
 
 
ZAKRES LEKSYKALNY: 
  
1. Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia  
i emocje, zainteresowania  
2. Dom – np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia  
3. Szkoła – np. przedmioty nauczania, plan lekcji , przybory szkolne  
4. Praca – np. popularne zawody  
5. Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,  
czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego  
6. Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki  
7. Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie  
8. Podróżowanie i turystyka – środki transportu, kierunki świata  
9. Kultura – np. święta i obrzędy  
10. Sport – np. dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy  
11. Zdrowie – np. higiena codzienna, samopoczucie  
12. Świat przyrody – np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz  
 
 
ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNY: 
 
RZECZOWNIK:  
 
1. użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego  
2. odmiana rodzajnika w celowniku i bierniku  
3.liczba mnoga rzeczowników  
4. rzeczowniki złożone  
  
  
 
CZASOWNIK:  
1. odmiana czasownika w czasie Präsens:  
- czasowniki regularne i nieregularne  
- czasowniki posiłkowe sein, haben  
- czasowniki zwrotne  
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  



- czasowniki modalne  
2. tryb rozkazujący  
3. czas przeszły Perfekt  
4. czas przeszły Präteritum czasowników sein i haben  
5. rekcja najczęściej używanych czasowników  
  
PRZECZENIE: 
1.przeczenie nicht i kein  
 
ZAIMEK:  
1. odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych  
2.zaimki nieosobowe es i man  
3.zaimki pytające np. wer?, was?, wie? wo? wann? woher?  
   
PRZYIMEK:  
1.przyimki z celownikiem  
2.przyimki z biernikiem  
3. przyimki z celownikiem i biernikiem  
   
LICZEBNIK:  
1. liczebniki główne i porządkowe  
  
PRZYSŁÓWEK:  
1.regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków  
2.przysłówki określające czas i miejsce, np.: morgen, bald, dann, endlich, damals,  
gestern, heute, hier, links, rechts  
3.przysłówki zaimkowe wo-/ da- w pytaniu i odpowiedzi, np.: wonach/ danach  
 
PRZYMIOTNIK:  
1. przymiotnik jako orzecznik  
2. regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika  
3. przymiotniki w porównaniach als i wie  
  
SKŁADNIA:  
1. zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące  
2.zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,  
sonst, trotzdem  
3.zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, weil  
 


