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Załącznik nr 4  
do Regulaminu interdyscyplinarnego  

konkursu wojewódzkiego  

“Beethoven po niemiecku” 

 

 

Zagadnienia z Podstawy Programowej - języka obcego nowożytnego dla 

szkół podstawowych – drugi język obcy 

 

a)   Cele kształcenie – wymagania ogólne: 

1)   Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo 

podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 

wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

2)   Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi 

ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także 

bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

3)   Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, 

proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

4)   Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w 

typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego 

tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

5)   Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub 

pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych 

b)   Cele szczegółowe: 

I.        Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 

umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

następujących tematów: 

1)        człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, 

cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i 

zainteresowania); 

2)        kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w 

kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 
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3)        życie prywatne (np. rodzina, znajomi i 

przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i 

problemy); 

4)        podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, 

orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); 

II.    Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki 

pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 

historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, 

wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie) 

III.  Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. 

notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-

mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu) 

IV. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, 

krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych 

V.   Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie 

VI. Uczeń posiada: 

1)        podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach 

społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, 

oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 

europejskiego i globalnego; 

2)        świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 

międzykulturową. 

VII.    Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z 

encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

 

 


