
Rozkład materiału dla klasy I 

Podręcznik: Aha Neu 1a, 1b 
 
Kapitel 1 – Hallo! Wie geht's? 

1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania na lekcji języka niemieckiego 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Deutsch ist einfach! 2 internacjonalizmy słuchanie (rozumienie selektywne): 

internacjonalizmy 

 

Deutschland 3 elementy wiedzy o krajach 

niemieckiego obszaru 

językowego (nazwy 

geograficzne oraz wybrane 

atrakcje turystyczne miast 

kojarzonych z Niemcami) 

mówienie: przekazywanie informacji 

zawartych w materiałach wizualnych (mapa) 

 

Hallo! 4 powitanie i pożegnanie mówienie: rozpoczynanie i kończenie 

rozmowy (powitanie i pożegnanie, dobór 

odpowiednich form powitania i pożegnania); 

słuchanie (rozumienie selektywne) 

 

Ich heiße Susanne 5 człowiek: dane osobowe mówienie: przedstawianie się i podawanie 

podstawowych informacji o sobie (imię, 

miasto i kraj pochodzenia, wiek, 

zainteresowania); słuchanie i czytanie 

(rozumienie selektywne) 

zaimek osobowy ich; 

czasownik regularny 

w 1. os. l. poj. 

In der Pause 
 
 
 
Wie heißt du? 

6 
 
 
 

  7 

człowiek: dane osobowe mówienie: nawiązywanie kontaktów 

towarzyskich (powitania i pożegnania, 

przedstawianie się, uzyskiwanie i udzielanie 

podstawowych informacji dotyczących danych 

osobowych); przeprowadzanie wywiadu; 

wyrażanie prośby o powtórzenie tego, co 

powiedział rozmówca 

czasownik regularny 

w 1. i 2. os. l. poj.; 

zdanie oznajmujące 

oraz zdanie pytające 

zaczynające się od 

zaimków pytających: 

wie, wo, woher, was 

Ralf kommt  

aus Köln 

 

Odmiana 

czasowników - 

ćwiczenia 

8 
 
 
9 

człowiek: dane osobowe, 

wygląd zewnętrzny, cechy 

charakteru 

mówienie: opisywanie postaci (dane 

osobowe, cechy fizyczne, wygląd zewnętrzny, 

zainteresowania); czytanie (rozumienie 

selektywne) 

czasownik regularny 

w 3. os. l. poj. 

 

Czasownik regularny 

w liczbie pojedyńczej  

Ich schwimme nicht 

gern 

10 człowiek: dane osobowe, 

zainteresowania; opisywanie 

czynności 

mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji 

na temat wykonywanych czynności  

i zainteresowań; udzielanie odpowiedzi 

twierdzącej i przeczącej; słuchanie i czytanie 

(rozumienie selektywne) 

tworzenie pytań 

rozstrzygających; 

udzielanie 

odpowiedzi 

twierdzącej  

i przeczącej 

Powtórzenie 11    

Test sprawdzający 12    

 

Kapitel 2 – Familie und Verwandte 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Eine nette Familie 13 życie rodzinne: członkowie 

rodziny 

mówienie: opisywanie postaci (dane osobowe, 

cechy fizyczne, wygląd zewnętrzny); udzielanie 

informacji o członkach rodziny; 

słuchanie (rozumienie globalne i selektywne) 

rodzajnik określony 

w mianowniku; 

zaimki osobowe er, 

sie, es, sie (PI.)  

w mianowniku; 

czasownik sein  

w 3. os. l. poj. i l. mn. 



Eins, zwei, drei ... 14 liczebniki główne 
od 1 do 20 

rozpoznawanie i zapisywanie słownie 

liczebników od 0 do 20; kształcenie 

umiejętności liczenia od 0 do 20 

 

Die Familie  

von Matthias 

 

 

 

 

Wir , ihr, Sie – 

poznajemy liczbę 

mnogą 

15 
 
 
 
 
 
 

16 

życie rodzinne: członkowie 

rodziny, ich dane osobowe, 

nazwy zawodów 

mówienie: określanie stopnia pokrewieństwa; 

informowanie o zawodach wykonywanych 

przez różne osoby; słuchanie i czytanie: 

(rozumienie selektywne): opis osób, 

ogłoszenia prasowe dotyczące pracy; 

rozpoznawanie i zapisywanie słownie 

liczebników głównych od 0 do 20 

zaimek dzierżawczy 

mein, meine w 

mianowniku; 

tworzenie żeńskich 

nazw zawodów; 

czasownik sein  

w 1. os. l. poj. i l. mn. 

i 3. os. l. mn. 

Zaimek osobowy w 

liczbie mnogiej 

Meine Tochter ist 

deine Mutter 

17 liczebniki główne 
od 20 do 100; 

członkowie rodziny; nazwy 

zawodów 

mówienie: pytanie o członków rodziny  

i udzielanie informacji na ich temat; 

opisywanie postaci; słuchanie i czytanie 

(rozumienie selektywne) 

zaimek dzierżawczy 

dein, deine  

w mianowniku 

Die Familienfotos 

von Tobias 

18 życie rodzinne; członkowie 

rodziny: osobowość i charakter 

czytanie (rozumienie selektywne); mówienie: 

opisywanie członków rodziny (osobowość  

i charakter); wyrażanie własnej opinii; praca  

ze słownikiem polsko-niemieckim oraz  

ze słownikiem przysłów; kształcenie 

świadomości językowej: podobieństwa  

w języku niemieckim i angielskim 

 

Tierfreunde 
 
 
 
 
 
Zaimki dzierżawcze - 
ćwiczenia 

19 
 
 
 
 
 
20 

świat przyrody; zwierzęta 

domowe 

 

 

 

zwierzęta , rodzina 

czytanie (rozumienie selektywne); mówienie: 

opisywanie wyglądu i zachowania zwierząt; 

wyrażanie przynależności za pomocą przyimka 

von; czytanie (rozumienie selektywne): 

ogłoszenie szkolne dotyczące wystawy psów  

i kotów w szkole; przekazywanie w języku 

polskim wybranych informacji z tekstu  

w języku niemieckim 

zaimki dzierżawcze: 

sein, seine i ihr, ihre 

w mianowniku; 

czasownik regularny 

w 1. i 3. os. l. poj. i l. 

mn. 

Zaimki dzierżawcze w 

mianowniku 

Ein Brief von Tina 
 
 
Wir schreiben einen 
Brief – piszemy list 

21 
 
 
22 

człowiek: dane osobowe, 

hobby, członkowie rodziny, 

czynności życia rodzinnego 

czytanie (rozumienie selektywne): ogłoszenie; 

przekazywanie w języku polskim głównych 

myśli z prostego tekstu w języku niemieckim; 

pisanie: list 

zaimek dzierżawczy 

unser, unsere  

w mianowniku 

Powtórzenie 23    

Test sprawdzający 24    

 

Kapitel 3 – Schule 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Mathe, Deutsch, 

Chemie ... 

25 szkoła: przedmioty nauczania mówienie: prowadzenie krótkich rozmów na 

temat zajęć szkolnych 

 

Stundenplan von 

Fabian 

26 szkoła: przedmioty nauczania, 

plan lekcji; dni tygodnia 

mówienie: prowadzenie krótkich rozmów na 

temat planu lekcji (pytania i odpowiedzi); 

wyrażanie aprobaty i dezaprobaty 

prosty i przestawny 

szyk wyrazów  

w zdaniu; czasownik 

haben w l. poj. 

Was macht ihr in 
Musik? 

27 szkoła: czynności związane  

z poszczególnymi 

przedmiotami nauczania 

czytanie (rozumienie globalne); słuchanie 

(rozumienie selektywne); mówienie: 

opowiadanie i rozmawianie o szkole  

i czynnościach związanych z poszczególnymi 

przedmiotami nauczania 

czasownik regularny 

w 1. i 2. os. l. mn.; 

zaimek dzierżawczy 

euer, eure 

Mein Biolehrer ist 

super! 

 

Mein Gymnasium - 

ćwiczenia 

28 
 
 
29 

szkoła: czynności związane  

z poszczególnymi 

przedmiotami nauczania; 

nauczyciele 

mówienie: wyrażanie opinii; wyrażanie emocji 

(radość, niezadowolenie); czytanie 

(rozumienie selektywne); praca ze słownikiem 

rzeczowniki złożone 

Jochen hat eine 

Sechs in Deutsch 

30 oceny szkolne; świadectwo 

szkolne 

mówienie: przekazywanie informacji 

zawartych w materiałach wizualnych 

(świadectwo szkolne); porównanie skali ocen 

tworzenie 

rzeczowników 

od liczebników 



w Polsce i Niemczech; opowiadanie o ocenach 

szkolnych i świadectwie 

(oceny 

szkolne); rodzajnik 

nieokreślony  

w mianowniku 

Schulsachen 31 przybory szkolne; kolory mówienie: proste opisywanie przedmiotów 

(przyborów szkolnych); kształcenie 

świadomości językowej 

podstawowe zasady 

użycia rodzajnika 

określonego  

i nieokreślonego 

Das ist kein 

Walkman, das ist 

doch ein Discman! 

 

Ich habe einen 

Spitzer - ćw. 

32 
 
 
 
 
33 

opis wydarzeń z życia szkoły czytanie (rozumienie ogólne i selektywne); 

mówienie: opisywanie zdarzeń; wyrażanie 

potrzeb; wyrażanie prośby o pomoc  

i podziękowanie za pomoc 

przeczenie kein; 

rodzajnik 

nieokreślony  

i przeczenie kein  

w bierniku; 

czasowniki haben  

i brauchen 

Powtórzenie 34    

Test sprawdzający 35    

 

Kapitel 4 – Hobby und Freizeit 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Ich suche Freunde 

im Netz 

 

Czasowniki 

nieregularne – ćw. 

36 
 
 
 

  37 

człowiek: dane osobowe, 

wygląd zewnętrzny, uczucia, 

emocje; 

życie towarzyskie i rodzinne: 

formy spędzania czasu 

wolnego 

czytanie (rozumienie selektywne): ogłoszenia; 

pisanie: e-mail 

 

czasowniki 

nieregularne: fahren, 

schlafen, essen, 

sprechen, lesen, 

sehen 

Ein Interview 38 życie towarzyskie i rodzinne: 

formy spędzania czasu 

wolnego 

słuchanie (rozumienie selektywne): wywiad; 

czytanie (rozumienie selektywne): ankieta; 

mówienie: zasięganie, udzielanie  

i przekazywanie informacji: wyrażanie 

upodobań; przedstawianie wyników ankiety; 

określanie częstotliwości wykonywanych 

czynności 

stopniowanie 

przysłówka gern 

Eine Gartenparty 

bei Jakob 

 

 

Czasowniki 

rozdzielnie złożone - 

ćwiczenia 

39 
 
 
 
 
40 

życie rodzinne i towarzyskie: 

koledzy, przyjaciele; formy 

spędzania czasu wolnego; 

człowiek: zainteresowania; 

żywienie: podstawowe 

artykuły spożywcze 

(internacjonalizmy) 

słuchanie i czytanie (rozumienie selektywne): 

tekst narracyjny; mówienie i pisanie: 

przekazywanie informacji: opisywanie osób, 

czynności i wydarzeń 

czasowniki 

rozdzielnie złożone: 

fernsehen, 

mitnehmen, 

aufstehen, 

aufraumen, mithaben 

Wir gehen aus 41 życie rodzinne i towarzyskie: 

formy spędzania czasu 

wolnego; podróżowanie  

i turystka: miejsca publiczne 

(zwroty typu: in den Zoo / in 

die Oper / ins Theater gehen) 

słuchanie i czytanie (rozumienie selektywne); 

mówienie: uzyskiwanie, udzielanie  

i przekazywanie informacji; proponowanie 

wspólnego spędzenia czasu; złożenie, 

przyjęcie i odrzucenie propozycji 

czasownik wissen 

Kochen ist mein 

Hobby 

42 żywienie: podstawowe 

artykuły spożywcze; 

przyrządzanie potraw; wagi  

i miary 

czytanie (rozumienie selektywne): przepis 

kulinarny; mówienie: przekazywanie 

informacji; pisanie: przepis kulinarny 

rodzajnik określony 

w bierniku; 

czasowniki 

nieregularne: geben, 

braten, backen 

Im Internet 43 człowiek: zainteresowania; 

upodobania; technika: 

korzystanie z komputera  

i internetu 

słuchanie i czytanie (rozumienie selektywne); 

mówienie: opisywanie ludzi i czynności; 

udzielanie informacji; pisanie (wypełnianie 

formularza): ankieta; mówienie: 

prezentowanie wyników ankiety 

 

Powtórzenie 44    

Test sprawdzający 45    

 
 



Kapitel 5 – Rund um die Uhr 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Wie spät ist es? 46 czas zegarowy mówienie: pytanie i udzielanie informacji na 

temat czasu zegarowego; podawanie czasu 

zegarowego w języku potocznym  

i urzędowym; słuchanie (rozumienie 

selektywne) 

 

Um wie viel Uhr? 47 czas zegarowy; program 

telewizyjny 

określanie początku i końca czynności oraz 

czasu jej trwania; mówienie: uzyskiwanie  

i udzielanie informacji; czytanie (rozumienie 

selektywne): program telewizyjny 

 

Ein Tag im Leben 

von Familie Torwart 

 

 

Czasowniki  

zwrotne - ćwiczenia 

48 
 
 
 
 

49 

czynności życia codziennego; 

formy spędzania czasu; 

członkowie rodziny 

mówienie: opowiadanie o przebiegu dnia; 

wyrażanie własnej opinii na temat sytuacji; 

słuchanie (rozumienie globalne i selektywne) 

spójnik denn 
 
 
 
 
czasowniki zwrotne 

Magst du Montage? 

 

Um wie viel Uhr 

stehst du auf? –ćw. 

50 
 
 

51 

czynności życia codziennego; 

pory dnia 

mówienie: określanie czasu (pory dnia); 

słuchanie i czytanie (rozumienie globalne) 

opowiadanie o przebiegu dnia 

czasowniki zwrotne 

Powtórzenie 52    

Test sprawdzający 53    

 

Kapitel 6 – Essen und Trinken 
 

Temat lekcji Nr lekcji Zakres tematyczny 
Umiejętności / 

Funkcje językowe 
Gramatyka 

Mein Frühstück 54 żywienie; podstawowe 

produkty spożywcze 

(śniadanie) 

mówienie: opowiadanie o przyzwyczajeniach 

żywieniowych w różnych krajach (śniadanie); 

opowiadanie o własnych upodobaniach 

kulinarnych (śniadanie); słuchanie (rozumienie 

selektywne); czytanie (rozumienie globalne) 

czasowniki: essen, 

trinken 

Was ist dein 

Lieblingsgericht? 

55 żywienie; produkty spożywcze, 

posiłki 

mówienie: wyrażanie upodobań i preferencji: 

nazywanie ulubionych i mniej lubianych 

potraw; czytanie i słuchanie (rozumienie 

selektywne) 

rzeczowniki złożone  

z przedrostkiem 

Lieblings- 

Paprika schmeckt 

scharf 

56 potrawy, smaki mówienie: opisywanie smaku i jakości potraw; 

kształcenie umiejętności wyrażania własnej 

opinii i jej uzasadniania 

spójnik denn 

In der 
Schulcafeteria 
 
 
Tryb rozkazujący – 
ćw. 

57 
 
 
 

58 

żywienie; produkty spożywcze: 

ilość i rodzaj opakowań 

mówienie: wyrażanie prośby i polecenia 

wobec osoby, z którą jest się per „ty"; 

kształcenie umiejętności prowadzenia 

rozmowy o posiłkach; mówienie: krótkie 

dialogi (jadłospis); uzyskiwanie i udzielanie 

informacji na temat cen; słuchanie 

(rozumienie selektywne) 

formy trybu 

rozkazującego dla  

2. os. l. poj. 

Essen und Trinken 

in der Stadt 

 

Besuch im 

Restaurant 

59 
 
 

60 

lokale gastronomiczne, 

potrawy 

mówienie: zamawianie posiłków  

i prowadzenie rozmowy ze sprzedawcą / 

kelnerem; stosowanie form grzecznościowych; 

wyrażanie prośby i polecenia wobec osoby, do 

której zwracamy się per „pan", „pani" 

czasownik 

w 3. os. l. mn. (forma 

grzecznościowa); tryb 

rozkazujący dla 3. os. 

l. mn. (forma 

grzecznościowa) 

Deckt den Tisch! 

Gleich kommen die 

Gaste 

61 nazwy sztućców i zastawy 

stołowej 

mówienie: wyrażanie prośby i polecenia 

wobec grupy osób, z którymi jest się per „ty"; 

słuchanie (rozumienie selektywne) 

tryb rozkazujący dla 

2. os. l. mn. 

Kinder essen anders 62 produkty spożywcze; 

upodobania kulinarne 

czytanie (rozumienie globalne i selektywne)  

Powtórzenie 63    

Test sprawdzający 64    

 


