Wymagania z języka niemieckiego w kl. VI
Głównym celem nauczania jęz. niemieckiego w klasie szóstej jest zdobycie przez ucznia minimalnej
biegłości porozumiewania się w zakresie znanej tematyki i standardowych sytuacji komunikacyjnych.
Wymagania szczegółowe:
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych i fonetycznych) w zakresie tematyki:
- pytanie i podawanie godziny,
- pory dnia,
- rozkład dnia,
- opisywanie pogody,
- pory roku i miesiące,
- urodziny,
- wakacje i ferie zimowe,
- potrawy, artykuły spożywcze, naczynia, opakowania, napoje.
- zakupy,
- restauracja,
- zwyczaje i święta w krajach niemieckojęzycznych.
2. W ramach rozumienia ze słuchu uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi, polecenia nauczyciela.
Umie określić sens wypowiedzi i przekazać proste informacje z tekstu.
3. W ramach sprawności rozumienia tekstu czytanego uczeń rozumie krótkie wypowiedzi pisemne.
Uczeń potrafi również określić sens tekstu i wyszukać prostych informacji.
4. W ramach sprawności mówienia uczeń potrafi sformułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi
ustne, a także w podstawowy sposób wyrazić swoją opinię na dany temat. Potrafi prowadzić
uzyskiwać i udzielać informacji, wyrażać wątpliwości, prośby, podziękowania, zgodę, sprzeciw,
emocje, według wcześniej podanego wzoru.
5. W ramach sprawności pisania uczeń potrafi tworzyć według wzoru krótkie, zrozumiałe
wypowiedzi pisemne, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi, przekazywać proste informacje.
6. Uczeń umie dokonywać samooceny i samodzielnie pracować nad językiem (korzystanie ze
słowników, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).
8. Uczeń potrafi współdziałać w grupie podczas lekcji i podczas prac pozalekcyjnych.
9. Uczeń umie korzystać ze źródeł informacji w języku niemieckim (słowników, mediów).
10. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się z kontekstu, rozumienie tekstu
zawierającego nieznane słownictwo).
11. Uczeń posiada świadomość językową (dot. np. różnic i podobieństw pomiędzy językami).
12. Uczeń powinien opanować następujące zagadnienia gramatyczne:
- liczebniki,

- zaimki osobowe,
- zaimki dzierżawcze i ich odmiana w bierniku,
- nieregularna odmiana czasowników,
- odmiana sollen i möchte,
- zaimki man i es,
- przyimki,
- odmiana rzeczownika w bierniku,
- rodzajniki określone i nieokreślone,
- czasowniki zwrotne,
- czasowniki złożone rozdzielnie,
- przeczenia,
- tryb rozkazujący,
- szyk zdania.

