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Uczeń kończący klasę VII osiąga wiedzę z zakresu czterech sprawności językowych:
1.Sprawność mówienia
2.Sprawność słuchania ze zrozumieniem
3.Sprawność czytania
4.Sprawność pisania
Wymagania edukacyjne: uczeń potrafi:
przedstawić kolegę/koleżankę
– opowiedzieć o szkole
– wyrazić własną opinię o szkole, klasie, nauczycielach
– wyrazić zadowolenie i niezadowolenie
– przedstawić swoją klasę
– opisać lubionego nauczyciela
opisać swoją rodzinę
– opisać dom/mieszkanie
– opisywać swój widok z okna
– opisać swoje obowiązki domowe
– podać przyczyny sporów z rodzicami
– opisać przebieg imprezy
– stosować przyimki lokalne
opisać szczegółowo inną osobę
– formułować krytyczne uwagi pod adresem innych osób
– przytaczać argumenty za i przeciw posiadaniu zwierząt domowych
– zna zasady tworzenia czasu perfekt i formy podstawowe najważniejszych czasowników
– podać nazwy kilkunastu zwierząt domowych i dzikich
– budować zdania poboczne z „dass” i „weil”
– podać symbole państw niemieckojęzycznych (godło flaga)
– zrozumieć słownictwo związane z symbolami krajów
wypowiadać się na temat wartości zdrowotnej niektórych produktów i potraw
– podać nazwy czynności związanych z przygotowaniem potraw
– opisywać zasady zachowania się przy stole
– podać kilka przysłów związanych zjedzeniem
– podać kilka informacji na temat Berlina
– opisać krótko ulubione miejsce w swojej miejscowości

– tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
– stosować przeczenie keine mehr/ nich mehr
opisywać swoje preferencje w zakresie stroju
– wyrażać opinie o modzie
– stosować odmienione przymiotniki w zdaniach
uzasadnić wybór oferty wakacyjnej
– podać wady i zalety spędzania wakacji z rodzicami
– zapytać o szczegóły związane z podrożą kolejową (konieczność przesiadki, przybycie do
celu podróży...)
– odgrywać role pasażera i konduktora
Zakres tematyczny i gramatyczny:







SZKOŁA : przedstawianie się, życie szkolne , nauczyciele , koleżanki i koledzy , przedmioty
szkolne , zachowanie podczas lekcji, plan lekcji
DOM , ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE : członkowie rodziny , zajęcia członków
rodziny (zawody) , opis domu / mieszkania ,umeblowanie pokoju, święta i uroczystości,
przyjmowanie gości
PRZYJAŹŃ: przyjaciele, koledzy znajomi, wygląd i cechy charakteru, formy wspólnego
spędzania czasu, konflikty, zwierzęta domowe jako przyjaciele
ŻYWNOSC: sposób odżywiania się, przyrządzanie posiłków, wartość zdrowotna potraw ,
zachowanie się przy stole, posiłek w restauracji
MODA: ulubione stroje, stosunek młodzieży do panującej mody, kupowanie odzieży,
zachowanie w sklepie
PODRÓŻE: oferty wakacyjne , sposób spędzania urlopu , przygotowania do podróży ,
dokumenty i akcesoria niezbędne w podróży, organizowanie wyjazdu (kupno biletów,
szukanie połączeń itd.)



REALIOZNAWSTWO: Jezioro Bodeńskie , państwa niemieckojęzyczne, symbole krajów
niemieckojęzycznych, informacje na temat Berlina, Wiednia i Berna



GRAMATYKA: budowa zdania , zaimek osobowy, tryb rozkazujący, zaimek zwrotny, zasady
tworzenia liczebników porządkowych, przyimki o podwójnej rekcji, rzeczownik, czasownik
regularny i nieregularny, modalny, zwrotny, rozdzielnie złożony, tryb rozkazujący, czas
przeszły Perfekt i Präteritum.

Przewiduje się 3 sprawdziany w semestrze, kartkówki, udział uczniów w konkursach i
projektach.

