu-
kających ogłoszeń dotyczących pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. 
W porównaniu z innymi europejskimi krajami (Francją, Wielką Brytanią, Holan-
dią, Szwecją) liczba miejsc pracy w Niemczech wzrosła. Dotyczy to przede wszyst-
kim technologii informacyjnej i rzemiosła. Choć rynek pracy jest międzynaro-
dowy, to na 955 stronach online zamieszczono oferty pracy wyłącznie w języku 
niemieckim. 
Austriackie badania pokazują jednak, że tylko 10% przebadanych firm wykorzy-
stuje swoje strony w sieci do przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska. 
Dlatego poszukujący pracy nie powinni polegać jedynie na ogłoszeniach online, 
lecz szukać informacji o zatrudnieniu także w gazetach.  

   U pracują bez książek. N pyta: Was ist ein Lebenslauf? Welche Informationen sind 
im Lebenslauf enthalten? Braucht man ein Foto/Zeugnisse und Abschlüsse vorle-
gen? 
Następnie U pracują w parach i sporządzają listę informacji, które należy umieścić 
w CV – nazwisko, data urodzenia itd. Zaznaczają, które dane są ich zdaniem ko-
nieczne, a które – zbędne (np. hobby). Życiorys jest szczególnie ważnym doku-
mentem, ponieważ umożliwia pracodawcy szybkie rozeznanie w wykształceniu 
i doświadczeniu zawodowym osoby ubiegającej się o pracę. 

   a)
U czytają życiorys i odpowiadają na pytania. Następnie sprawdzają zadanie 
w parach.

Rozwiązanie 1. Schulausbildung: Elsa-Brändström-Grundschule in Bonn, 
Beethoven-Gymnasium Bonn – 2. Persönliche Daten: Ahornweg 23, 53177 Bonn 
– 3. Schulabschluss: Abitur – 4. Schulzeit: 1978–1991 – 5. Berufsausbildung: 
Ausbildung zur Industriekauffrau bei den Stadtwerken Bonn GmbH – 6. 
Berufserfahrung: Buchhaltung, Serenco GmbH Bonn, von August 1993 bis 
Februar 1999 / Sachbearbeitung, Buchhaltung, SBK Köln GmbH, Köln, von 
März 1999 bis Februar 2006 – 7. Fremdsprachen: Englisch (C1), Spanisch (B 2) 
– 8. Hobbys: Lesen, Foto grafieren, Reisen

Propozycja U porównują życiorys z własnymi doświadczeniami lub mówią o swo-
ich planach związanych z kształceniem.

   b)
U piszą o sobie notatki, które mogliby wykorzystać w swoich życiorysach. Następ-
nie pracują w parach i zadają sobie nawzajem pytania dotyczące własnego życia.

Propozycja N przeprowadza w klasie zabawę z podziałem na role. Dzieli U na pra-
codawców i kandydatów ubiegających się o pracę albo praktyki. U chodzą po sali 

2
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i odgrywają swoje role, zadają pytania oraz udzielają odpowiedzi. Wykorzystują 
przy tym nazwy firm, które znaleźli w książkach telefonicznych. 

   Realioznawstwo W Niemczech powszechnie przyjęte jest załączanie do podania 
o pracę życiorysu i kopii ważniejszych świadectw ukończenia szkoły. Potrzebne są 
także dokumenty o odbyciu praktyk i świadectwa wcześniejszego zatrudnienia. 
Istnieją dwa wzory pisania życiorysu – szczegółowy i tabelaryczny. Życiorys szcze-
gółowy zawiera pełne zdania, tabelaryczny – krótkie sformułowania o doświadcze-
niu i wykształceniu osoby ubiegającej się o pracę. Obecnie częstsze zastosowanie 
ma życiorys tabelaryczny. Ważny jest jego przejrzysty układ formalny. Liczy się 
także skrótowość, dlatego taki dokument nie powinien być dłuższy niż 2 strony. 
Należy go napisać na komputerze. Doświadczenie zawodowe trzeba wypunktować 
w porządku chronologicznym.  

 3 Berufswünsche

   a) 
U słuchają wywiadów i przyporządkowują nazwy zawodów poszczególnym oso-
bom.

Rozwiązanie a) Person 1: b – e, Person 2: a – f, Person 3: d – g, Person 4: c – h

   b) 
U słuchają nagrania jeszcze raz i podają powody wybrania przez rozmówców wła-
śnie tych zawodów.

Rozwiązanie Person 2: Als kleines Mädchen hat sie gerne schöne Kleider 
angezogen und getanzt. – Person 3: Tierärztin ist ein Beruf mit Tradition in ihrer 
Familie. – Person 4: Er hatte als Junge immer Hunger und wollte jeden Tag 
frisches Brot und frische Brötchen essen.

   U podają trzy zawody, które uważają za interesujące, i trzy, które są według nich 
nudne.  
Uzasadniają swoje opinie – używają zdań pobocznych ze spójnikiem weil, np. Ich 
finde Übersetzerin interessant, weil man (ich) selbstständig arbeiten kann.

   N zadaje wybranemu U przykładowe pytanie. Następnie U pytają się wzajemnie 
i udzielają odpowiedzi. N zwraca uwagę na tempo wypowiedzi.

   Materiał do kopiowania 1 Traumberufe vergleichen 
N prosi U, aby ocenili diagram dotyczący wymarzonych zawodów dziewcząt 
i chłopców w Niemczech. U odpowiadają na podane pytania i dyskutują na ten 
temat. Następnie sporządzają wspólnie zestawienie statystyczne dotyczące swoich 
wymarzonych zawodach. 

   U powtarzają tworzenie zdań pobocznych ze spójnikami denn i weil.  

  a) 
Następnie U porównują zdania i zaznaczają w nich czasowniki. Na koniec uzupeł-
niają regułę brakującymi informacjami.

2.13
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Regel Spójnik weil wprowadza zdanie o szyku końcowym – czyli takie, w którym 
osobowa forma czasownika znajduje się na ostatnim miejscu. Po spójniku denn 
następuje zdanie w szyku prostym –  czyli takie, w którym osobowa forma czasow-
nika znajduje się na drugim miejscu.

   b)  
U uzupełniają zdania spójnikiem denn lub weil. Zdolniejsi U tworzą dodatkowe 
zdania. 

Rozwiązanie 1. weil – 2. denn – 3. denn

   U słuchają zdań i powtarzają je chórem. N zwraca uwagę na wymowę dyftongów: 
ei, eu, au. 

 4 Wortschatz systematisch 

   a)
U aktywują słownictwo dotyczące pracy. N sporządza na tablicy asocjogram i uzu-
pełnia go wspólnie z U. 

   b) 
N zachęca U do korzystania ze słownika jednojęzycznego. U podają inne wyrazy 
zawierające słowo Arbeit.

   a) 
U czytają teksty zamieszczone na stronach 36 i 37, a następnie notują czasowniki 
pasujące do podanych rzeczowników. 

Rozwiązanie 1. Bewerbungen schreiben – 2. Geld verdienen – 3. eine Stelle 
bekommen – 4. Teilzeit arbeiten – 5. einen Frisörsalon eröffnen – 6. einen 
Ausbildungsplatz finden

   Materiał do kopiowania 2 Wörter in Paaren lernen 
U poznają inne połączenia rzeczowników z czasownikami. Odpowiednio przypo-
rządkowują elementy leksykalne. N sprawdza to zadanie na forum klasy.

   U zapisują czasowniki pasujące do podanych rzeczowników.

Rozwiązanie wohnen – bestellen – einladen – planen

   W tekście zamieszczonym na stronie 36 U szukają kolejnych przykładów rzeczow-
ników odczasownikowych.

Przykłady das Sitzen, das Lernen, das Programmieren.

   U uzupełniają tabelę podanymi czynnościami, a następnie w małych grupach 
wymieniają się podręcznikami.

2.14
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 5 Höflichkeit

   U słuchają rozmowy telefonicznej i zaznaczają wypowiedzi zgodne z nagraniem.

Rozwiązanie Richtig: 2 – 4 – 5 – 6 

   U czytają słówka zamieszczone w ramce Redemittel. Następnie dzielą się rolami 
i w parach ćwiczą dialogi. 

   Pytają się wzajemnie i udzielają odpowiedzi.

   U formułują wcześniejsze wypowiedzi uprzejmiej (według przykładu). 

Rozwiązanie 1. Hätten Sie heute Zeit? – 2. Könnte ich an deinem Computer 
arbeiten? – 3. Könnten Sie mir bitte zwei Flaschen Mineralwasser geben? – 
4. Könn ten Sie mich bitte mit Frau Müller verbinden? – 5. Hätten Sie mal kurz 
einen Kuli?

   U uzupełniają tabelę formami czasowników können i haben.

   U słuchają nagrania. Następnie N pyta: Was klingt für euch höflicher?

   Propozycja  U pracują w małych grupach i prezentują dwa lub trzy przykłady oka-
zywania uprzejmości w Polsce. N zachęca ich, aby gestykulowali podczas prezen-
towania swoich propozycji. 

2.15
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W tym rozdziale U nauczą się:
 – wypowiadać się na temat świąt i zwyczajów świątecznych,
– rozmawiać o prezentach,
–  porównywać święta obchodzone w krajach niemieckojęzycznych oraz w innych 

państwach,
– stosować przyimki z celownikiem,
– używać czasowników wymagających dopełnienia w celowniku,
– stosować czasowniki z dopełnieniem w celowniku i bierniku,
–  określać warunki i opisywać skutki za pomocą zdań pobocznych ze spójnikiem 

wenn,  
–  poprawnie wymawiać spółgłoski poprzez ćwiczenie ich wymowy teatralnym 

szeptem.

 1 Feste und Bräuche
   U oglądają zdjęcia, a następnie zastanawiają się, do jakich świąt mogą one paso-

wać. N rysuje na tablicy tabelkę z trzema nagłówkami: Fest/Symbol/Woher? U wpi-
sują do niej słownictwo zamieszczone obok zdjęć.

Rozwiązanie Brief, Blumen und Herz – Valentinstag; Weihnachtspyramide, 
Weihnachtsbaum – Weihnachten; verkleidete Kinder, Kürbis – Halloween; 
Brezel – Oktoberfest.

   a) 
U czytają tekst selektywnie, a następnie zaznaczają nazwy świąt i symboli przed-
stawionych w zadaniu 1.

   b)
U uzupełniają tabelę. Wynotowują informacje z tekstów. Szczególną uwagę zwra-
cają na miejsce pochodzenia świąt, których dotyczy tekst. Następnie N pokazuje 
im kartę rozwiązań. 
N pyta zdolniejszych U, np. Seit wann feiert man das Oktoberfest in München? 
Welche Farbe haben die Briefe zum Valentinstag?

Rozwiązanie Weihnachten: der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide – aus 
Deutschland; das Oktoberfest: die Maß, die Brezel – aus Deutschland; der 
Valentinstag: der Brief, die Blumen und das Herz – aus Europa / nach Amerika / 
zurück nach Europa; Halloween der Kürbis, verkleidete Kinder – aus Europa / 
nach Amerika / zurück nach Europa.

   U zadają sobie nawzajem pytania dotyczące świąt i udzielają odpowiedzi. Wyko-
rzystują środki leksykalne zamieszczone w ramce Redemittel.  

Indywidualizacja procesu nauczania Słabsi U mogą odpowiadać na pytania krótko, 
a zdolniejsi – pełnymi zdaniami.

1

2

3

Feste und Geschenke
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 2 Feste im Jahreslauf

   a) 
U przyglądają się zdjęciom i podają nazwy świąt, które są na nich przedstawione. 
Słabsi U podają ich nazwy w języku ojczystym. Zdolniejsi opisują, co widzą na 
zdjęciach, i podają nazwy świąt w języku niemieckim. 

   b)
N dzieli U na sześć grup. Każda z nich zajmuje się jednym z tekstów. U czytają tek-
sty w małych grupach, przyporządkowują im właściwe zdjęcia. Następnie uzupeł-
niają schemat. N sprawdza to zadanie na forum klasy. Każda grupa wybiera jedną 
osobę, która czyta tekst na głos i mówi, które zdjęcie według jej grupy do niego 
pasuje. U opisują, o jakiej porze roku, w jakim miesiącu (albo w jakich miesią-
cach) obchodzi się to święto i jakie symbole są z nim związane. Dzięki temu 
powtarzają nazwy pór roku i miesięcy wprowadzone w studio d A1. 

Rozwiązanie 1e – 2f – 3c – 4d – 5b – 6a.

   Materiał do kopiowania 1 (1) Feste im Jahreslauf 
N rozdaje U schemat i prosi o uzupełnienie brakujących informacji.

   c)
Na podstawie uzupełnionego schematu (z części b) U wypowiadają się na temat 
świąt, które obchodzą. N pyta: Was isst und trinkt man? Was schenkt ihr? Was 
gehört zu den Festen? Was ziehen die Menschen an? 

   Materiał do kopiowania 1 (2) Feste im Jahreslauf 
U uzupełniają schemat nazwami świąt, które obchodzą, oraz pór roku, które są 
związane z tymi uroczystościami. Rysują również symbole świąt.

   a) 
Każdy U notuje w zeszycie trzy pytania do jednego z tekstów zamieszczonych 
w zadaniu 1b). 

   b) 
U powinni zadawać pytania bez dłuższego zastanowienia i równie szybko na nie 
odpowiadać. Do tego celu mogą wykorzystać piłkę, którą rzucają do siebie nawza-
jem. 

   N sporządza na tablicy asocjogram i prosi wszystkich U, żeby go uzupełnili według 
przykładu zamieszczonego w książce. Następnie dzieli ich na małe grupy, w któ-
rych wspólnie pracują słabsi i zdolniejsi U. Przydziela każdej grupie jedno święto, 
np. Karneval / Weinfest/ Erntefest / Weihnachten / Silvester. U mają do dyspozycji 
folie i mazaki. Sporządzają asocjogram na folii, a następnie uzupełniają go i pre-
zentują na forum klasy.  

   U ćwiczą przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń. Wykorzystują podane słownictwo. 
N zwraca uwagę na szybkość wypowiedzi.

   a) 
U czytają rymowankę chórem. Zwracają uwagę na rytm i rymy.
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   b) 
U pracują w grupach. Czytają tekst cicho i rozwiązują zagadkę. N sprawdza na 
forum, czy U poprawnie rozwiązali zadanie.

Rozwiązanie 1. aus – 2. bei – 3. zu – 4. durch – 5. mit – 6. nach – 7. seit – 8. von
Herr Durch hat keine Einladung (durch ist keine Dativ- Präposition).

Vorschlag Sie können das Rätsel auch als Preisrätsel in Einzelarbeit lösen lassen. 

 3 Feste und Geschenke

   a) 
Najpierw U oglądają zdjęcia i zapoznają się z podanym słownictwem. Następnie 
odpowiadają na pytanie: Über welche Geschenke freut ihr euch (nicht)? Wykorzy-
stują podane słownictwo. N zapisuje odpowiedzi na tablicy. 

   b) 
U odpowiadają na pytania, używają czasownika schenken, który wymaga dopełnie-
nia w celowniku. Powtarzają również czasownik modalny dürfen wprowadzony 
w studio d A1. N zapisuje odpowiedzi U na tablicy.

   U pracują bez książek. Słuchają piosenki, a następnie mówią, jakiego tematu ona 
dotyczy. Podczas drugiego odtwarzania nagrania zwracają uwagę na nazwy prezen-
tów. Następnie podają je, a N zapisuje słówka na tablicy. U proponują, co piosen-
karz mógłby podarować swojej ukochanej. Następnie otwierają książki. N czyta 
tekst na głos lub prosi o to jedną osobę. U zaznaczają w tekście nieznane słówka. 
N wyjaśnia słówka lub rozdaje U słowniki jednojęzyczne i prosi ich, aby sami zna-
leźli znaczenie nowych słówek. Następnie odtwarza piosenkę kolejny raz i prosi U, 
aby zaśpiewali ją chórem.  

Realioznawstwo Die Prinzen – niemiecka grupa pop-rockowa założona w 1987 r. 
w Lipsku. Siedmiu członków grupy śpiewało wcześniej w chórze protestanckim 
Kościoła św. Tomasza. Dużą popularność przyniosła im trasa koncertowa w 1992 
roku z rockowym piosenkarzem Udo Lindenbergiem. Ich drugi album „Küssen 
verboten” bardzo dobrze się sprzedał. Najbardziej znane piosenki zespołu to m.in. 
Millionär i Mein Fahrrad. W 2001 roku sprzedano ponad 5 milionów ich płyt. 

   a) 
U słuchają nagrania i powtarzają wypowiadane kwestie. Zwracają uwagę na 
wymowę spółgłosek. Następnie czytają w parach dialog z podziałem na role. 
N spaceruje po sali, przysłuchuje się U i poprawia ewentualne błędy fonetyczne. 
U zamieniają się rolami i czytają dialog ponownie.

   b) 
U siadają w kręgu. Jeżeli klasa jest bardzo liczna, mogą utworzyć dwa duże kręgi. 
Następnie bawią się w „głuchy telefon”. Zastanawiają się, co chcieliby podarować 
w prezencie, i przekazują tę informację osobie siedzącej obok. Osoba, która jest 
ostatnia w kolejności, czeka na wysłuchanie wyszeptanego słowa i wypowiada je 
głośno na forum klasy. U będą mieli dużo przyjemności z tej zabawy, zwłaszcza gdy 
wyszeptane słowo lub zdanie zostało zniekształcone.

1
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  4 Verben mit Dativ- und Akkusativergänzung

   U pracują w parach. Przeprowadzają wywiady, zadają sobie nawzajem pytania 
(mają do dyspozycji skserowaną stronę z podręcznika). Proszą również o złożenie 
podpisów. Ten, kto otrzyma podpisy dotyczące wszystkich pytań, siada na swoim 
miejscu. N pyta na forum: Wer hat schon einmal …?

   Material do kopiowania Unterschriften sammeln – ein Fragespiel

   N zwraca uwagę U na rysunek i pyta: Welches Problem hat der Mann? U odpowia-
dają: Er weißt nicht, welches Pärfum er kaufen soll. / Er kann sich nicht entschei-
den. / Er ist unsicher.
N sporządza na tablicy tabelę i pyta U, jakie znają typowe prezenty dla kobiety, 
a jakie dla mężczyzny. U podają jak najszybciej nazwy prezentów, które N wpisuje 
do tabeli.

   a) 
U czytają tekst. N pyta: Wie geht die Geschichte weiter? Rysunek zamieszczony 
w tym zadaniu inspiruje U do podania przykładów. U pracują w grupach. Czytają 
tekst ponownie i piszą dalszy ciąg historyjki.

   b) 
U czytają tekst z części a) drugi raz i zaznaczają w nim czasowniki, które zawsze 
wymagają dopełnienia w celowniku i bierniku. Następnie zapisują je w zeszytach.

Rozwiązanie schenken – geben – zeigen

   N zwraca uwagę na szybkość. Dzieli U na grupy i czyta zdania, po czym daje 
sygnał do rozpoczęcia pisania i zakończenia pracy. U piszą podawane zdania 
w ciągu 2 minut. Wygrywa grupa, która napisała poprawnie najwięcej zdań.

Rozwiązanie (propozycja) Frieda gibt ihrer Nachbarin Geld. – Mein Bruder schenkt 
seinem Chef ein Buch. – Frieda zeigt ihrem Kollegen die Stadt. – Mein Bruder 
bringt seiner Frau einen Schal.

   U porównują zdania twierdzące i pytające, następnie zwracają uwagę na kolejność 
występowania w nich części zdań. N prosi, aby każdy napisał po pięć zdań według 
podanego przykładu.

Rozwiązanie Tausch von Nominativ und Verb im Fragesatz. Die Reihenfolge von 
Dativ und Akkusativ bleibt gleich.

  5 Bedingungen und Folgen: Nebensätze mit wenn

   U oglądają ilustrację i czytają tylko tytuł tekstu. N pyta: Worum geht es im Text? 
Następnie U czytają tekst i zaznaczają w nim zdania ze spójnikiem wenn. N spraw-
dza na forum klasy, czy rozpoznali wszystkie zdania poboczne.
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   a) 
U zapoznają się z przykładem. N zwraca uwagę na miejsce czasownika w zdaniu.

   b) 
U uzupełniają zdania i zaznaczają w nich czasowniki. 

Rozwiązanie 1. Wenn der Baum brennt, (dann) geht alles ganz schnell. – 2. Wenn 
man echte Kerzen benutzt, (dann) stellt man einen Eimer Wasser neben den 
Baum. – 3. Wenn man aus dem Zimmer geht, (dann) muss man die Kerzen 
löschen.

   U piszą w grupach zdania według przykładów.

 6 Ostern – ein Fest in vielen Ländern 

   a) 
Najpierw U czytają teksty i dopasowują je do nazw krajów. Zastanawiają się, 
z jakich państw mogą pochodzić podane zwyczaje wielkanocne. N informuje ich, 
że istnieje wiele możliwych rozwiązań.

Rozwiązanie 1c – 2 b – 3 d – 4 e – 5 a

   b) 
U słuchajają nagrania i sprawdzają, czy ich przypuszczenia były słuszne.

   U samodzielnie piszą teksty na temat obchodzenia Wielkanocy w Polsce. N zbiera 
prace i je poprawia. Następnie każdy U umieszcza teksty w swoim portfolio.
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11 Mit allen Sinnen
W tym rozdziale U nauczą się:

– rozpoznawać i wyrażać emocje,
– streszczać film za pomocą prostego schematu,
– rozmawiać na temat filmu,
– czytać ze zrozumieniem teksty zawierające rzeczowniki w dopełniaczu,
– używać zaimków nieokreślonych: einige, manche,
– stosować przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem,
– używać czasowników z dopełnieniem w celowniku/w bierniku,
– tworzyć zdania względne za pomocą przyimków in i mit z celownikiem,   
– wymawiać poprawnie długie samogłoski. 

 1 Gesichter lesen

   U przyglądają się zdjęciom i przypuszczają, jakie emocje na nich przedstawiono.

Rozwiązanie 1b – 2 c – 3 a – 4 e – 5 d 

Propozycja U mogą przeprowadzić zabawę polegającą na wyrażaniu uczuć i emocji 
za pomocą ruchu, mowy ciała i gestów. 

   a)
U przyporządkowują zdjęcia zamieszczone w zadaniu 1. podanym wyrazom i wyra-
żeniom określającym emocje.
Słownictwo zamieszczone w ramce Redemittel ułatwi U wykonanie tego zadania.
U mogą sprawić trudności niektóre sformułowania, np. Ich bin stinksauer! So ein 
Mist!, dlatego N powinien najpierw wyjaśnić im trudne słownictwo. 

   b) 
U powtarzają chórem wysłuchane kwestie. N zwraca uwagę na ewentualne błędy 
fonetyczne i je poprawia.

   U czytają tekst selektywnie. Następnie rysują w zeszytach tabelę i uzupełniają ją 
słowami wyrażającymi emocje. N pokazuje im folię, na której znajduje się uzupeł-
niona tabela, i sprawdza zadanie na forum klasy. 

Rozwiązanie positiv: Sympathie, Freundlichkeit, Freude, ruhig, entspannt 
negativ: Antipathie, Aggression, nervös, ärgerlich, Trauer, Wut, Ekel, Angst

   U oglądają sytuacje przedstawione na rysunkach. N pyta: Wie würdet ihr auf die 
Situationen reagieren? 

Indywidualizacja procesu nauczania U przygotowują w parach krótkie dialogi 
i odgrywają je na forum klasy. Korzystają ze słownictwa wyrażającego emocje 
i uczucia.

1

2

2.21

3

4



93

K
om

entarz m
etodyczny

R
ozdział 1

1

 2 Ein deutscher Liebesfilm 

   U czytają tytuł filmu i na jego podstawie sporządzają rysunek. N pyta: Was bedeu-
tet der Titel des Filmes? Następnie U czytają tekst selektywnie.

Rozwiązanie (linijki 40–43) Lilly erklärt den Trick mit der Uhr. „Stellen Sie sich 
den Teller als Uhr vor”, sagt die blinde Frau zur Kellnerin, „und dann sagen Sie 
mir, auf welcher Zeit das Essen liegt”.

   U słuchają nagrania i wyobrażają sobie sytuację, którą w nim przedstawiono. 
Następnie pracują w parach. Opowiadają o swoich wyobrażeniach i odpowiadają 
na podane pytania.

Rozwiązanie 1. in einem Gasthof/ einem Restaurant. – 2. Lilly möchte, dass die 
Kellnerin sagt, auf welcher Zeit das Essen liegt. – 3. Die andere Frau reagiert 
verwirrt. Sie kann es nicht gut erklären.

   Realioznawstwo Die Deutsche Hörfilm GmbH przygotowuje filmy, sztuki 
teatralne i audiodeskrypcje wystaw dla osób niewidomych i niedowidzących. 
W Niemczech żyje 155 tys. niewidomych i 500 tys. słabo widzących ludzi. Dzięki 
takim materiałom mogą oni uczestniczyć w życiu kulturalnym i socjalnym. 
W materiałach opracowanych przez Die Deutsche Hörfilm GmbH znajdują się 
sceneria i kostiumy. 

   U czytają ponownie tekst zamieszczony w zadaniu 1. i uzupełniają schemat braku-
jącymi informacjami. Następnie na jego podstawie opowiadają o filmie, który 
wcześniej obejrzeli.

   Materiał do kopiowania 1 Mit einer Textgrafik arbeiten 
Po obejrzeniu filmu „Erbsen auf halb sechs” U uzupełniają schemat brakującymi 
informacjami. Następnie na ich podstawie opowiadają o filmie.

Rozwiązanie Jakob ist ein erfolgreicher Theaterregisseur. – Er hat einen 
Autounfall, an dem er schuld ist. – Er ist wütend und verzweifelt, weil er seinen 
Beruf als Regisseur aufgeben muss. – Er will nicht mehr weiterleben. – Er trifft 
Lilly. – Lilly ist von Geburt an blind. – Zusammen reisen sie nach Russland. – 
Lilly hilft Jakob bei der Orientierung im Dunkeln. – Sie erklärt den Trick mit der 
Uhr. – Sie verlieben sich und sie finden zueinander.

   U opowiadają o swojej ostatniej wizycie w kinie (według przykładu). Korzystają ze 
słownictwa zamieszczonego w ramce Redemittel. U mogą wykonać to zadanie 
w domu.  

   a)
N dzieli U na dwie grupy. Każda z nich czyta inny tekst. Następnie grupy siadają 
naprzeciwko siebie i na podstawie podanych informacji opowiadają o obu głów-
nych bohaterach filmu „Erbsen auf halb sechs”.

Rozwiązanie Hilmir Snær Gudnason: hat klassisches Theater auf vielen Bühnen 
gespielt; Preis als „Bester Schauspieler“ für „Hamlet“; 2000: Preis als „Shooting 
Star“ bei der „Berlinale“; 2003: spielte in der deutschen Verfilmung des Romans 
„Blueprint“. 
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Fritzi Haberland: Ausbildung an der Ernst-Busch-Schauspielschule; Theater in 
Berlin, New York, Hannover und jetzt am Thalia-Theater in Hamburg; 2000: 
Bayeri scher Filmpreis; 2004: Deutscher Filmpreis für die beste Nebenrolle.

   b) 
U wybierają swoją ulubioną aktorkę lub ulubionego aktora i kolejno opowiadają 
o niej lub o nim. Reszta klasy zgaduje, o kim mowa.  

Wariant Jeden z U wybiera sławną osobę i zapisuje jej nazwisko na kartce. Pozo-
stali zadają pytania i zgadują, o kogo chodzi. Wygrywa osoba, która pierwsza 
odgadnie nazwisko.
N może poprosić U, aby przygotowali się w domu do wykonania tego zadania. 
U powinni dowiedzieć się jak najwięcej o osobach przez siebie wybranych.

 3 Strategien und Strukturen

   a)
U rysują w zeszytach zegar (przedstawiony w zadaniu), czytają tekst, a następnie 
przy godzinie 12 domalowują kapitana (lub wpisują wyraz), a na na godzinie dzie-
siątej – pasażera. Odpowiadają na pytanie: Wo steht der Kapitän? 

   b) 
U zakrywają słówka i nazywają produkty spożywcze znajdujące się na talerzu. 
Następnie wykorzystują zegar narysowany w zeszytach i opisują położenie potraw 
na talerzu, tak jakby ten był tarczą zegara, np. Der Käse liegt auf 12 Uhr; das 
Hähnchenfleisch liegt auf neun Uhr; die Tomaten liegen auf sechs Uhr; die Erbsen 
liegen auf halb acht; die Kartoffeln liegen auf fünf Uhr; die Paprika liegt auf zwei 
Uhr. Następnie U zamykają książkę i strają się powtórzyć wszystkie nazwy produk-
tów przedstawionych na zdjęciu.

   U pracują w parach. Jedna osoba czyta głośno i najszybciej, jak potrafi, tekst 
zamieszczony na stronie 75, a druga kontroluje czas. Następnie U zamieniają się 
rolami.

   U oglądają rysunki, zapoznają się z przykładem i dokańczają podane zdania. Słabsi 
U mają czas na zastanowienie się i przepisanie zdań do zeszytów. Zdolniejsi mogą 
rozwiązywać zadanie na forum klasy i zapisywać je na tablicy.

   U słuchają nagrania i powtarzają kwestie bez patrzenia na tekst. Podczas drugiego 
słuchania czytają zdania zamieszczone w zadaniu i przyglądają się rysunkom. 
N zwraca im uwagę na rozciąganie głosek.

   U zapoznają się z zadaniem. Następnie przeglądają teksty zamieszczone na stro-
nach 75 i 77 oraz uzupełniają luki w zdaniach. 

Rozwiązanie die Sprache des Gesichts – die Liste der wichtigsten Deutschen

   U uzupełniają tytuły filmów rodzajnikami w dopełniaczu. 

1
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Rozwiązanie 1. Der Name der Rose – 2. Der Besuch der alten Dame – 3. Ein Tag 
im Leben des Herrn Maier – 4. Tage der Angst – 5. Das Haus des Horrors – 6. Die 
Geschichte des Autos

   Materiał do kopiowania 2 Titel erfinden 
Z podanych wyrazów U układają dziesięć wybranych tytułów filmów i książek. 
Następnie tworzą od nich formy dopełniacza.

   U pracują w parach. Rozważają, które z podanych przyimków wymagają dopełnia-
cza w celowniku, a które – w bierniku. Zakreślają poprawne odpowiedzi.

Rozwiązanie Wohin? / Akkusativ: 2 – 4 – 9 – 11 
Wo? / Dativ: 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 

   Wybrany U czyta głośno informacje zamieszczone w ramce Lerntipp. Następnie 
U zapoznają się z przykładami i uzupełniają luki w regule.

Rozwiązanie Regel: Richtung/ Bewegung: Akkusativ – Ort: Dativ

   U słuchają opisu obrazka. Dopiero po drugim odtworzeniu nagrania dopisują na 
rysunku brakujące elementy. 

 4 Anette Stramel, Deutschlehrerin 

   Louis Braille (1809–1852) – francuski twórca alfabetu dla niewidomych. 
W wyniku wypadku w warsztacie swojego ojca Louis uszkodził sobie oko i stracił 
wzrok. W 1829 roku stworzył alfabet. Jego podstawą jest 6 wypukłych punktów, 
których rozmieszczenie można zmienić 63 razy. Ich kombinacja daje możliwość 
zapisu 63 znaków. Alfabet odczytuje się za pomocą palców wskazujących.  

   a) 
U czytają tekst selektywnie i notują numery wierszy, w których znaleźli odpowiedzi 
na podane pytania. Jednocześnie utrwalają zdania względne. 

Rozwiązanie 1: Zeile 2–3; 2: Zeile 7–9; 3: Zeile 13–14; 4: Zeile 20–21; 5: Zeile 22–23

   b) 
Następnie U porównują swoje odpowiedzi z odpowiedziami sąsiadki lub sąsiada 
z ławki.

   U tworzą cztery grupy. Każda z nich wybiera jeden z podanych punktów i podczas 
odsłuchiwania nagrania zwraca uwagę tylko na jeden aspekt. N odtwarza wywiad 
dwukrotnie. Każda grupa notuje na folii uzyskane informacje, które następnie 
relacjonuje na forum klasy. 

Rozwiązanie a) Die Kursteilnehmer kommen aus Algerien, Eritrea, Pakistan und 
dem Kosovo. Zwei sind sehbehindert, drei sind blind. – b) Eine Maschine, die 
Brailleschrift schreiben kann. Der Computer: E-Mails schreiben, Informationen 
aus dem Internet holen und scannen. – c) Sie liest gern und geht mit ihrem Hund 
spazieren. Ihr liebstes Hobby ist Folkmusik. – d) Ihr Labrador ist eine Hündin, 
heißt Schokki, ist 15 Jahre alt und kann nicht mehr gut sehen und hören.

7
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   a) 
U porównowują podane zdania względne z tymi, które omówiono podczas realiza-
cji rozdziału 6.3. w studio d A2 tom 1.

   b) 
Na podstawie przykładów zamieszczonych w części a) U uzupełniają tabelę braku-
jącymi informacjami. 

   U tworzą zdania względne według przykładu. 

Rozwiązanie Der ideale Deutschkurs ist ein Kurs, in dem es nur nette 
Teilnehmerin nen gibt. – Das ideale Lehrbuch ist ein Buch, in dem es nur 
interessante Texte gibt. – Die ideale Lehrerin ist eine Lehrerin, die viele Projekte 
mit uns macht.

Vorschläge: Der ideale Urlaub ist ein Urlaub, in dem immer die Sonne scheint. – 
Das ideale Auto ist ein Auto, das sportlich aussieht und schnell fährt. – Der ideale 
Partner ist ein Partner, der klug und nett ist.

   Materiał do kopiowania  3 Relativsätze bauen
N dzieli U na grupy i rozdaje każdej z nich materiał. U wycinają zdania, mieszają 
je i tworzą z rozsypanki zdania względne. N sprawdza zadanie na forum klasy.

   N wyjaśnia, że w języku niemieckim istnieje wiele zwrotów idiomatycznych zawie-
rających czasowniki sehen i hören. Nie należy ich tłumaczyć dosłownie, ważne jest 
ich znaczenie ogólne. Następnie U pracują w parach. Przyporządkowują zdania 
właściwym zwrotom i czytają swoje rozwiązania na głos.

4
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 1 Erfindungen aus D-A-CH

   U przyglądają się zdjęciom. N pyta: Was zeigen die Fotos? Was wurde wann erfun-
den? 

Indywidualizacja procesu nauczania Słabsi U opisują zdjęcia za pomocą słów, które 
znajdują się na ilustracjach. Zdolniejsi sporządzają dokładne opisy wszystkich 
przedstawionych elementów. 

   U najpierw wymieniają się informacjami w parach, a następnie na forum klasy. 
Przykłady zamieszczone w dymkach pomagają im formułować wypowiedzi. 

   a) 
U pracują samodzielnie. Czytają po cichu opisy i zastanawiają się, jakie wynalazki 
do nich dopasować. Notują daty ich wynalezienia, po czym sprawdzają to zadanie 
w parach. 

Rozwiązanie 1. Das Vakuum: 1650 – 2. Das Aspirin: 1897 – 3. Der Buchdruck: 
1440 – 4. Der Klettverschluss: 1949 – 5. Das Fernsehen: 1930 – 6. Das MP3-
Format: 1987 – 7. Die Schiffsschraube: 1827

   b) 
U pracują w grupach i (z pomocą encyklopedii/internetu itp.) sporządzają tekst 
dotyczący innych wynalazków, np. Dieselmotor, Straßenbahngleise, Kaffeefilter, 
Teebeutel, Zahnpasta.

   U przynoszą z domu różne materiały dotyczące wynalazków pochodzących z Pol-
ski. Na lekcji pracują w grupach. Notują na kartkach informacje z materiałów, 
które przynieśli. N powinien dać im dużo czasu. Następnie przyczepiają na tablicy 
karteczki i na forum klasy kolejno opisują wybrane wynalazki. N i pozostali U 
zadają dodatkowe pytania. 

 2 Erfindungen – wozu? 

   U czytają tekst selektywnie i skreślają wypowiedzi niezgodne z jego treścią. 

Rozwiązanie Falsch: 2, 3

   U rysują tabelę w zeszytach. Ponownie czytają tekst z zadania 1. i uzupełniają 
tabelę brakującymi informacjami. N kontroluje to zadanie na forum klasy. 

Rozwiązanie die Kühlmaschine: Carl von Linde – 1876 – Bier kühlen; das 
Motorrad: Gottlieb Daimler – 1885; das Automobil: Gottlieb Daimler/ Carl Benz/ 

1
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Wilhelm Maybach – 1887; das Fließband: Henry Ford – 1915 – billige Autos für 
mehr Men schen produzieren; das Faxgerät: 1948 – Texte schnell senden; die 
MP3-Tech nik: Fraunhofer-Institut – 1987 – Musik über das Internet senden

   U pracują w grupach. Zadają sobie nawzajem pytania i na nie odpowiadają. 
N zwraca uwagę na tempo wypowiedzi. Zadaje zdolniejszym U dodatkowe pyta-
nia.

   a)
U jeszcze raz czytają selektywnie tekst z zadania 1. Zaznaczają w nim zdania 
poboczne z um … zu. Następnie wybrani U czytają je na forum klasy.

   b)  
U udzielają odpowiedzi na podstawie podanego zdania.
Rozwiązanie um znajduje się po przecinku, zu – przed czasownikiem w bezokolicz-
niku. Czasownik w bezokoliczniku zajmuje ostatnie miejsce w zdaniu.

   c) 
U samodzielnie tworzą pytania i na nie odpowiadają. Następnie N zadaje im
pytania, np. Wozu braucht man Autos?, i prosi o udzielenie odpowiedzi.

Rozwiązanie 1. Man braucht Zahnpasta, um sich die Zähne zu putzen. – 2. Man 
braucht Autos, um zu reisen. – 3. Man braucht das Fernsehen, um sich zu 
informieren. – 4. Man braucht Filtertüten, um Kaffee zu kochen. – 5. Man 
braucht Klettverschlüsse, um Jacken zuzumachen. – 6. Man braucht Teebeutel, 
um Tee zu kochen.

   U tworzą zdania z um … zu według przykładu. Następnie wkorzystują je do zada-
wania sobie nawzajem pytań i udzielania odpowiedzi. U mogą na lekcji lub 
w domu wykonać ćwiczenia 5–7 ze stron 98 i 99. 

Rozwiązanie 2. Ich fahre an einen See, um schwimmen zu gehen. – 3. Ich gehe in 
eine Disko, um Leute zu treffen. – 4. Ich jogge, um abzunehmen. – 5. Ich kaufe 
Reiseliteratur, um am Strand zu lesen.

   U pracują w małych grupach. Tworzą kilka zdań z um ... zu. N sprawdza zadanie 
na forum klasy.

Rozwiązanie 1. Ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein. – 2. Ich brauche 
keine teure Kleidung, um anderen Menschen zu gefallen. – 3. Ich brauche kein 
Auto, um zu reisen.

   a) 
U porównują podane zdania na forum klasy.

   b) 
U uzupełniają luki w regułce.
Regel Zdania poboczne z damit i z um … zu mają to samo zastosowanie. Są zdani-
ami okolicznikowymi celu. Różnica między nimi polega na tym, że konstrukcję 
z um … zu stosujemy tylko wtedy, gdy w zdaniu głównym i pobocznym występuje 
ten sam podmiot. 
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   Wybrany U czyta na głos przykład, po czym wszyscy U tworzą zdania z damit 
według przykładu. 

Rozwiązanie 2. Man braucht einen Job, damit man eine Wohnung bezahlen kann. 
– 3. Man braucht eine Ausbildung, damit man einen Job findet. – 4. Man braucht 
einen Schulabschluss, damit man einen Ausbildungsplatz bekommt.

   Materiał do kopiowania  1 Wechselspiel: Wozu braucht Man …? 
U pracują w parach. Zadają sobie nawzajem pytania i na nie odpowiadają.  

 3 Schokolade

   U zamykają książki. N sporządza na tablicy asocjogram dotyczący czekolady i uzu-
pełnia go wspólnie z U. Następnie U otwierają książki, czytają tekst i uzupełniają 
asocjogram innymi przykładami. N prosi ich, aby opisali zdjęcia zamieszczone 
w tekście.

   U uzupełniają luki w tekście. 

Rozwiązanie 1. Kakao – 2. trinken – 3. wurde – 4. Rudolphe Lindt – 5. Firma – 6. 
benutzt – 7. warum – 8. dauert – 9. gegründet – 10. Mitarbeiterinnen – 11. 
Mitarbeiter

   U pracują w grupach i odpowiadają na pytania. Następnie każda grupa tworzy trzy 
pytania nawiązujące do tekstu. N sprawdza zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie 1. im 17. Jahrhundert – 2. mehr als 72 Stunden – 3. Sie war sehr hart 
und bitter. 

   a) 
U uzupełniają tabelę odmianą czasownika werden.

Rozwiązanie machen – gemacht; essen – gegessen; kaufen – gekauft; produzieren 
– produziert; verkaufen – verkauft; benutzen – benutzt

   b) 
U uzupełniają tabelę odmianą czasownika werden.

Rozwiązanie ich werde – er/es/sie wird – sie werden

   a) 
U czytają podane zdania, oglądają rysunki i je opisują, np. links: Zwei Mitarbeiter 
tun et was. / arbeiten; rechts: In einer Maschine passiert etwas. Man sieht keinen 
Mitarbeiter. 
Następnie U porównują zdania na forum klasy.

   b) 
U uzupełniają luki w regule.

Regel Stronę bierną w języku niemieckim tworzy się za pomocą czasownika 
werden i imiesłowu czasu przeszłego Partizip II.
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 4 Die süße Seite Österreichs

   U pracują bez książek. N zapisuje na tablicy tytuł tekstu: Ein süßes Geheimnis. 
Prosi U, aby na jego podstawie odgadli, jakiego tematu dotyczy tekst, który zaraz 
przeczytają. N zapisuje propozycje na tablicy. Następnie poleca, by U otworzyli 
książki, przyjrzeli się stronie internetowej i zaznaczyli wypowiedź niezgodną z tre-
ścią podanego tekstu. N sprawdza to zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie Falsch:1

Propozycja Jeżeli U mają dostęp do komputerów, N może ich poprosić o wyszuka-
nie innych informacji zamieszczonych na stronie internetowej przedstawionej 
w zadaniu. N zadaje pytania, np. Worüber kann man auf dieser Seite noch etwas 
erfahren?

   U pracują w parach. Na podstawie tekstu z zadania 1. dopasowują do siebie wła-
ściwe informacje. 

Rozwiązanie 1c – 2 d – 3 b – 4 a

   a) 
Podczas pierwszego odtworzenia nagrania U starają się zanotować jak najwięcej 
składników potrzebnych do zrobienia tortu Sachera. Ponieważ tekst do słuchania 
jest długi, mogą odsłuchać go kilkakrotnie. N za pomocą folii, na której zapisał 
wcześniej nazwy produktów, sprawdza na forum klasy, czy U poprawnie rozwiązali 
zadanie.

   b) 
U ponownie słuchają nagrania i notują, jak robi się tort. Następnie wspólnie opi-
sują sposób przygotowywania smakołyku. 

   a) 
U słuchają nagrania. Zwracają uwagę na słowa dann, danach, zum Schluss.

   b)  
Następnie U kolejno czytają tekst na głos. Akcentują słowa dann, danach, zum 
Schluss.

   U opisują zdjęcie. N czyta na głos nazwę potrawy i prosi U o jej powtórzenie. 
Ponieważ nazwa fondue pochodzi z języka francuskiego, wymowa tego wyrazu 
[fIdy] może sprawić U trudności.

   a) 
U czytają przepis i wyjaśniają, jak robi się fondue. N wyjaśnia im, że przepisy kuli-
narne w języku niemieckim tworzy się za pomocą bezokoliczników lub strony bier-
nej. Prosi U, aby zapisali przepis na fondue w stronie biernej. U powtarzają formy 
imiesłowów kilku czasowników.

Rozwiązanie Das frische Obst wird in kleine Stücke geschnitten. Die Schokolade 
wird mit der Sahne vorsichtig erhitzt und gut verrührt. Bei Vollmilchschokolade 
werden noch etwas Kakao und Sahne zugegeben. Die Masse wird warm gehalten 
und das Obst wird eingetaucht.
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Projekt U szukają w różnych źródłach przepisów kulinarnych i przygotowują swoje 
listy składników niezbędnych do przygotowania potraw. Przypinają te listy na 
tablicy i kolejno opisują sposób przygotowania posiłków. Na zakończenie wspólnie 
wybierają przepis, który spodobał się im najbardziej, i zamieniają go na inną formę 
niż ta, w której go napisano (za pomocą bezokoliczników lub strony biernej).

   b) 
U zamykają książki i opowiadają kolejno (każdy po jednym zdaniu), jak robi się 
fondue.

   Realioznawstwo N pyta U, czy próbowali kiedyś tortów, które są na zdjęciach 
w podręczniku (sposób ich przygotowania omówiono w zadaniu 5.). Czy U wie-
dzą, jak nazywają się te torty? U czytają tekst na głos. N pyta: Welche Torten sind 
international bekannt? Woher kommen Sie? Wann back (bäckt) man diese Torten? 
Wo isst man sie häufig? Kennen Sie andere Torten?

   Materiał do kopiowania 2 Kalter Hund – Ein Kuchenrezept ordnen
U przeprowadzają to zadanie w grupach. Wycinają karteczki i układają je w odpo-
wiedniej kolejności. Następnie wybierają osoby, które kolejno (po jednym frag-
mencie tekstu) czytają na głos przepis kulinarny.
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 1 Berufsbild Hotelkaufmann/Hotelkauffrau

   a)
N pyta U o zawody, które już znają. U oglądają zdjęcia i czytają nazwy zawodów, 
a następnie odpowiednio je przyporządkowują. N sprawdza to zadanie – w tym 
celu pyta: Warum hast du diesen Beruf und dieses Foto einander zugeordnet?

Rozwiązanie von oben nach unten: 1b – 2 d – 3 a – 4 c

   b) 
U mówią, czym zajmują się osoby przedstawione na zdjęciach i gdzie pracują. 
Powinni przy tym korzystać z podanego słownictwa. N prosi ich, aby tworzyli 
pełne zdania.

Rozwiązanie (propozycja) Das Zimmermädchen reinigt die Zimmer und macht die 
Betten. Der Koch/ Die Köchin kocht und putzt das Gemüse in der Küche. Der 
Kellner/ Die Kellnerin bedient die Gäste und serviert das Essen und die Getränke 
im Restaurant oder in der Bar. Der Hotelmanager/Die Hotelmanagerin 
organisiert das Personal und telefoniert im Büro oder an der Rezeption.

   c) 
N jeszcze raz zwraca uwagę U na zdjęcia umieszczone w tym zadaniu. Czyta jedną 
z podanych czynności i prosi U o dopasowanie jej do właściwego zdjęcia. Następnie 
U na forum klasy wymieniają nazwy innych czynności wykonywanych w hotelu.

   U czytają tekst i trzy dodatkowe informacje, a następnie zastanawiają się, w któ-
rym miejscu w tekście można je umieścić.

Rozwiązanie 1: Zeile 3, nach „Generationen“ – 2: Zeile 8, nach „machen“ – 3: 
Zeile 13, nach „wohl fühlen“ 

   a)
U ponownie czytają tekst z zadania 2. – tym razem selektywnie. Zapisują w zeszy-
tach informacje na temat zawodu technika hotelarstwa. 

   b)
U wyszukują w tekście informacje na temat hotelu „Zillergrund”.

   c)
Następnie na podstawie uzyskanych informacji U opowiadają o hotelu i zawodzie 
technika hotelarstwa.

   U uzupełniają luki podanymi czasownikami. Następnie opowiadają o tym, jakie 
czynności wykonuje pan Simon Pfister? Co robi?

Rozwiązanie die Gäste begrüßen – das Servicepersonal einteilen – den 
Konferenzraum vorbereiten – Rechnungen schreiben – Reservierungen bestätigen 

   U pracują w parach. Zapisują pytania do sześciu odpowiedzi, a następnie ćwiczą 
dialog. N chodzi po sali i w razie potrzeby poprawia błędy. 

1
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Rozwiązanie Wie lange dauert die Ausbildung zum Hotelkaufmann? – Wo macht 
man die theoretische Ausbildung? – Was hat dich besonders interessiert? – Wo 
hast du die praktische Ausbildung gemacht? – Wo (im Hotel) hast du gearbeitet? 
– Was ist für dich am wichtigsten? 

   U słuchają wywiadów przeprowadzanych w pokoju hotelowym, a następnie odpo-
wiadają na pytania: Wer sind sie Leute? Was machen sie?

Rozwiązanie Interview 1: ein Koch – arbeitet in der Hotelküche, spezialisiert auf 
Fischgerichte; Interview 2: ein Gast – macht 14 Tage Urlaub; Interview 3: ein 
Zimmermädchen – putzt die Zimmer, macht die Betten, legt frische Handtücher 
bereit etc.; Interview 4: die Hotelmanagerin – organisiert die Arbeit im Hotel, 
teilt das Personal ein, schreibt Rechnungen, begrüßt die Gäste 

 2 Grammatik und Evaluation

   U uzupełniają zdania rzeczownikami w celowniku lub bierniku. N prosi ich, aby 
pisemnie wykonali to zadanie w ciągu 5 minut. Następnie sprawdza je na forum 
klasy.

Rozwiązanie 1. die Übung – 2. dem Mitarbeiter, den Arbeitsplatz – 3. ihren Eltern, 
einen neuen DVD-Player – 4. den Gästen, den Wein – 5. seiner Frau, den Mantel

   U rysują w zeszytach tabelę i uzupełniają ją według przykładu. 
N sprawdza zadanie za pomocą folii, na której wcześniej zapisał rozwiązania.

Rozwiązanie Wohin? Ich gehe auf die Hotelfachschule. – Ich gehe an die Kasse. – 
Ich gehe in einen Computerkurs. – Ich gehe hinter das Haus. – Ich gehe auf die 
Post. 
Wo? Ich arbeite an der Universität. – Ich arbeite auf der Post. – Ich warte an der 
Haltestelle. – Ich bin in einem Sprachkurs. – Ich wohne hinter dem Park.

   Przed rozpoczęciem tego zadania N prosi U o zajrzenie do rozdziału 11. i przypo-
mnienie sobie informacji zamieszczonych w ramce Lerntipp (zadanie 3.8.). 
Następnie U uzupełniają luki w zdaniach i zaznaczają właściwe rozwiązania. 
N sprawdza to zadanie na forum klasy.

Rozwiązanie 2. der Wand: Dativ – 3. einer Besprechung: Dativ – 4. den 
Konferenzraum: Akkusativ – 5. den Kühlschrank: Akkusativ – 6. die andere 
Wand: Akkusativ – 7. das Telefon: Akkusativ – 8. dem Kühlschrank: Dativ

   U zapoznają się z przykładem i tworzą zdania ze spójnikiem wenn. Następnie spo-
rządzają plakaty i zapisują na nich utworzone zdania. Za pomocą rysunków łatwo 
przyswajają sobie nowe słownictwo. 

Rozwiązanie 1b – 2 c – 3 e – 4 a – 5 d 
Wenn das Telefon klingelt, nehme ich den Hörer ab. – Wenn ich Geburtstag 
habe, lade ich meine Freunde zu einer Party ein. – Wenn Heiligabend ist, kaufe 
ich einen Weihnachtsbaum. – Wenn es schneit, fahre ich Ski. – Wenn ich müde 
bin, gehe ich früh schlafen.

6
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   U zastanawiają się, dlaczego ludzie uczą się języków obcych. Następnie piszą 
w zeszytach zdania z um ... zu według przykładu. N chodzi po sali, przypatruje się 
zapisywanym zdaniom i w razie konieczności je koryguje. Jeśli zdania zawierają 
dużo błędów językowych, N prosi U, aby powtórzyli materiał z rozdziału 12. (zada-
nia 2.4. i 2.5.).

Rozwiązanie Viele Menschen lernen Sprachen, um sich mit anderen Menschen zu 
unterhalten. / … um Bücher in der Originalsprache lesen zu können. / … um im 
Beruf besser voranzukommen.

   U uzupełniają zdania formami strony biernej. N zapisuje je na tablicy.

Rozwiązanie 1. wird … geschlagen – 2. wird … gegeben – 3. wird … gerührt – 4. 
wird … gebacken

   U przyporządkowują zdania nazwom zagadnień gramatycznych. Następnie tłuma-
czą je na język polski. 

Rozwiązanie 1c – 2 f – 3 a – 4 b – 5 d – 6 d – 7 g – 8 e

   U mogą dokonać samooceny w domu. Powinni powtórzyć zadania z rozdziałów 
10–12 i zaznaczyć miejsca odpowiednio J lub L.

 3 Mit 30 Fragen durch studio d A 2

N dzieli U na dwuosobowe grupy. Każdej z nich przekazuje do dyspozycji kostki 
lub pionki. 

Zasady gry: 

1.  Każdy z graczy rzuca trzykrotnie kostką. Ten, kto wyrzuci szóstkę, rozpoczyna 
grę od czerwonego pola z napisem „Start”. Drugi gracz ustawia swój pionek na 
żółtym polu z tym samym napisem. 

2.  Numery pytań odpowiadają numerom pól na planszy. 

3.  Gracz, który poprawnie odpowie na pytanie, może pozostać na polu, na którym 
stoi. Jeśli nie odpowie lub udzieli niepoprawnej odpowiedzi, cofa się o dwa pola.

4.  Jeżeli gracz po rzuceniu kostką zatrzyma się na polu, na którym stoi pionek 
przeciwnika, przeciwnik musi wrócić na pole startowe i zacząć grę od nowa. 

5. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.

  Videostation 4

   N wyjaśnia U nieznane słownictwo. Pyta: Welche Wörter kennt ihr? Następnie 
U oglądają film i uzupełniają luki w zdaniach.

Rozwiązanie 1. produziert – 2. kontrollieren – 3. Kosmetikprodukte – 4. abgefüllt 
– 5. werden – 6. man – 7. 16500 – 8. bekannteste 

5

6

7

8
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   N odtwarza film bez dźwięku. Następnie prosi U, aby obejrzeli zdjęcia i odpowie-
dzieli na pytanie: Was denkt Katja im Zug? N dzieli U na dwuosobowe grupy 
i prosi, aby napisali dialog nawiązujący do filmu.

Rozwiązanie (propozycja) Vorschläge: 1. Karsten: Es war sehr nett, dich kennen zu 
lernen. Justyna: Schade, dass Katja schon fahren muss. – 2. Katja: Ihr müsst 
mich bald mal in Berlin besuchen kommen. Justyna: Ich fahre unbedingt mit! – 
3. Katja: Tschüss Hamburg! Karsten ist wirklich nett.

   U piszą nowe teksty nawiązujące do zdjęć i obejrzanego filmu.

Indywidualizacja procesu nauczania Jeśli jest to możliwe, N kopiuje poszczególne 
sceny filmu i rozdaje je U (każdemu jedną scenę). Prosi, aby ułożyli zdjęcia 
w porządku chronologicznym. Na koniec sprawdza zadanie przez odtworzenie 
całego nagrania.

   Quiz do filmu: U mogą go zrealizować w grupach.

   a)
U czytają podane zdania i zaznaczają, które z nich są prawdziwe, a które – fałszywe.

Rozwiązanie 1 und 2

   b)
U zaznaczają poprawne informacje.

Rozwiązanie Hallo Katja, kommst du in die Kantine? – Schnitzel mit Pommes und 
Salat. – Ja, einen Moment, ich komme gleich.

   c)
U zaznaczają poprawne wypowiedzi.

Rozwiązanie 2

   d)
U porządkują informacje, a następnie dopasowują je do właściwych zdjęć.

Rozwiązanie 1. c: Zwiesel ist das Zentrum der traditionellen Glasindustrie Bayerns. 
– 2. b: Jork liegt mitten im Alten Land bei Hamburg. – 3. e: Lübeck ist die Stadt, in 
der Heinrich Mann geboren wurde. – 4. f: Seiffen ist ein Ort, in dem man Holz-
spielzeug produziert. – 5. d: Nürnberg ist das wichtigste Ziel des Weihnachtsmarkt-
tourismus. – 6. a: Wetzlar ist Ort der Handlung im ersten Roman Goethes. 

   e)
U zastanawiają się, które miejsca i regiony Niemiec słyną z tych specjałów kuli-
narnych.

   Rozwiązanie 1. Äpfel aus dem Alten Land – 2. Rostbratwürste aus Nürnberg – 3. 
Marzi pan aus Lübeck – 4. Lebkuchen aus Nürnberg 

Dalsze pomysły do pracy z filmem znajdują się we wprowadzeniu.

 5 Magazin 

   U czytają wiersz kilka razy według wskazówek zamieszczonych u dołu strony. Zdję-
cia pomagają im zrozumieć nowe słówka. Następnie czytają tekst po kolei (po jed-
nym zdaniu) na forum klasy. N wyjaśnia im nieznane słownictwo. 

2
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Start Deutsch 2
Opis egzaminu
Start Deutsch 2
Opis egzaminu

Na zakończenie każdego poziomu nauczania (A1, A2, B1) zgodnie z Europej-
skim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przewidziano egzamin. Spraw-
dzian umiejętności Start Deutsch 2 służy ocenie nabytych umiejętności związa-
nych z posługiwaniem się językiem niemieckim na poziomie A2.

Egzamin Start Deutsch 2 składa się z części pisemnej i ustnej; sprawdza wiedzę 
dotyczącą czterech umiejętności:
Hören 20 Minuten, 
Lesen 20 Minuten,  
Schreiben 30 Minuten, 
Sprechen 15 Minuten.

Celem realizacji części Hören jest sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu 
informacji zawartych w codziennych rozmowach prywatnych i zawodowych. 
Część Lesen bada rozumienie krótkich tekstów – listów lub ogłoszeń. Schreiben 
potwierdza umiejętność pisemnego – poprawnego językowo i zrozumiałego – 
podawania w formularzu informacji na temat osób trzecich oraz pisania krótkich 
wiadomości. Sprechen to sprawdzian umiejętności opowiadania o sobie, uzyskiwa-
nia i udzielania informacji oraz planowania czegoś wspólnie z innymi uczestni-
kami egzaminu.

Test modelowy do egzaminu Start Deutsch 2 (zamieszczony w podręczniku z ćwi-
czeniami studio d A2 tom 2) uwzględnia różne typy zadań (wielokrotnego wyboru, 
prawda czy fałsz) Dzięki pracy z kursem studio d U dobrze znają zadania tego typu. 
W pisemnej i ustnej części egzaminu (wypełnianie formularza, pisanie e-maili) 
także pojawiają się zadania znane już U. W przypadku grup mniej zaawansowa-
nych zaleca się przypomnienie (w razie potrzeby) techniki rozwiązywania zadań.

N może przeprowadzić z U test w całości (co odpowiada rzeczywistym warunkom 
realizacji egzaminu) lub podzielić go na poszczególne sprawności.

W przypadku samooceny zaleca się stosowanie punktacji. Na każdą ze sprawności 
przypada 15 punktów (w sumie można ich zdobyć 60). Końcowy wynik egzaminu 
Start Deutsch 2 należy pomnożyć przez współczynnik 1,66 – tak by można było 
osiągnąć maksymalnie 25 punktów z każdej z czterech części (czyli 100 punktów 
z całości). Egzamin uważa się za zdany, jeśli U osiągnął przynajmniej 60% maksy-
malnej liczby punktów z każdej części. 
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Internationale Wörter

Welche Wörter kennst du? Markiere sie. Gibt es sie in deiner Sprache? 
Oder heißen sie dort anders?

Design

Hotel

Toast

Sport

Kindergarten

Jeans

Tabak

Sprachen und Biografien
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Christbaumkugeln

Kuhglocken

Sprachen und Biografien

Das schönste deutsche Wort

Was ist für dich das schönste deutsche Wort? Schreibe eine Begründung!  
Mache eine Ausstellung im Kurs.

Mein schönstes deutsches Wort ist

 ,

weil 

 .
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 2Familienalbum

Eine rhythmische Familie

Höre und sprich mit. Achte besonders auf die Endung -er.

44 œ
Fa

œ œ œ ‰ œ œ
mi lie heißt: mei ne

œ œ œ œ œ œ œ œ
Mut ter undmein Va ter, Bru der,- - - - - -

œ œ œ œ œ œ Œ
Schwes ter, Sohn und Toch ter.

.œ
j
œ .œ

j
œ

Tan te, On kel- - - -

.˙ ‰
j
œ

auch. Cou

œ œ ‰
j
œ œ œ œ œ

si ne, Cou si nen und auch

œ œ .˙
ein Cou sin.- - - - -

œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

Groß va ter hier, Groß mut ter da.

œ œ œ œ œ œ œ œ
U3 3

Ge ne ra tion? Weißt du das schon?- - - - - - -

..Œ œ œ œ .œ
j
œ

3

Uns re Fa mi lie

.œ
j
œ œ

le be hoch!-- - -
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 2Familienalbum

Spiel: Auf und Ab

   Spielt ein Würfelspiel.

Immer drei bis sechs Personen spielen zusammen. Jeder Spieler würfelt einmal. 
Der Spieler mit der höchsten Punktzahl darf beginnen. Würfelt und geht mit 
eurer Figur auf das entsprechende Feld. Beginnt auf diesem Feld eine Leiter, 
lest die Aufgabe vor und löst sie. Ist die Lösung richtig, dürft euch die Leiter 
hinaufklettern. Ist die Lösung falsch, müsst euch eine Runde lang auf dem Feld 
bleiben. Kommt euch auf ein Feld mit einer Stange und könnt die Frage nicht 
beantworten, müsst euch diese Stange hinunterrutschen.

   Aufgaben Leiterfelder

 1 Ergänze die Paare: Vater –  , Tochter –  ,  
  Oma –  , Onkel –  . 
 4 Familienstand: Ich bin  . Ich lebe  . 
 9 Die Tochter von Anna ist Annas Tochter.  
  Ergänze: Der Sohn von Peter ist  . Die Enkelin von Ralf  
  ist  . 
 21 Mit wem gehst du ins Kino? Ergänze einen Satz mit Possessivartikel. 
 28 Ergänze Adjektive: Der Mann mit dem  Hut trifft die Frau  
  im  Kleid. 
 37 Die Mutter von meiner Mutter ist meine  . 
 51 Finde drei Familie(n)wörter, wie z. B. die Kleinfamilie. 
 71 Du bist auf eine Hochzeit eingeladen. Was sagst du dem Brautpaar? 
 80 Du hast von deinem Cousin eine Einladung zur Geburtstagsparty bekom- 
  men, aber du kannst nicht hingehen. Antworte deinem Cousin.

   Fragen Stangenfelder

16 Wer ist die Tochter von meiner Tante? 
47 Welche Form (Kasus) kommt nach mit? 
49 Was schenkst du deinem Partner/deiner Partnerin zum Geburtstag? 
56 Was machen Omas und Opas im Großelterndienst? 
62 Wie nennt man einen Menschen mit Kind und ohne Partner?  
64 Deutsche Familien im Jahr 2000: Wie viele Ehepaare hatten nur ein Kind?  
87 Wie gratulierst du zum Geburtstag? 
93 Martin Göpel macht etwas sehr gern. Das stört die Nachbarn. Was ist das? 
95 Bei welchem Fest bläst man Kerzen auf einer Torte aus? 
98 Wie heißt ein deutsches Geburtstagslied? Singe!
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 2Auf und ab
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 3Reisen und Mobilität

Im Reisebüro

   Spielt zu zweit einen Dialog im Reisebüro. 

Person A möchte nach Genf reisen und stellt Fragen. Person B gibt Auskunft. 

Person A

Du wohnst in Berlin. Du möchtest am Freitag, 

den 6. 4. in Genf sein. Du hast keine BahnCard. 

Du möchtest bar zahlen. Deine Fragen: Nachtzug? / 

Umsteigen? / Essen? / Preis?

Person B
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 3Reisen und Mobilität

Ein Wörternetz bauen

   Arbeitet in Kleingruppen. 

Schneide die Wortkarten aus. Suche einen zentralen Begriff und lege ein Wörter-
netz. Ergänze weitere passende Wörter. Klebe das Wörter netz auf und zeige dein 
Wörternetz im Kurs.

der Sitzplatz der Flug billig / billiger das Handy

bequem das Essen der Zug langsam

der Koffer die Fahrkarte fliegen teuer / teurer

der Bus das Reisen schnell der Urlaub

der Reisetermin die Reisedauer unbequem sitzen

umsteigen fahren die Ankunft der Platz

der Preis besuchen die Rückfahrt der Reiseplan

reservieren die Flugzeit die Hinfahrt die Verbindung

"
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 4Aktiv in der Freizeit

Unterschriften sammeln – ein Fragespiel

   Gehe im Kurs herum, frage und sammle Unterschriften  
für die Ja-Antworten.

 Ja / Unterschrift

 1. Interessierst du dich für Politik? 

 2. Freust dich über spontanen Besuch? 

 3. Fühlst du dich heute gut? 

 4. Machst du gern Sport? 

 5. Ärgerst du dich über schlechtes Wetter am Wochenende? 

 6. Hast du heute schon gelacht? 

 7. Freust dich sich über Blumen? 

 8. Freust dich sich über E-Mails? 

 9. Triffst du dich täglich mit Freunden? 

 10. Tanzt du gern? 

 11. Liest du gern Zeitung? 

 12. Kochst du gern? 

 13. Magst du klassische Musik? 

 14. Findest du Tai Chi gut? 

 15. Fährst du gern Fahrrad? 
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 4Aktiv in der Freizeit

Hobbys

   Sammle Hobbys und ordne sie in das Schema ein.

 
 

gesun
d

 
billig 

 
teuer

 
Ski fahren

 
 

un
gesun

d
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 4Aktiv in der Freizeit

Welcher Verein passt?

   1. Ordne die Logos zu.

Tanzen ■
Handball ■
Turnen ■
Naturschutz ■
Basketball ■
Fliegen ■
Schwimmen ■

   2. Arbeitet zu zweit. Wähle für deine Partnerin/deinen Partner  
einen Verein aus und fülle die Anmeldung aus.

Anmeldung für 

Nachname: 

Vorname: 

Straße + Hausnr.: 

Geburtstag: 

Tel.:  E-Mail: 

Unterschrift: 

Beitragszahlung ■	monatlich ■	vierteljährlich
 ■	halbjährlich ■	jährlich 

Bankverbindung 

Konto-Nr.: 

BLZ: 

   3. Begründe deine Auswahl.

 

 

 

 

 

1

2

7

5

3

4

6
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 5Medien

Medien gestern und heute

   Ordne die Medien aus der Collage im Kursbuch in das Schema ein.

 
 

h
ören

 

das Radio 
das Handy

 
alt  

n
eu

 
das Buch  

der Fernseher

 
 

seh
en
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 5
Ein Flohmarkt im Kursraum

   Arbeitet in Gruppen zu viert. 

Bestimmt eine/n Verkäufer/in. Die anderen überlegen, was sie kaufen möchten. 
Führt Verkaufsdialoge. Die Rollenkarten helfen.

Kunde/Kundin

Verkäufer/in

Medien

Du interessierst dich für 

das Handy. Du willst 

wissen, ob es funktioniert. 

Du willst nicht mehr als 

7 Euro bezahlen.

Du sammelst alte Bücher und 
Zeitungen. Du willst so viel 
wie möglich kaufen, aber so 
wenig wie möglich bezahlen.

Du brauchst eine Kamera 

für dein nächsten Urlaub. 

Alt oder neu?

Du liebst alte Geräte, 
aber du hast nur noch 
30 Euro.

Du willst so viel wie möglich verkaufen und geben auch Prozente. Aber übertreibe 
nicht!
Du glaubst, dass ein paar Kratzer auf einer Schallplatte von den Rolling Stones 
dazu gehören.
Du weißt, dass die Digitalkamera nicht richtig funktioniert. Du willst sie 
unbedingt verkaufen. Du bietest noch ein paar Extras gratis an.

Du bist ein Fan von den Rolling Stones und Sie lieben Schallplatten. Aber du siehst, dass die Schallplatte Kratzer hat.
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 6
Im Restaurant

   Du bist mit Freunden oder mit deiner Familie im Restaurant. Wähle ein Menü 
aus und bestelle. 

Arbeitet zu zweit. Schreibt einen Dialog mit verschiedenen Rollen.

Bei Luigi
Vorspeisen

 Paprikasuppe ....................................................................... 2,50
 Gemüseplatte  ...................................................................... 4,50
 bunter Salatteller ............................................. klein  ........ 2,50
  groß  ........ 4,50

Pizza und Pasta
 Pizza Margarita ................................................................... 4,00
 Pizza Hawai .......................................................................... 5,00
 Pizza Thunfisch ................................................................... 5,00
 Pizza Salami ......................................................................... 5,00
 Pizza Calzone ....................................................................... 5,50
 Spaghetti Carbonara  ........................................................ 4,00
 Spaghetti Bolognese  ......................................................... 4,50
 Bandnudeln mit frischen Pilzen ................................... 6,00

Fleisch
 Rindersteak mit Pommes und Salat  .......................... 8,50
 Medaillons vom Schwein  ................................................ 6,80
 Putenbrust mit Kroketten und Erbsen  .................... 7,30

Dessert
 Eis mit frischen Früchten ............................................... 4,50
 Tiramisu ................................................................................. 4,50

Getränke
 Mineralwasser .................................................... 0,2 l .......... 1,50
  0,4 l .......... 2,50
 Apfel-/Orangensaft .......................................... 0,2 l .......... 2,50
 Cola, Fanta, Sprite ........................................... 0,2 l .......... 2,50
 Rot-/Weißwein (Hausmarke) ...................... 0,25 l ........ 3,00
 Krombacher Pils ............................................... 0,3 l .......... 2,70
  0,5 l .......... 3,50

Ausgehen
R
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 6Ausgehen

Partnersuche im Internet

   Ergänze dein Partnerprofil. 

Pseudonym Sonnenschein Wohnort Geburtstag

Mein Lebensmotto Lieber feiern als arbeiten! Geschlecht  m w

Mein Aussehen

Augenfarbe braun blau grün sonstiges:

Haarfarbe schwarz braun blond rot

Größe

Typ modisch klassisch sportlich sonstiges: 

Mein Leben

Familienstand  ledig verheiratet  geschieden

Kinder keine eins zwei drei mehr als drei sage ich nicht

Beruf

Meine Muttersprache weitere Sprachen

Meine Persönlichkeit

Hobbys reisen schwimmen joggen ausgehen fernsehen lesen

 kochen Fußball Tennis sonstiges:

Das kann ich gut:

Das kann ich überhaupt nicht:

Das finde ich toll:

Das finde ich schrecklich:

Mein/e Lieblings-….

…-essen: …-musik:

…-buch: …-tier:

…-film: …-farbe:
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 7
Modalverben – ein Würfelspiel 

   Spielt ein Würfelspiel zu den Modalverben im Präteritum.

Ihr braucht: 1 Spielbrett, 4 Spielfiguren, 1 Würfel, 24 Aufgabenkarten.
Immer vier Personen spielen zusammen. Alle vier Spielfiguren beginnen auf 
„Start“. Wer auf ein Feld „!“ kommt, nimmt eine Karte und löst die Aufgabe.  
Beispiel: Als Katja 1 Jahr alt war, schon laufen – können: Als Katja 1 Jahr alt war, 
konnte sie schon laufen. Ist der Satz richtig, geht ihr ein Feld weiter. Ist der Satz 
falsch, geht ihr drei Felder zurück. Wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen.

START ! !

! ! !

! !

! ! !

! !

! ! !

! ! ZIEL

Zu Hause
R
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 7
Als Katja 1 Jahr  

alt war, 
schon – laufen – 

können

Gestern  
Nachmittag 
ich – das Bad  

putzen – müssen

Heute Morgen 
Thomas – mit der 
U-Bahn zur Arbeit 
fahren –  müssen

Als Peter  
20 Jahre alt war, 

er – heiraten – wol-
len

Früher  
wir – im Sommer 
immer draußen 
spielen – dürfen

Als Susanne  
fünf Jahre  

alt war, 
sie – in die Schule 

gehen – wollen

Gestern 
ich – meinem  
Vater im Büro  

helfen – müssen

Mit 17 Jahren 
Petra – abends  
um neun Uhr  
zuhause sein – 

müssen

Gestern Morgen 
ich – sehr  

früh aufstehen –  
müssen

Mit 13 Jahren 
Dagmar – schon 
vier Sprachen  

sprechen –  
können

Als Claudia und 
Stefan 19 Jahre 

alt waren, 
sie – eine große 
Reise machen – 

wollen

Letzte Woche 
ich – im Bett  

bleiben – müssen

Früher 
wir – meinem 
Großvater auf  

dem Bauernhof 
helfen – müssen

Als Miriam  
15 Jahre alt war, 

sie – keinen 
Freund haben – 

dürfen

Mit zehn Jahren 
Jens zum ersten 

Mal allein  
fliegen – dürfen

Vor fünf Jahren 
ich – noch  

nicht Deutsch 
sprechen – 

können

Heute morgen 
ich – im Radio fast 
alles auf Deutsch  

verstehen –  
können

Mit 16 Jahren 
Frank – neben der 
Schule arbeiten – 

müssen

Als Andrea das 
Abitur hatte, 
sie – Tierärztin 

werden – wollen

Vor drei Jahren 
Petra und  
Michael  

umziehen –  
müssen

Als Katrin auf der 
Sportschule war, 

sie – viel  
trainieren –  

müssen

Als Lars  
arbeitslos war, 

er – in eine andere 
Stadt ziehen – 

müssen

Mit 24 Jahren 
Kerstin – eine 

neue Ausbildung 
machen – wollen

Letztes Jahr 
unsere Kinder – 
zum ersten Mal  

allein verreisen – 
dürfen

Zu Hause
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 7Zu Hause

Stadt – Land – Fluss

   Spielt „Stadt – Land – Fluss“. 

Ein Spieler sagt laut den Buchstaben A und geht dann im Kopf das Alphabet wei-
ter durch (A, B, C, D, E ...), bis ein anderer „Stopp“ sagt. Der erste Spieler sagt 
den Buchstaben laut, den er gerade im Kopf hat. Ergänze eine Zeile der Tabelle 
mit Wörtern, die mit diesem Buchstaben anfangen. Wer zuerst fertig ist, ruft laut 
„Stopp“. Die anderen Spieler dürfen dann nicht mehr schreiben. 

Bewertung pro Wort: 5 Punkte: mehrere Spieler haben das gleiche Wort  
geschrieben (z. B. bei B Belgien für „Land“), 10 Punkte: ein Wort kommt nur 
einmal vor (z. B. hat nur ein Spieler Bolivien für „Land“ geschrieben, die anderen 
haben Belgien, Brasilien oder ein anderes Land geschrieben), 20 Punkte: nur ein  
Spieler hat ein Wort gefunden (z. B. bei L Luxemburg für „Land“, die anderen 
Spieler haben gar kein Land gefunden).

Stadt Land Hobby Name
Essen/

Trinken
Beruf Punkte

Barcelona Belgien Backen Beate Bratwurst Bäcker R
ozdział 7
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 8
Werbung verstehen

   Sieh dir das Plakat an und schreibe einen kurzen Text.

Beschreibe zuerst das Bild. Diese Fragen helfen: Wer sind die beiden  
Männer, die man auf dem Plakat sieht? Warum sind sie berühmt? Wo steht das 
Denkmal: in welcher Stadt, an welchem Ort? (Tipp: Sieh im Kursbuch nach!) 
Was siehst du noch auf dem Plakat?  
Überlege jetzt: Was bedeutet die Überschrift „Wir lieben unsere Originale aus der 
Heimat“? Wofür macht das Plakat Werbung? Wie gefällt dir die  
Werbung? Schreibe deine Meinung. Nutze dabei auch die Redemittel Ich finde/
denke/meine, dass …

Auf dem Plakat sieht man …

 

 

 

 

 

Ich finde, dass ...

 

 

 

Kultur erleben
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 8
Lebensstationen beschreiben

   Beschreibe Annas Lebensstationen von 1985 – 2006. Benutze das Präteri-
tum.

1985 – 1988 war Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur erleben

1985 – 1988: im Kindergarten sein, be-
ste Freundin: Lena

1990: Geige spielen lernen –  
fünf Jahre in den Unterricht gehen 
müssen

2001: Freund kennen lernen –  
vier Jahre später heiraten

seit 1988: die Schule besuchen,  
1997: sich zum ersten Mal verlieben, 
2000: Abitur machen

2000 – 2003: eine Ausbildung  
machen – nach München gehen –  
in einer WG leben – viel Spaß haben

2006: mit Mann nach Paris gehen,  
bis heute: dort arbeiten

R
ozdział 8
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Traumberufe vergleichen

   1. Was wollen Jungen und Mädchen werden? Werte die Grafik aus. 

Diskutiere: 
Was sind die drei beliebtesten Berufe für Mädchen und Jungen? 
Welche Traumberufe gibt es bei Jungen und bei Mädchen? 
Bei wem gibt es mehr Medienberufe?

   2. Mache eine Umfrage im Kurs. 

Was waren deine Traumberufe? Gibt es Unterschiede zwischen Kursteilnehmer-
innen und Kursteilnehmern? Welche? Mache eine Kursstatistik.

Traumberuf Kursteilnehmerinnen Traumberuf Kursteilnehmer

Arbeitswelten
R
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 9
Wörter in Paaren lernen

   Suche das passende Verb und schreibe zu jedem Wortpaar  
einen Satz im Perfekt.

1. 

 

 

 

 

 

 

Arbeitswelten

einen Lebenslauf eine Ausbildung

eine Umschulung eine Bewerbung Geld

Teilzeit einen Deutschkurs

machen

schreiben

verdienen

besuchen

studieren

arbeiten

besuchen

beenden schreiben

machen

Medizin einen Schulabschluss eine Schule

eine Sprache

lernen

"

R
ozdział 9

127

M
ateriały do kopiow

an
ia



 10
Feste im Jahreslauf (1)

   Ergänze die Grafik mit den Informationen aus dem Kursbuch.

Feste und Geschenke

Sommerfeste
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 10
Feste im Jahreslauf (2)

   Wähle wichtige Feste in deinder Heimat aus. Trage die Namen in die Grafik ein. 
Ergänze auch die Jahreszeiten. Zeichne wichtige Symbole, die für die Feste ty-
pisch sind. 

Feste und Geschenke
R
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Unterschriften sammeln – ein Fragespiel

   Gehe im Kurs herum, frage und sammle Unterschriften für die Ja-Antworten.

 Ja / Unterschrift

 1. Hast du deiner Mutter schon einmal Parfum  
  geschenkt? 

 2. Kann man einem Mann Parfum schenken? 

 3. Hast du schon einmal einem Kind Geld geschenkt? 

 4. Findest du, dass man ein Messer schenken kann? 

 5. Kann man dem Partner Kleidung schenken? 

 6. Findest du, dass man seinem Kollegen Blumen zum  
  Geburtstag schenken kann? 

 7. Hast du deinem Nachbarn schon mal etwas  
  geschenkt? 

 8. Kann man einem 6-jährigen Kind ein Videospiel  
  schenken? 

 9. Hast du deinem Partner/ deiner Partnerin schon mal  
  einen Gutschein geschenkt? 

 10. Freust du dich über ein Buch als Geschenk? 

Feste und Geschenke
R
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 11
Mit einer Textgrafik arbeiten

   Ergänze die Grafik zu dem Spielfilm „Erbsen auf halb sechs“ mit den Informati-
onen aus dem Kursbuch.

Mit allen Sinnen
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 11Mit allen Sinnen

Titel erfinden

   Schreibe zehn Titel von Filmen, Büchern oder Namen von Figuren.  
Benutze den Genitiv.

der das die die (Plural)

Tod Glück Zärtlichkeit Tiere
Preis Leben Königin Wunder
Kuss Rose Anderen
Herr Insel Rätsel
Frühling Welt Stunden
Name Konferenz Ringe
Karneval Nacht

Straße
Hoffnung
Trauer
Liebe
Erde
Zeit

Zeit der Zärtlichkeit
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 11
Relativsätze bauen

   Die Berlinale – ein internationales Filmfestival
   Lies die Satzanfänge und finde den passenden Relativsatz. 

1. Die Berlinale ist ein internationales Filmfestival, 

2. „Rebecca“ von Alfred Hitchcock war der erste Film,

3. Seit der ersten Berlinale gibt es einen populären Preis, 

4. Für das Festival arbeitet eine Jury, 

5. Es gibt ein Programmheft,

6. Das Wettbewerbsprogramm zeigt neue Filme,

7. Viele Fans warten vor den Festivalkinos auf die Filmstars,

8. Sehr beliebt ist der Programmpunkt „Außereuropäischer Film“, 

den man 1951 auf der Berlinale sehen konnte. 

der „Goldener Bär“ heißt.

der Filme z.B. aus Afrika, Lateinamerika und Asien zeigt.

die man in den letzten 12 Monaten vor Beginn des Festivals produziert hat.

in dem man Informationen zu den Filmen lesen kann.

das jedes Jahr im Februar in Berlin stattfindet.

mit denen sie gern gemeinsam auf einem Foto sein wollen.

in der international bekannte Schauspieler und Regisseure sitzen.

Mit allen Sinnen

"
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 12
Wechselspiel: Wozu braucht man …?

   Fragt abwechselnd. Antwortet mit „um zu …“ oder „damit“.

Spieler A

Wozu braucht man  
ein Handy?

 

 

schneller fahren können Wozu entwickelte Henry 
Ford das Fließband?

 

 

Die Brauereien konnten 
ihr Bier besser kühlen.

Wozu gibt es den Wett-
bewerb „Jugend forscht“?

 

 

 

Die Menschen können 
sich unterhalten und  
informieren.

Wozu melden Erfinder 
ein Patent an?

 

 

 

Universitäten und  
Forschungsinstitute  
verbinden

Wozu sind Erfindungen 
nötig?

 

 

 

Spieler B

überall telefonieren  
können

Wozu haben Schiffe  
eine Schiffsschraube?

 

 

billiger Autos  
produzieren können

Wozu baute  
Carl von Linde die erste 
Kühlmaschine?

 

 

 

Junge Forscher können 
ihre Erfindungen  
vorstellen.

Wozu gibt es Zeitungen, 
Radio und Fernsehen?

 

 

 

Kein anderer kann  
sagen, er hat das  
Produkt erfunden.

Wozu wurde das  
Internet erfunden?

 

 

 

Probleme lösen oder  
das Leben einfacher  
machen

Erfindungen und Erfinder

1 4 7

2 5 8

3 6 9

1 4 7

2 5 8

3 6 9

R
oz

dz
ia

ł 1
2

134

M
at

er
ia

ły
 d

o 
ko

p
io

w
an

ia



 12

„Kalter Hund“ – Zutaten

300 g Kokosfett 2 Eier

125 g Puderzucker 5 Esslöffel Orangensaft

45 g Kakao 8 Esslöffel heißes Wasser

2 Pakete Butterkekse 40 g geriebene Mandeln

"

Erfindungen und Erfinder

„Kalter Hund“ – Ein Kuchenrezept ordnen

In die Kastenform wird  eine Schicht Butterkekse  gelegt.

Puderzucker, Kakao und Eier werden 
in einer Schüssel mit den Eiern verrührt. 

Die geriebenen Mandeln werden zu der Zucker-Kakao- 
Eier-Mischung gegeben und das Ganze wird mit  
Orangensaft zu einer glatten Masse verrührt.

Das Kokosfett wird bei geringer Hitze 

auf dem Ofen flüssig gemacht.

Das flüssige Fett wird langsam in der Schüssel  mit der Zucker-Kakao-Eier-Mandel-Mischung  zu einer Kakaomasse verrührt.

Das heiße Wasser wird zugefügt und 
die Kakaomasse wird glatt gerührt.

In eine Kastenbackform  
wird Pergamentpapier  
oder Alufolie gelegt.

Auf den Keksen wird eine  
Schicht Kakaomasse verteilt.

Der Kuchen wird in den Kühlschrank

gestellt und kalt gegessen.

Abwechselnd werden Kekse und 
Kakaomasse in die Form gegeben.

R
ozdział 1

2

135

M
ateriały do kopiow

an
ia



1Sprachen und Biografien

Test

  1  Zehn Nomen zum Thema Lernen. Ergänze die Vokale und die Artikel. 

1.   A sb ld ng 6.   Pr kt k m

2.   Sch lf ch 7.   Pr f ng

3.   K rs 8.   St d m

4.   Sch l   9.   Ex m n

5.   Fr mdspr ch   10.   Unt rr cht

  2  Ordne die Wörter und schreibe Antworten wie im Beispiel.

Beispiel: ■ Warum lernst du Griechisch an der Volkshochschule? 
weil – mache – ich – in Griechenland Urlaub. ◆

Weil ich in Griechenland Urlaub mache. ◆

1.	 ■	 Warum gehst du so früh ins Bett?

weil – sehr früh – ich – muss – aufstehen  ◆

  ◆

2.	 ■ Warum sprichst du so gut Französisch?

weil – ich – Französisch in der Schule – habe – gelernt ◆

  ◆

3.	 ■ Warum lernst du Englisch?

weil – ist– die Sprache – im Beruf nützlich  ◆

  ◆

  3  Verbinde die Sätze mit weil.

1. Anna macht einen Kurs an der Volkshochschule. Sie möchte noch besser 
Deutsch sprechen.

 

2. Ayse ist stolz auf ihre Kinder. Sie sprechen sehr gut Deutsch.

 

3. Birgit lernt Spanisch. Sie braucht Spanisch für den Beruf.
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  4  Ordne die Wörter und schreibe Sätze mit weil wie im Beispiel.

Beispiel: Ich – nicht – ins Kino – gehen / ich – den Film – schon kennen. 
Ich gehe nicht ins Kino, weil ich den Film schon kenne. 

1. Marco viele Kurse – besuchen / er – im Beruf – wollen – weiterkommen.

 

2. Saskia – ein neues Auto – kaufen / sie – müssen – fahren – viel.

 

3. Jens – in Spanien – leben – wollen / sein – das Wetter dort – besser.

 

  5  Ergänze den Komparativ wie im Beispiel.

Beispiel: München ist groß, aber Berlin ist  größer  . 

1. Der Berliner Fernsehturm ist hoch, aber der Eiffelturm ist  .

2. In Griechenland ist es warm, aber noch  ist es in Marokko.

3. Tom isst gern Bananen, aber noch  isst er Orangen.

4. Die Orangen schmecken gut, aber noch  schmecken die Äpfel.

  6  Wie oder als ? Ergänze.

1. Ist Englisch leichter  Deutsch? 

2. Ich finde, Englisch ist genauso schwer  Deutsch.

3. Marco arbeitet genauso viele Stunden  ich.

4. Anna verdient mehr Geld  ich.

  7  Ergänze: -e oder -en.

1. Was ist die schönst  Stadt in Deutschland?

2. Am schönst  finde ich München.

3. Zur Arbeit komme ich am schnellst  mit dem Fahrrad.

4. Der schnellst  Zug in Deutschland ist der ICE.

  8  Schreibe die Adjektive im Superlativ wie im Beispiel. 

Das Matterhorn ist der  höchste  (hoch) Berg in Europa.

1. Das  (schnell) Tier ist der Gepard.

2. Berlin ist die  (groß) Stadt in Deutschland.

3. Was ist das  (schön) deutsche Wort?

4. In Europa ist der 21. Juni der  (lang) Tag im Jahr.
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2Familienalbum

Test

  1  Meine Familie. Ergänze wie im Beispiel.

Beispiel: Die Schwester von meinem Vater ist meine  Tante  .

1. Der Vater von meinem Vater ist mein  .

2. Der Bruder von meiner Mutter ist mein  .

3. Die Kinder von meinen Kindern sind meine  .

4. Die Eltern von meiner Frau sind meine  .

5. Die Tochter von meinem Onkel ist meine  .

  2  Possessivartikel im Dativ. Ergänze die Endungen.

1. Ich gehe mit mein  Freund ins Kino.

2. Gestern waren wir bei unser  Eltern zu Besuch.

3. Anna ist heute in ihr  alten Schule gewesen.

4. Alexander ist nicht da. Er ist zu sein  Großmutter gefahren.

5. Seit wann gehst du abends mit dein  Kollegin aus?

6. Feiert ihr Weihnachten mit eur  Kindern und Enkeln?

  3  Adjektive im Dativ. Ergänze die Endungen.

■ Kennen Sie den Mann mit dem weiß  T-Shirt?

Mit dem weißen T-Shirt und der hell ◆  Hose?

■ Nein, ich meine den Mann mit der gestreift  Hose, neben der Frau in dem 

 schwarz  Kleid. 

Ach so, nein, den kenne ich nicht. ◆

  4  Kleine Dialoge. Welche Reaktion passt? Kreuze an.

1.	 ■ Herzlichen Glückwunsch  ◆ a) Danke für die Einladung.
   zum Geburtstag!  b) Mein Beileid!
	     c) Vielen Dank!

2.	 ■ Ich möchte dich einladen. ◆ a) Ich wünsche dir auch ein schönes Fest.
	     b) Leider kann ich nicht kommen, weil ich  
      arbeiten muss.
	    c) Mit freundlichen Grüßen
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3.	 ■ Es tut mir leid, dass ich nicht  ◆ a) Das finde ich auch sehr schade.
	  kommen kann.  b) Ich freue mich auf dich.
	    c) Viele Grüße

  5  Schreibe Sätze mit dass wie im Beispiel.

Beispiel: Kinder brauchen Platz. – Ich finde, dass Kinder Platz brauchen.

1. Der Kinderwagen steht im Flur.

 Manche Nachbarn stört,  .

2. Die Musik ist zu laut.

 Ich finde,  .

3. Meine neuen Nachbarn sind sehr freundlich.

 Ich glaube,  .

4. Ich kann bald Urlaub machen.

 Ich hoffe,  .

  6  Die Familiensituation in Deutschland. Eine Grafik und einen Text verstehen. 
a) Sieh dir die Grafik an. Zwei Antworten sind richtig. Kreuze an.

Die Grafik zeigt, dass

a) ■ im Jahr 2004 mehr Personen allein 
gelebt haben als 2005.

b) ■ die Zahl der Ein-Personen-Haushal te 
in Deutschland zugenommen hat.

c) ■ im Jahr 2003 mehr als 14,5 Millio-
nen Menschen allein gelebt haben.

d) ■ im Jahr 2005 die meisten Menschen 
allein gelebt haben.

   b) Lies den Text. Zwei Antworten sind richtig. 

Immer mehr Menschen in Deutschland leben allein. 1996 hat es 13,2 Mil lionen 
Familien gegeben, im Jahr 2005 waren es nur noch 12,6 Millionen. Familie heißt 
heute: Zwei Generationen leben zusammen. Es sind Ehepaare mit einem oder  
mehreren Kindern, aber auch unverheiratete Paare oder allein erziehende Männer 
und Frauen mit einem oder mehreren Kindern. In nur 1 Prozent von allen Haus-
halten leben drei Generationen: Eltern mit ihren Kindern und den Großeltern.
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005)

Der Text sagt, dass
a) ■ es immer mehr Familien in Deutschland gibt.
b) ■ auch Alleinerziehende mit einem Kind eine Familie sind.
c) ■ nur drei Generationen eine Familie sind.
d) ■ nur noch wenige Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern  

zusammenleben.

Absolute Zahl der Ein-Personen-
Haushalte in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt

14.426.000 14.566.000 14.695.000

2003 2004 2005
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Reisen und Mobilität3
Test

  1  Komposita aus zwei Nomen. Verbinde und schreibe die Wörter  
mit Artikel.

Lippen 1 a Ausweis
Auto 2 b Pass
Hand 3 c Schlüssel
Flug 4 d Stift
Messe 5 e Tasche
Kredit 6 f Ticket
Reise 7 g Karte

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

  2  Urlaub und Reisen. Ergänze die fehlenden Wörter.

 umsteigen        Gleis             Fahrkarten  
      Geschäftsreise    Verbindung  

Postkarte

    bar  

    
Abfahrt       Angebot  zurück

 1. Ich hätte gern zwei  nach München.

 2. Mein Chef macht eine  .

 3. Ist es eine direkte Verbindung oder muss ich  ?

 4. Der Zug fährt von  5 ab.

 5. Ich suche eine Reise nach Südspanien. Haben Sie ein interessantes 

   ?

 6. Zahlen Sie mit Karte oder  ?

 7. Eine Fahrkarte nach Berlin bitte, hin und  .

 8. Die  ist um 9.07, die Ankunft um 15.30 Uhr.
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 9. Ich schicke dir eine  aus dem Urlaub.

 10. Soll ich die  ausdrucken?

  3  Modalverb sollen. Ergänze die richtigen Formen.

■ Erik hat angerufen. Du 1 ihm sein Portemonnaie mitbringen.

Ach ja, und dann hat er noch gesagt, dass du ihm die Wohnungsschlüssel  

mitbringen 2. Er hat sie auch vergessen.

Das ist typisch. Was  ◆ 3 ich noch alles für ihn tun? 

Ich muss ihm mal sagen, dass er besser auf seine Sachen aufpassen 4.

  4  Im Hotel. Hier sind die Antworten. Stelle die Fragen.

1. Guten Tag,
 Ja, am 13. 11. haben wir noch ein Einzelzimmer frei.

2. 
 Die Übernachtung kostet 90 Euro.

3.  
 Natürlich. Alle Zimmer haben ein Bad.

4.  
 Ja natürlich, ich reserviere es gern für Sie.

  5  Lies Sie den Text. Drei Antworten sind richtig. Kreuze an.

Was bietet das Reisebüro von www.bahn.de?  
In unserem Reisebüro finden Sie ein großes Angebot zum Thema Reisen. Sie 
können viele Angebote auch direkt online buchen. Sie möchten mit der Bahn, 
mit dem Flugzeug oder individuell in den Urlaub fahren? Sie suchen eine  
Pauschalreise oder nur ein Hotel? Sie wollen ein Mietauto buchen? Alles ist  
möglich! Früh buchen ist oft billiger. Und es gibt immer besondere Angebote: 
Städtereisen, Musicalreisen, Wellness- und Aktivreisen, Erlebnisreisen, Bade-
reisen ..., z. B. Hamburg: 2 Übernachtungen mit Frühstück ab 85,– € pro Person.
Unser Service-Center sendet Ihnen Ihre Reiseunterlagen und Tickets rechtzeitig 
vor Reisebeginn per Post zu. Die Portokosten übernimmt www.bahn.de. 

1. ■ Auf www.bahn.de kann man alle Urlaubsreisen online buchen.
2. ■ Sie finden auch Angebote ohne Zugfahrt.
3. ■ Sie können auf www.bahn.de kein Auto buchen.
4. ■ Wer früh bucht, spart Geld.
5. ■ Tickets und Reisepapiere bekommen Sie vom Bahn-Service-Center.
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4Aktiv in der Freizeit

Test

  1  Was passt? Kreuze an.

spielen machen fahren sammeln

Sport x
Klavier

Fußball

Briefmarken

Motorrad

  2  Ergänze die Reflexivpronomen.

1.	 ■ Ich habe den ganzen Tag Sport gemacht. Ich fühle   mich            gut!

Du musst  ◆  jetzt aber ausruhen.

2.	 ■ Ärgern Sie  auch über das Hotelzimmer, Herr Müller?

Ja, es ist sehr laut.  ◆

3.	 ■ Wie geht es euch? Fühlt ihr  besser?

Ja, wir haben  ◆  ausgeruht. 

4. Tom und Claudia interessieren  sehr für Musik. Sie haben 

  zu einem Konzert verabredet. 

  3  Schreibe die Sätze im Perfekt.

Beispiel: Andrea trifft sich mit Kollegen. – Andrea hat sich mit Kollegen getroffen.

1. Wir ärgern uns über das schlechte Wetter.

 

2. Tom verabredet sich mit seinen Freunden.

 

3. Anna freut sich auf ihren Geburtstag.

 

4. Ich freue mich über die Geschenke.
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  4  Lies Sie die Internetanzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Für 
eine Situation gibt es keine Lösung. Schreibe hier den Buchstaben „X“.

 Situation 0 1 2 3 4 5

 Anzeige ■b	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■

0 Sie möchten Französisch lernen, vielleicht auch einen Kurs 
in Frankreich machen.  ■b

1 Sie möchten mit Freunden am Montagabend Italienisch essen gehen. ■
2 Sie sind neu in Frankfurt und suchen Informationen, was man 

am Wochenende alles machen kann.  ■
3 Sie sind neu in Frankfurt und möchten die Stadt und Umgebung 

mit dem Rad kennen lernen.  ■
4 Sie wollen sich vielleicht in einem Fitness-Studio anmelden. Zuerst 

suchen Sie aber allgemeine Informationen über Fitness und Studios.  ■
5 Sie möchten am Wochenende ins Musiktheater gehen und die Tickets 

online bestellen.  ■

a) www.musiktheater-frankfurt.de

Ab sofort können Sie Ihre Konzerttickets 
online bequem und sicher buchen.  
Auf Wunsch werden Ihnen die Karten 
per Post zugestellt.

c) www.citysports.de

Fitness-Studios: Teuer ist nicht besser! 
Fast alle Fitness-Studios bieten Kraft- 
geräte und Kurstraining an. Die Stiftung  
Warentest hat überprüft, welche Qualität  
die großen Fitnessketten tatsächlich  
bieten. Die Ergebnisse finden Sie im Heft  
10 / Oktober 2006. 

e) www.francesco.de

RESTAURANT FRANCESCO 
ITALIENISCHE SPEZIALITÄTEN 
geöffnet von 18–23 Uhr, Montag: Ruhetag. 
Burgstraße 14 – 60385 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69 / 90 23 55 90

g) sport-frankfurt.de

Geführte Radtouren in Frankfurt, Hessen 
und ganz Deutschland. Klicken Sie hier  
und Sie finden alle Termine auf einen  
Blick. 

b) www.sprachschule-fortis.de

Sprachkurse und mehr 
Sprachschule FORTIS: Sprachkurse  
Englisch, Französisch, Italienisch,  
Spanisch u. v. m., Sprachreisen

d) www.frankfurt-erlebnis.de

Veranstaltungen in Frankfurt 
Sie suchen einen interessanten Veran- 
staltungsraum als Partyraum, Tagungs- 
raum oder Konferenzraum? 
Klicken Sie einfach auf Angebote.

f) www.meinestadt.de

Hier finden Sie alle Termine für alle  
deutschen Städte: Konzerte, Theater,  
Partys und mehr. 
Mit Infos zu den Veranstaltungsorten  
und zum Online-Ticketing. 

h) www.fitness-und-fun.de

Unser Angebot: 
– Aerobic/Gymnastik/Indoor-Cycling 
– Bauch- und Beintraining 
– moderne Solarien 
– Sauna und Dampfbad 
– Beauty Center / Massage
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Test

  1  Mit Medien arbeiten. Was passt zusammen? Verbinde.

eine SMS 1 a einschalten
eine CD 2 b schreiben
einen Computer 3 c öffnen
eine Datei 4 d hören

  2  Schreibe indirekte Fragen. 

Beispiel: Haben Sie Bücher im Internet gekauft? Es interessiert mich, ob Sie  
Bücher im Internet gekauft haben.

1. Welche E-Mail-Adresse hat Ihr Kollege?

 Können Sie mir sagen,  welche                   

2. Hast du schon einen neuen Computer gekauft?

 Ich möchte wissen,  

3. Kann man im Internet-Café auch Handykarten kaufen?

 Wissen Sie,  

4. Wo finde ich die Datei?

 Kannst du mir sagen,  

5. Wann öffnet das Internet-Café?

 Weißt du,  

6. Ist das Handy ohne Vertrag?

 Es interessiert mich,  

  3  Ergänze die Adjektivendungen.

 

5Medien

a Günstig  Angebot. 
Verkaufe fast neu  Digital- 
kamera, erst 6 Monate alt. 

☎ 0 69 / 2 34 45 56

b Verkaufe billig  englisch   und deutsch  CDs. Schnell anrufen! 0611 / 8 83 34 28

c Verkaufe nicht mehr ganz  

neu  Handy ohne Karte.  

Funktioniert ohne Problem.  

Nur 20 €.  

☎ 06 11 / 4 35 57 88.

d Suche billig  PC und einen  

günstig  Drucker.

✆ Tel.: 0 69 / 8 23 42 22

e Groß  Probleme mit dem Aufstehen?  
Verkaufe rot-schwarz  Radiowecker für nur 
10 €. Ist nicht ganz neu, aber er funktioniert.  
Tel.: 01 71 / 30 24 45 78
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  4  Ordne den Dialog. 

Kunde:
■1 Guten Tag. Ich habe vor zwei Monaten einen PC bei Ihnen gekauft. Jetzt  
 funktioniert er nicht mehr.
■ Das ist aber schlecht! Ich brauche den PC für meine Arbeit.
■ Das mache ich, vielen Dank!
■ Im Moment funktioniert nichts. Der Monitor bleibt schwarz.
■ Ja natürlich, hier ist er. Wie lange dauert das denn?

Verkäuferin:
■ Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber sicher ein paar Tage. Wir  
 schicken ihn in die Werkstatt.
■ Oh, das müssen wir uns ansehen. Haben Sie den Kassenzettel?
■2 Was geht denn nicht?
■ Sie brauchen ihn beruflich? Moment bitte … Bringen Sie den Computer  
 heute nachmittag bis 15 Uhr vorbei. Wir geben Ihnen dann morgen Bescheid.

  5  Lies die E-Mail. Welches Wort passt? Ergänze.

1 a) Besuch 2 a) Computer 3 a) essen 
 b) Konferenz  b) Programm  b) finden
 c) Termin  c) Software  c) treffen

4 a) dass 5 a) kann 6 a) dass
 b) ob  b) muss  b) ob
 c) weil  c) soll  c) wann

Hallo Pit,  

habe gleich eine 1 und komme erst gegen 20 Uhr aus dem 

Büro. Unsere neue 2 funktioniert überhaupt nicht. Wie  

machen wir das mit dem Essen? Wollen wir uns um 21 Uhr im Café  

Bohème 3 ? Noch etwas: Ich habe vier Theaterkarten für  

morgen Abend. Sagst du Laura und Tom, 4 ich die Karten 

habe? Ich habe so viel Stress und 5 jetzt wirklich nicht  

telefonieren. Bitte schicke mir eine kurze Mail, 6 das mit  

dem Café um 21 Uhr o. k. ist.  

Bis später 

Yvonne
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6Ausgehen

Test

  1  Essen und Trinken. Benenne sechs Gegenstände auf dem Tisch.  
Schreibe auch den Artikel.

1.   2.  

3.   4.  

5.   6.  

  2  Ergänze die Personalpronomen im Dativ wie im Beispiel.

Beispiel: Miriam trifft ihre Freundinnen Lisa und Hanna. Sie hat sich mit  ihnen   
im Café verabredet. 

1. Tobias trifft seinen Freund Felix. Er diskutiert gern mit  .

2. Jasmin trifft ihre Freundin Clara. Sie lacht gern mit  .

3. Claudia möchte sich mit ihrem Kollegen Tobias treffen:

	 ■ Tobias, ich möchte gern mit  ins Kino gehen.

Mit  ◆  ? Super. 

4. Herr Schulze ist ein Mitarbeiter von Frau Fielmann.

	 ■	 Herr Schulze, ich möchte morgen mit  über die Konferenz nächste  
  Woche sprechen.
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  3  Verbinde die Sätze mit einem Relativpronomen im Nominativ oder  
Akkusativ.

Beispiel: Bei uns in der Straße gibt es eine neue Bar. Sie hat auch mittags geöffnet.
Bei uns in der Straße gibt es eine neue Bar, die auch mittags geöffnet hat.

1. Unsere Firma hat eine neue Chefin. Sie hat lange in den USA gearbeitet.

 

2. Im Café Bohème arbeitet ein neuer Kellner. Ich möchte ihn gern kennen 
lernen.

 

3. Die Currywurst ist eine Bratwurst. Man isst sie mit Ketchup.

 

4. Tapas sind kleine spanische Vorspeisen. Sie sind in Deutschland sehr beliebt.

 

5. Morgen treffe ich Herrn Wehrmann. Er soll das Catering für unser Fest  
übernehmen.

 

6. Das italienische Restaurant hat eine neue Speisekarte. Du kannst sie  
im Internet ansehen.

 

7. Am Stadtpark gibt es ein kleines Café. Es hat sonntags sehr leckeren Kuchen.

 

  4  Leben in der Stadt. Lies den Text und kreuze die richtigen Antworten an.

Alexander lebt seit einem Jahr in Frankfurt. Am Anfang war er viel allein und 
hatte wenig Kontakt. Aber dann ist er in einen Turnverein gegangen und hat 
viele nette Leute kennen gelernt. „Wir treffen uns nicht nur zum Sport, jeden 
Mittwoch spielen wir Karten. Mir gefällt auch das kulturelle Angebot hier in 
der Stadt. Es gibt sehr viele Kinos, Theater und Diskos. Früher habe ich in einer 
kleinen Stadt gewohnt, das Leben war ruhiger und weniger stressig als hier in 
Frankfurt, aber abends habe ich oft ferngesehen, weil das kulturelle Angebot zu 
schlecht war. Die beiden Kinos dort haben meistens nur Filme gezeigt, die mich 
gar nicht interessiert haben. Ich lebe gern in Frankfurt. Leider gibt es nur wenig 
Natur. Vor allem im Sommer finde ich das schade. Ich schwimme gern, ich fahre 
gern Rad, und das ist in einer großen Stadt natürlich nicht so einfach. Aber man 
kann nicht alles haben“.

1. ■ Alexander macht mittwochs immer Sport.
2. ■ Er hat viele Leute beim Sport kennen gelernt.
3. ■ Er geht nicht gern ins Kino, weil er die Filme nicht interessant findet.
4. ■ Er lebt gern in Frankfurt.
5. ■ Er möchte sich im Sommer ein Fahrrad kaufen.
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7Zu Hause

Test

  1  Am Telefon. Ergänze die passenden Wörter. 

 Stock    
Altbau

  Miete   Erdgeschoss    Nebenkosten 
   Garten        

Kaution
       Balkon

■ Weber.

Guten Tag, mein Name ist Herkens. Ich habe ihre Anzeige gelesen und  ◆

 interessiere mich für die Wohnung. Die 1 beträgt  

 363,– Euro. Richtig?

■ Ja, dazu kommen 70,– Euro 2 monatlich.

Muss man eine  ◆ 3 bezahlen?

■ Ja, sie beträgt zwei Monatsmieten.

Aha. In welchem  ◆ 4 liegt denn die Wohnung?

■ Im 5. Die Wohnung ist aber sehr hell. Das Haus ist sehr 

 schön, ein 6 aus dem 19. Jahrhundert. Hinter dem Haus  

 gibt es einen 7, den die Mieter nutzen können.

Ach so, das interessiert mich dann nicht, ich suche etwas im zweiten oder  ◆

 dritten Stock mit 8. Vielen Dank und auf Wiederhören.

■ Auf Wiederhören. 

  2  Was passt zusammen? Verbinde und schreibe das Nomen  
mit Artikel.

Bauern 1 a Stau           der Bauernhof          

Dach 2 b Bau                                                 

Verkehrs 3 c Geschoss                                                 

Fußgänger 4 d Miete                                                 

Flug 5 e Hafen                                                 

Monats 6 f Zone                                                 

Neu 7 g Hof                                                 
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  3  Schreibe die Modalverben in der richtigen Form im Präteritum.

Beispiel: Früher   wollte   ich nie früh ins Bett gehen.

1.  ihr gestern arbeiten? (müssen)

2. Früher  die Kinder weniger als heute. (dürfen)

3. Vor einem Jahr  Magdalena noch kein Deutsch. (können)

4.  du früher alles, was du ? (dürfen, wollen)

  4  Nebensätze mit als. Schreibe Sätze im Perfekt oder Präteritum.

Beispiel: Als Anna 16 Jahre alt war / die erste Reise mit Freunden machen
Als Anna 16 Jahre alt war, hat sie die erste Reise mit Freunden gemacht.

1. Als ich 14 Jahre alt war / nur wenig fernsehen dürfen

 

2. Als Lars ein Jahr alt war / schon sprechen können

 

3. Als ich das Abitur hatte / eine lange Reise durch Südamerika machen

 

4. Als Susanne 20 Jahre alt war / den ersten Job haben

 

  5  Ordne den Dialog.

Anrufer:
■ Danke Frau König, und bis Samstag!
■2 Hans Stolberg, guten Tag. Ich habe Ihre Anzeige 
 gelesen. Ist die Wohnung noch frei?
■ Wunderbar, dann kann man ja im Park joggen gehen.  
 Wann kann ich mir die Wohnung ansehen?
■ Schön. Wie hoch ist denn die Kaution?
■ Samstag 14 Uhr ist gut, dann komme ich gerne vorbei. Ich brauche  
 nur noch die genaue Adresse.
■ Hm… zwei Monatsmieten. Wo liegt die Wohnung denn genau?

Vermieterin:
■ Die beträgt zwei Monatsmieten.
■	Passt es Ihnen am nächsten Samstag um 14 Uhr?
■1 König.
■ Bis Samstag! Auf Wiederhören.
■ Das ist die Wienerstraße 12, bitte warten Sie vor dem Haus auf mich. 
■ Ja, sie ist noch frei.
■ In der Nähe vom Schlosspark.

3 ZKB mit Balkon, 65 m2,  Zentrum, 420 € und 80 € NK  + KT.: 0 69 / 32 45 67
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8 Kultur erleben

Test

  1  Kultur. Finde das passende Nomen. Ergänze auch den Artikel.

      Literaturfestival    Theaterkasse      
Bibliothek

Reisegruppe     
Kulturhauptstadt

      Denkmal

1. Hier gibt es viele Bücher.

2. Hier kauft man Karten für eine Aufführung.

3. Athen bekam diesen Titel als erste Stadt.

4. Das ist etwas für Leute, die nicht allein  
 reisen möchten.

5. Es erinnert an wichtige Personen von früher.

6. Hier lesen Schriftsteller aus ihren Büchern.

  2  An der Kinokasse. Ergänze den Dialog.

 Dank   Ermäßigung    Karten    Reihe    Kinotag 

■ Guten Abend. Haben Sie noch 1 für Titanic?

Ja, aber nur noch in der letzten  ◆ 2.

■ Gut. Dann bitte zweimal. Gibt es eine 3 für Studenten?

Nein, tut mir leid. Aber heute ist  ◆ 4, das heißt, die Karten sind 
billiger. Eine Karte kostet 4,50 Euro.

■ Ach so, hier sind 10 Euro.

Danke, hier Ihre Karten und 1 Euro zurück. ◆

■ Vielen 5.

  3  Ergänze das Perfekt.

1. Ich    habe        an vielen Veranstaltungen  . (teilnehmen)

2. Gestern  wir drei Karten  . (reservieren)

3. Meine Freundin  den ganzen Tag Museen und Kirchen 

 . (besichtigen)
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4. Wir  schon lange nicht mehr zu einem Rock-Konzert 

 (gehen).

5.  du  und  , ob es noch  

Karten gibt ? (anrufen, fragen)

6. Peter  zum Filmfestival nach Berlin  . (fliegen)

  4  Früher und heute. Ergänze die richtigen Verbformen  
im Präsens und Präteritum.

Beispiel: Heute   gibt   es viel Verkehr. Früher   gab   es nicht so viele Autos. (geben)

1. Heute  die meisten Leute in Büros. Früher  
sie in Fabriken. (arbeiten)

2. Unsere Freunde  jetzt in München. Früher  
sie in Berlin. (wohnen)

3. Viele Leute meinen, dass die Kinder früher besser  als heute. 
(lernen)

4. Meine Freundin  heute in Weimar. Als Kind  
sie in Dresden. (leben)

5. Im Moment  sie ihre Eltern nicht oft. Früher  
sie sie jedes Wochenende. (besuchen)

  5  Ein Literaturfestival. Lies den Text. Was ist richtig? Kreuze an.

Zum zweiten Mal veranstaltet das Kulturzentrum „Grend“ in Essen das türkisch-
deutsche Literaturfestival „LiteraTürk“. Bei sechs Lesungen stellen türkische 
und deutsche Autorinnen und Autoren ihre Romane und Geschichten vor. Am 
27. Oktober liest in der Essener Stadtbibliothek Asli Sevindim aus ihrem neuen 
Buch. Am 28. Oktober stellt Ursula Alm in der Ostschule deutsch-türkische Kin-
derliteratur vor. Kinder der 2. und 3. Klasse lesen Geschichten, die sie für Litera-
Türk geschrieben haben. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in 
Essen statt. Beim ersten LiteraTürk-Festival im Jahr 2005 hat man sogar in der 
Straßenbahn vorgelesen!
Die Stadt Essen liegt mitten im Ruhrgebiet. Die Region hat mehr als fünf Millio-
nen Einwohner. Das Ruhrgebiet hat sich bei der Europäischen Union als Kul-
tur haupt stadt 2010 beworben und hatte Erfolg. Weil eine ganze Region keine 
Hauptstadt sein kann, wählte man Essen für das gesamte Ruhrgebiet als Kultur-
hauptstadt Europas. Und bei den Vorbereitungen zur Kulturhauptstadt 2010 
spielt ein Projekt wie LiteraTürk bestimmt eine wichtige Rolle!

1. ■ Die LiteraTürk gab es schon sechsmal.
2. ■ Auf dem Festival lesen deutsche und türkische Autoren.
3. ■ Kinder der Ostschule haben für das Festival Geschichten geschrieben.
4. ■ Es gab Lesungen in der Straßenbahn.
5. ■ In Essen leben mehr als fünf Millionen Menschen.
6. ■ Das Literaturfestival findet an dem Ort statt, der 2010 Kulturhauptstadt 

Europas ist.
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9Arbeitswelten

Test

  1  Was passt? Schreibe das richtige Wort.

1. a) arbeitet 2. a) werden 3. a) Umschulung
 b) lernt  b) machen  b) Bewerbung
 c) macht  c) arbeiten  c) Praktikum

4. a) machen 5. a) müde 6. a) beginnen
 b) tun  b) wütend  b) aufhören
 c) nehmen  c) anstrengend  c) wechseln

1. Klaus  eine Ausbildung zum Frisör.

2. Nach der Ausbildung möchte er sich selbstständig  .

3. Jörg hat vom Arbeitsamt eine  bekommen.

4. Er konnte viele wichtige Erfahrungen  .

5. Julia arbeitet im Krankenhaus. Sie findet die Arbeit sehr  , 
weil sie oft Schichtdienst hat.

6. Julia möchte ihren Arbeitsplatz  . 

  2  Verbinde die Sätze mit weil und denn.

Beispiel: Frank ist tagsüber sehr müde. Er muss abends arbeiten.
Frank ist tagsüber sehr müde, weil er abends arbeiten muss.
Frank ist tagsüber sehr müde, denn er muss abends arbeiten.

1. Jeanette macht den Führerschein. Sie braucht ihn für die Arbeit.

  , weil 

  , denn 

2. Tom ist zufrieden. Die Agentur für Arbeit hat ihm eine Umschulung angeboten.

  , weil 

  , denn 

3. Anna arbeitet Teilzeit. Sie braucht Zeit für ihre Kinder.

  , weil 

  , denn 

4. Güler hat am Wochenende keine Zeit. Sie muss für die Prüfung lernen. 

  , weil 

  , denn 
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5. Ich bleibe heute Abend zu Hause. Ich war gestern sehr lange in der Disko.

  , weil 

  , denn 

  3  Lies die Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Für eine Situa-
tion gibt es keine Lösung. Schreibe hier den Buchstaben „X“.

 Situation 0 1 2 3 4 5

 Anzeige ■g	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■

0 Ihre Nachbarin hat drei Jahre als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet.  
Sie hat viele kreative Ideen für die Arbeit in einem kleineren Team. ■g

1 Ihr Freund braucht einen Job. Er hat vormittags einen Deutschkurs  
und kann nur nachmittags und abends arbeiten. Er steht nicht gern  
früh auf und möchte nicht in einem Restaurant arbeiten. ■

2 Sie suchen einen neuen Job. Sie können gut rechnen und  
am Computer arbeiten. ■

3 Ihre Freundin sucht eine Bürotätigkeit, möchte aber nicht den ganzen  
Tag am Schreibtisch sitzen. Kontakt zu Menschen ist ihr wichtig. ■

4 Sie können gut kochen und arbeiten gern mit Menschen, auch am  
Wochenende. Sie haben keinen Führerschein. ■

5 Sie haben eine Ausbildung zum Bautechniker gemacht und suchen  
Arbeit in einem Architekturbüro. Sie arbeiten gern selbstständig. ■

e Currywurststand im Bahnhof sucht ab sofort Mit-

arbeiter/innen an der Kasse. Teilzeit, auch 

Aushilfe. Bitte rufen Sie an: 0 69 / 23 33 36 82

a Restaurant sucht Koch und 

Küchenhilfe. Führerschein 

Voraussetzung. Zuschrif-

ten an die Aktuellen Nach-

richten unter Off. XZ 7560

b OLA Import/Export
 Sie arbeiten gern selbstständig und sind mit Zahlen ver-

traut. Wir brauchen Verstärkung für unseren Ein- 
und Verkauf. Kenntnisse in Word und Excel. Bewerbung 
bitte an: OLA Import/Export, Merkurweg 9, 55126 Mainz

c Reinigungskraft für Bürogebäude 
in Frankfurt-Niederrad gesucht. 
Arbeitszeiten nach Büroschluss. 
☎ 0 69 / 6 77 53 42

d Frühaufsteher gesucht. Gute Verdienst-
möglichkeiten, ca. 10 Std. in der Wo-
che als Zeitungszusteller. Interessiert? 
Anruf genügt. ✆	06 11 / 23 33 36 71

f ASX Import/Export

 Selbstständig arbeiten in einem 

jungen Team. Sie sind kon-

taktfreudig und reisen gern? 

Rufen Sie an: 0 61 96 / 42 3 56. g Moderne junge Gemeinschaftspraxis sucht eine/n qualifizierte/n Allgemeinmediziner/in mit Enga-ge ment, Freude am Beruf und Teamgeist. Schrift-liche Bewerbung bitte an: Gemeinschaftspraxis Burger, Wörthstraße 12, 63456 Hanau

h Restaurant – 7 Tage die Woche ge-
öffnet, sucht Koch/Köchin. Schicht-
dienst. ✆ 0 61 41 / 2 34 67
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10 Feste und Geschenke

Test

  1  Wie heißen die Feste?

1. Das wichtigste Familienfest im Dezember: 

2. Bei diesem Fest versteckt man Eier: 

3. Fest am Jahresende: 

4. Die Leute verkleiden sich und feiern auf den Straßen: 

  2  Ergänze die Pronomen im Dativ.

Beispiel: Rebecca, ich wünsche   dir   alles Gute zum Geburtstag!

1. Können Sie mir helfen? – Natürlich. Ich helfe  gern!

2. Claudia freut sich, weil Tom  einen Kino-Gutschein geschenkt hat.

3. Jörg macht am Wochenende ein großes Fest. Ich möchte  gern etwas 
mitbringen.

4. Janek und Marta, ich gratuliere  zu eurer neuen Wohnung!

5. Wir waren gestern im Kino. Der Film hat  nicht gefallen. 

  3  Verbinde die Sätze mit wenn.

Beispiel: ich muss Geschenke kaufen / ich habe Stress
Wenn ich Geschenke kaufen muss, habe ich Stress.

1. meine Freundin besucht mich / ich mache ein tolles Essen

 

2. ich mache ein Fest / ich lade viele Leute ein

 

3. du bringst das Wörterbuch mit / wir können die Aufgaben besser machen 

 

4. ich muss früh aufstehen / ich gehe früh schlafen

 

5. du willst / wir können zusammen Silvester feiern
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  4  Wer – wem – was? Schreibe Sätze wie im Beispiel.

Beispiel: Julia – zeigen – ihre Mutter – Fotos
Julia zeigt ihrer Mutter Fotos.

1. Ich – schenken – mein Freund – ein Videorecorder

 

2. Tobias – mitbringen – seine Mutter – ein Buch

 

3. Herr Gerhard – geben – sein Chef – der Brief

 

4. Wir – zeigen – die Kollegen – die Stadt

 

  5  Lies die E-Mail. Was ist richtig? Kreuze an.

Hallo Rebecca,

toll, dass du endlich eine neue Wohnung gefunden hast. Und danke für  
die Einladung zu deiner Party, ich komme gern! Du schreibst, dass dir die 
Wohnung gut gefällt, aber dass du noch niemanden im Haus kennst. Ein  
Tipp: Wenn du am nächsten Samstag deine Party machst, häng doch  
einen Zettel ins Treppenhaus, dass du die neue Mieterin bist, und lade die 
Nachbarn ein! So lernst du sie kennen und du hast dann mit der Musik  
weniger Probleme. In Deutschland gibt es die Regel, dass man ab 22 Uhr  
leise sein muss, aber wenn alle mitfeiern, kann auch niemand etwas  
sagen! Schreib am besten auf den Einladungszettel, dass es vielleicht  
etwas laut sein kann. 

Was wünschst du dir für die neue Wohnung? Ich möchte dir gern etwas  
mitbringen! Ich kann für das Fest auch etwas zu essen machen.

Du hast mich gefragt, woher der Brauch kommt, dass man Nachbarn  
zum Einzug in eine neue Wohnung Brot und Salz schenkt. Man macht das 
schon sehr lange. Brot und Salz sollen Kraft geben und gegen das Böse 
schützen. Und dafür sorgen, dass man immer genug zu essen hat...

Bis Samstag – ich freue mich! 
Anja

1. ■ Rebecca will ein Fest machen.
2. ■ Anja kann leider nicht kommen.
3. ■ Rebecca hat auch ihre Nachbarn eingeladen.
4. ■ Das Fest fängt um 22 Uhr an.
5. ■ Anja möchte etwas zu essen mitbringen.
6. ■ Brot und Salz schenken ist eine alte Tradition.
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11 Mit allen Sinnen

Test

  1  Emotionen – Ergänze Adjektive oder Verben.

Beispiele: das Glück – ich bin   glücklich   

1. die Wut – ich bin 

2. der Ekel – ich finde das 

3. die Trauer – ich bin sehr 

  2  Wo oder wohin? Lies die Antwort und setzen Sie ein.

1.   Wo       ist Herr Schulz? Im Kurs.
2.  fährt Herr Schulz? In den Kurs.
3.  liegt das Buch? Auf dem Tisch.
4.  legt Tom das Buch? Auf den Tisch.
5.  stellt Yvonne das Auto? Vor die Garage.
6.  steht das Auto? Vor der Garage.

  3  Was ist richtig? Unterstreiche.

1.	 ■ Gehst du heute Abend mit mir ins/im Kino? 
Ja gern, ins/im Kino war ich schon lange nicht mehr. ◆

2.	 ■ Entschuldigung, wo ist das Museum? 
Gehen Sie hier über der/die Brücke. Es ist direkt neben dem/den Bahnhof.  ◆

3.	 ■ Warum stellst du die Vase nicht auf dem/den Fernseher? 
Das gefällt mir nicht. Ich finde es besser, wenn sie vor dem/das Fenster steht. ◆

4.	 ■ Ich kann nicht mehr auf diesem/diesen alten Stuhl sitzen. 
Dann setz dich doch auf dem/aufs Sofa. ◆

5.	 ■ Die Butter liegt auf dem/den Küchentisch. Legst du sie bitte in dem/den  
  Kühlschrank?

Ja, das mache ich. ◆

  4  Ergänze die Relativpronomen.

1. Tom, mit    dem     ich gestern im Kino war, ist heute nach England gefahren.

2. Wie heißt eigentlich das Restaurant, in  Laura und Marcel sich verliebt 
haben? 

3. Ich habe gestern Bücher gekauft, mit  man wirklich gut lernen kann.

4. Die Frau, von  ich dir erzählt habe, zieht jetzt in unser Haus ein.

156

Te
st

y 
sp

ra
w

dz
aj

ąc
e

R
oz

dz
ia

ł 1
1



  5  Verbinde die Sätze wie im Beispiel.

Beispiel: Ich habe gestern einen neuen Computer gekauft. Mit dem Computer 
kann ich schneller arbeiten.
Ich habe gestern einen neuen Computer gekauft, mit dem ich schneller arbeiten 
kann.

1. Hier wohnt Marco. Ich fahre im Sommer mit Marco nach Frankreich.

 

2. Auf dem Foto seht ihr mein neues Fahrrad. Ich war mit dem Fahrrad im 
Urlaub.

 

3. Gleich kommen unsere Nachbarn. Mit den Nachbarn wollen wir essen gehen.

 

4. Das ist unsere neue Wohnung. In der Wohnung haben wir endlich mehr Platz.

 

  6  Ergänze den Artikel im Genitiv.

1. Beginn d  Deutschkurse: 2. Ende d  Konzerts: 22.30 Uhr 
1. September

3. Größe d  Wohnung: 80 m2 4. Dauer d  Films: 120 Min.

  7  Lies den Text. Was ist richtig? Kreuze an.

Tom Tykwer, geboren 1965 in Wuppertal, ist der neue Regie-Star des deutschen 
Films. Bekannt wurde er vor allem durch den Film „Lola rennt“ (1998).
Die Handlung: Berlin – ein schöner Tag im Sommer. 20 Minuten entscheiden 
über Leben oder Tod. Manni (Moritz Bleibtreu) hat 100 000 DM (50 000 €) in 
der U-Bahn verloren, die ihm nicht gehören. Wenn er das Geld nicht in 20 Minu-
ten zurückgeben kann, muss er sterben. Seine Freundin Lola (Franka Potente) 
will ihm helfen. Sie rennt durch die Straßen Berlins und will für ihn Geld organi-
sieren und sein Leben retten.
Der Film erzählt die 20-Minuten-Geschichte dreimal, jedes Mal mit einer etwas 
anderen Handlung und vor allem mit einem anderen Ende: Zweimal endet der 
Film tragisch, einmal hat er ein glückliches Ende. Alles in dem Film ist schnell: 
die Kameraführung, die Bilder und die Musik.
„Lola rennt“ hat 1999 den Deutschen Filmpreis gewonnen und war auch in 
Holly wood ein Erfolg.

1. ■ Tom Tykwer hat 1965 den Film „Lola rennt“ gemacht.
2. ■ Lola will Geld für Manni organisieren. Dafür hat sie 20 Minuten Zeit.
3. ■ „Lola rennt“ ist 20 Minuten lang.
4. ■ Der Film hat mehr als nur ein Ende.
5. ■ Man kennt den Film nur in Deutschland.
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12 Erfindungen und Erfinder

Test

  1  Wozu braucht man was? 

   Ordne.

Fax-Gerät 1 a Texte drucken
Drucker 2 b Musik hören
Computer 3 c Erfindungen schützen
MP-3-Player 4 d Texte schnell senden
Zahnpasta 5 e Lebensmittel kühlen
Patentamt 6 f im Internet surfen
Kühlschrank 7 g die Zähne putzen

  2  Schreibe mit den Beispielen aus Aufgabe 1 Sätze mit um ... zu.

1.     Man braucht ein Faxgerät, um Texte schnell zu senden.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  3   Schreibe Sätze mit damit wie im Beispiel.

Beispiel: Ich kaufe ein Wörterbuch / meine Tochter – besser Deutsch – lernen.
Ich kaufe ein Wörterbuch, damit meine Tochter besser Deutsch lernt.

1. Holst du mir Aspirin / ich – etwas gegen Kopfschmerzen – nehmen kann ?

 

2. Susanne hat ein Laptop / sie – im Zug – arbeiten – können .

 

3. Meine Kollegen haben alles vorbereitet / die Sitzung – pünktlich beginnen – 
können .

 

4. Fließbänder wurden entwickelt / die Arbeiter – schneller und billiger  
produzieren .
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  4   Marmelade kochen. Ergänze das Partizip II.

1. So wird Marmelade  (machen).

2. Zuerst werden die Früchte aus dem Garten  (holen).

3. Dann werden sie klein  (schneiden), Zucker wird 

  (dazugeben) und alles wird zum Kochen 

  (bringen).

  5  Lies den Brief. Welches Wort passt in die Lücken? Ergänze.

1. a) geschmeckt 2. a) interessante 3. a) werden
 b) gekostet  b) interessanten  b) wird
 c) gewesen  c) interessantes  c) wurde

4. a) gekommen 5. a) gestellt 6. a) dem
 b) produziert  b) hergestellt  b) der
 c) verkauft  c) stellt  c) die

7. a) braucht 8. a) denke 9. a) Gesundheit
 b) macht  b) finde  b) Leben
 c) produziert  c) glaube  c) Medizin

Liebe Maria,

danke für dein Geschenk. Die Schokolade hat super 1 !  

Gestern habe ich einen 2 Artikel über die Geschichte  

der Schokolade gelesen. Weißt du, dass die Kakaobohne schon vor über 

2000 Jahre entdeckt 3 ? Im 17. Jahrhundert ist dann  

der Kakao von Südamerika nach Europa 4 . Und hier  

wurde er lange Zeit als Medizin gegen Fieber und Bauchschmerzen verkauft. 

Schokolade zum Essen wurde erst 1849 in England 5 .  

Die hat aber noch gar nicht gut geschmeckt, sie war einfach zu hart und  

zu bitter. 1879 hat dann ein Schweizer eine Maschine erfunden, mit 

6 man Schokolade warm und weich machen konnte.  

Heute 7 man für die Herstellung von Schokolade nur  

noch zwei Stunden, dann ist sie fertig. Was ich aber wirklich interessant 

8 : Schokolade war früher gut für die 9 ,  

und was früher gut war, kann doch heute nicht schlecht sein, oder? Also 

kannst du mir weiter Schokolade schenken! 

Viele Grüße

Dein Max
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Klucz do testów

   1. die Ausbildung – 2. das Schulfach – 3. der Kurs – 4. die Schule –  
5. die Fremdsprache – 6. das Praktikum – 7. die Prüfung – 8. das Studium –  
9. das Examen – 10. der Unterricht 

   1. Weil ich sehr früh aufstehen muss.  
2. Weil ich Französisch in der Schule gelernt habe.  
3. Weil die Sprache im Beruf nützlich ist. 

   1. Anna macht einen Kurs an der Volkshochschule, weil sie noch besser  
Deutsch sprechen möchte. 
2. Ayse ist stolz auf ihre Kinder, weil sie sehr gut Deutsch sprechen. 
3. Birgit lernt Spanisch, weil sie Spanisch für den Beruf braucht.

   1. Marco besucht viele Kurse, weil er im Beruf weiterkommen will. 
2. Saskia kauft ein neues Auto, weil sie viel fahren muss. 
3. Jens will in Spanien leben, weil das Wetter dort besser ist.

   1. höher – 2. wärmer – 3. lieber – 4. besser 

   1. als – 2. wie – 3. wie – 4. als

   1. schönste – 2. schönsten – 3. schnellsten – 4. schnellste

   2. schnellste – 2. größte – 3. schönste – 4. längste

   1. Großvater – 2. Onkel – 3. Enkelkinder – 4. Schwiegereltern – 5. Cousine

   1. meinem – 2. unseren – 3. ihrer – 4. seiner – 5. deiner – 6. euren

   1. weißen – 2. hellen – 3. gestreiften, schwarzen 

   1c – 2 b – 3 a 

   1. Manche Nachbarn stört, dass der Kinderwagen im Flur steht.  
2. Ich finde, dass die Musik zu laut ist.  
3. Ich glaube, dass meine neuen Nachbarn sehr freundlich sind.  
4. Ich hoffe, dass ich bald Urlaub machen kann.

   a) richtig: b, d 
b) richtig: b, d

   1 – d; 2 – c; 3 – e; 4 – f; 5 – a; 6 – g; 7 – b  
1. der Lippenstift 
2. der Autoschlüssel 

1Sprachen und Biografien

1
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6

7
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2Familienalbum

1
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5

6

3Reisen und Mobilität

1
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3. die Handtasche 
4. Das Flugticket 
5. der Messeausweis 
6. die Kreditkarte 
7. der Reisepass

   1. Fahrkarten – 2. Geschäftsreise – 3. umsteigen – 4. Gleis – 5. Angebot –  
6. bar – 7. zurück – 8. Abfahrt – 9. Postkarte – 10. Verbindung 

   1. sollst – 2. sollst – 3. soll – 4. soll

   Vorschlag:  
1. Guten Tag, gibt es am 13.11. noch ein Einzelzimmer? 
2. Was kostet die Übernachtung? 
3. Hat das Zimmer ein Bad? 
4. Können Sie das Zimmer für mich reservieren?

   richtig: 2, 4, 5 

   Klavier spielen – Fußball spielen – Briefmarken sammeln – Motorrad fahren 

   1. dich – 2. sich – 3. euch, uns – 4. sich, sich 

   1. Wir haben uns über das schlechte Wetter geärgert. 
2. Tom hat sich mit seinen Freunden verabredet. 
3. Anna hat sich auf ihren Geburtstag gefreut. 
4. Ich habe mich über die Geschenke gefreut.

   1 x – 2 f – 3 g – 4 c – 5 a 

   1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c 

   1. Können Sie mir sagen, welche E-Mail-Adresse Ihr Kollege hat? 
2. Ich möchte wissen, ob du schon einen neuen Computer gekauft hast. 
3. Wissen Sie, ob man im Internet-Café auch Handykarten kaufen kann? 
4. Kannst du mir sagen, wo ich die Datei finde? 
5. Weißt du, wann das Internet-Café öffnet? 
6. Es interessiert mich, ob das Handy ohne Vertrag ist.

   a: Günstiges, neue – b: billige, englische, deutsche – c: neues – d: billigen, gün-
stigen – e: Große, rot-schwarzen 

   ■ Guten Tag, ich habe vor zwei Monaten einen PC bei Ihnen gekauft.  
Jetzt funktioniert er nicht mehr.
◆ Was geht denn nicht?

	 	 	 ■ Im Moment funktioniert nichts. Der Monitor bleibt schwarz.
◆ Oh, das müssen wir uns ansehen. Haben Sie den Kassenzettel?

	 	 	 ■ Ja natürlich, hier ist er. Wie lange dauert das denn?
◆ Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber sicher ein paar Tage.  
Wir schicken ihn in die Werkstatt. 
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■ Das ist aber schlecht! Ich brauche den PC für meine Arbeit!
◆ Sie brauchen ihn beruflich? Moment bitte …. Bringen Sie den Computer  
heute Nachmittag bis 15 Uhr vorbei. Wir geben Ihnen dann morgen Bescheid.

	 	 	 ■	 Das mache ich, vielen Dank!

   1b – 2 c – 3 c – 4 a – 5 a – 6 b

   richtig: das Glas – die Gabel – das Messer – die Lampe – die Serviette –  
der Löffel – der Teller – der Tisch – das Salz 

   1. ihm – 2. ihr – 3. dir, mir – 4. Ihnen 

   1. Unsere Firma hat eine neue Chefin, die lange in den USA gearbeitet hat. 
2. Im Café Bohème arbeitet ein neuer Kellner, den ich gern kennen lernen 
möchte. 
3. Die Currywurst ist eine Bratwurst, die man mit Ketchup isst. 
4. Tapas sind kleine spanische Vorspeisen, die in Deutschland sehr beliebt sind. 
5. Morgen treffe ich Herrn Wehrmann, der das Catering für unser Fest  
übernehmen soll. 
6. Das italienische Restaurant hat eine neue Speisekarte, die du im Internet 
ansehen kannst. 
7. Am Stadtpark gibt es ein kleines Café, das sonntags sehr leckeren Kuchen 
hat.

   richtig: 2, 4

   1. die Miete – 2. Nebenkosten – 3. Kaution – 4. Stock – 5. Erdgeschoss –  
6. Altbau – 7. Garten – 8. Balkon 

   2 c – 3 a – 4 f – 5 e – 6 d – 7 b 
das Dachgeschoss, der Verkehrsstau, die Fußgängerzone, der Flughafen,  
die Monatsmiete, der Neubau

   1. Musstet – 2. durften – 3. konnte – 4. Durftest, wolltest

   1. Als ich 14 Jahre alt war, durfte ich nur wenig fernsehen.  
2. Als Lars ein Jahr alt war, konnte er schon sprechen.  
3. Als ich das Abitur hatte, habe ich eine lange Reise durch Südamerika  
gemacht.  
4. Als Susanne 20 Jahre alt war, hatte sie den ersten Job.

   ■ König.
◆ Hans Stolberg, guten Tag. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ist die Wohnung  
noch frei?

   ■ Ja, sie ist noch frei.
◆ Schön. Wie hoch ist denn die Kaution?

   ■ Die beträgt zwei Monatsmieten.
◆ Hm … zwei Monatsmieten. Wo liegt die Wohnung denn genau?

   ■ In der Nähe vom Schlosspark.
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◆ Wunderbar, dann kann man ja im Park joggen gehen. Wann kann ich mir  
die Wohnung ansehen?

   ■ Passt es Ihnen am nächsten Samstag um 14 Uhr?
◆ Samstag 14 Uhr ist gut, dann komme ich gern vorbei. Ich brauche nur noch  
die genaue Adresse.

   ■ Das ist die Wienerstraße 12, bitte warten Sie vor dem Haus auf mich.
◆ Danke Frau König, und bis Samstag.

   ■ Bis Samstag. Auf Wiederhören.

   1. die Bibliothek – 2. die Theaterkasse – 3. die Kulturhauptstadt –  
4. die Reisegruppe – 5. das Denkmal – 6. das Literaturfestival

   1. Karten – 2. Reihe – 3. Ermäßigung – 4. Kinotag – 5. Dank  

   1. teilgenommen – 2. haben, reserviert – 3. hat, besichtigt –  
4. sind, gegangen – 5. Hast, angerufen, gefragt – 6. ist, geflogen  

   1. arbeiten, arbeiteten – 2. wohnen, wohnten – 3. lernten – 4. lebt, lebte –  
5. besucht, besuchte 

   richtig: 2, 3, 4, 6

   1c – 2 b – 3 a – 4 a – 5 c – 6 c 

   1. Jeanette macht den Führerschein, weil sie ihn für die Arbeit braucht.  
Jeanette macht den Führerschein, denn sie braucht ihn für die Arbeit. 
2. Tom ist zufrieden, weil die Agentur für Arbeit ihm eine Umschulung  
angeboten hat. 
Tom ist zufrieden, denn die Agentur für Arbeit hat ihm eine Umschulung  
angeboten. 
3. Anna arbeitet Teilzeit, weil sie Zeit für ihre Kinder braucht. 
Anna arbeitet Teilzeit, denn sie braucht Zeit für ihre Kinder. 
4. Güler hat am Wochenende keine Zeit, weil sie für die Prüfung lernen muss.  
Güler hat am Wochenende keine Zeit, denn sie muss für die Prüfung lernen. 
5. Ich bleibe heute Abend zu Hause, weil ich gestern lange in der Disko war. 
Ich bleibe heute Abend zu Hause, denn ich war gestern sehr lang in der Disko.

   1c – 2  b – 3 f – 4 h – 5 x 

   1. Weihnachten – 2. Ostern – 3. Silvester – 4. Karneval

   1. Ihnen – 2. ihr – 3. ihm – 4. euch – 5. uns  

   1. Wenn meine Freundin mich besucht, mache ich ein tolles Essen. 
2. Wenn ich ein Fest mache, lade ich viele Leute ein. 
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3. Wenn du das Wörterbuch mitbringst, können wir die Aufgaben  
besser machen.  
4. Wenn ich früh aufstehen muss, gehe ich früh schlafen. 
5. Wenn du willst, können wir zusammen Silvester feiern.

   1. Ich schenke meinem Freund einen Videorecorder. 
2. Tobias bringt seiner Mutter ein Buch mit. 
3. Herr Gerhard gibt seinem Chef den Brief. 
4. Wir zeigen den Kollegen die Stadt.

   richtig: 1, 5, 6

   1. wütend – 2. eklig – 3. traurig

   2. Wohin – 3. Wo – 4. Wohin – 5. Wohin – 6. Wo

   1. im Kino – 2. über die Brücke / neben dem Bahnhof –  
3. auf den Fernseher / vor dem Fenster – 4. auf diesem alten Stuhl /  
aufs Sofa – 5. auf dem Kühlschrank / in den Kühlschrank

   2. dem – 3. denen – 4. der

   1. Hier wohnt Marco, mit dem ich im Sommer nach Frankreich fahre. 
2. Auf dem Foto seht ihr mein neues Fahrrad, mit dem ich im Urlaub war. 
3. Gleich kommen unsere Nachbarn, mit denen wir essen gehen wollen. 
4. Das ist unsere neue Wohnung, in der wir endlich mehr Platz haben.

   1. Beginn der Deutschkurse. 1. September 
2. Ende des Konzerts. 22.30 Uhr 
3. Größe der Wohnung. 80 m2 
4. Dauer des Films. 120 Min.

   richtig: 2, 4

   2 a – 3 f – 4 b – 5 g – 6 c – 7 e 

   2. Man braucht einen Drucker, um Texte zu drucken. 
3. Man braucht einen Computer, um im Internet zu surfen. 
4. Man braucht einen MP-3-Player, um Musik zu hören. 
5. Man braucht Zahnpasta, um die Zähne zu putzen. 
6. Man braucht das Patentamt, um Erfindungen zu schützen. 
7. Man braucht einen Kühlschrank, um Lebensmittel zu kühlen.

   1. Holst du mir Aspirin, damit ich etwas gegen Kopfschmerzen habe? 
2. Sabine hat ein Laptop, damit sie im Zug arbeiten kann. 
3. Meine Kollegen haben alles vorbereitet, damit die Sitzung  
pünktlich beginnen kann. 
4. Fließbänder wurden entwickelt, damit die Arbeiter schneller  
und billiger produzieren.
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   1. gemacht – 2. geholt – 3. geschnitten – 4. dazugegeben – 5. gebracht

   1a – 2 b – 3 c – 4 a – 5 b – 6 b – 7 a – 8 b – 9 a 

Modelltest Start Deutsch 2

Hören

   1. 0221 / 75 63 70 – 2. vom 12. bis  20. April – 3. Zeugnisse – 4. Gilbert und 
Heike fliegen nach Sydney. – 5. am 21. September um 19.00 Uhr

   6 c – 7 b – 8 a – 9 b – 10 a

   11a – 12 c – 13 e – 14 h – 15 g

Lesen 

   1c – 2 a – 3 c – 4 b – 5 a

   richtig: 6, 8, 9 
falsch: 7, 10

   11d – 12 c – 13 g – 14 e – 15 x

Schreiben

   1. Villach – 2. Freie Journalistin – 3. Pavel Havlik – 4. Profi –  
5. 11.10. um 19.30 Uhr

   Vorschlag: 
   Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Weil das  
Gespräch am Freitag um 9 Uhr beginnt, muss ich schon am Donnerstag  
von Augsburg nach Bremen fahren. Könnten Sie ein Hotelzimmer für mich 
reservieren? Ist es möglich, dass die Firma die Übernachtung bezahlt?  
Bitte schreiben Sie mir, welche Bewerbungsunterlagen ich mitbringen soll.  
Ich möchte auch wissen, wie lange das Vorstellungsgespräch dauert,  
denn ich muss meine Rückreise planen. 

   Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
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