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Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy VI 
 

Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach języka niemieckiego  

w tygodniu i powinien być traktowany jako przykładowy plan realizacji poszczególnych rozdziałów, a nie jako jedyna  

i ostateczną wersję podziału zawartego w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. 

 

Każdy nauczyciel powinien dostosować tempo pracy możliwości uczniów, a także dopasować realizowany materiał do kalendarza roku 

szkolnego. 

 
NAZWA SZKOŁY: ............................................................................................  

NAUCZYCIEL: .................................................................................................  

ROK SZKOLNY: .............................................................................................. 

KLASA: ............................................................................................................  

 

Rozdział Temat Cele lekcji Materiał 

leksykalno-gramatyczny 

 

Zadania 

w 

podręczniku 

 

Zadania 

w materiałach 

ćwiczeniowych 

i materiały 

dodatkowe 
1 Es ist vorbei 

 

 

Die Sommerferien sind 

vorbei. 

 

Uczniowie potrafią opowiedzieć  

o przeżyciach wakacyjnych, 

potrafią zastosować formy hatte, war. 

 

Präteritum czasowników sein 

 i haben; 

określenia miejsca i czasu 

 

A, Unsere 

Ferienhitlisten 

 

 

 

A1-A5 płyta CD 

Wo warst du in den 

Sommerferien? 

 

Uczniowie potrafią powiedzieć gdzie spędzili 

wakacje; 

potrafią zastosować określenia czasu. 

Präteritum czasowników sein  

i haben; 

zwroty:  

in den Sommerferien,   

am Montag,  

am Wochenende,  

heute Morgen,  

gestern Nachmittag 

B, B1 

 

B1- B6; płyta CD; 

nagranie online 

Was hast du gestern 

gemacht? 

 

Uczniowie znają zasadę tworzenia czasu Perfekt; 

ćwiczą formułowanie zdań w czasie przeszłym. 

 

Prefekt czasowników słabych 

mocnych i rozdzielnie złożonych  

C, C1 

 

C1-C4 

Wann bist du heute 

aufgestanden? 

 

Uczniowie potrafią relacjonować (ustnie  

i pisemnie) zdarzenia w klasie i na przerwie. 

 

Prefekt czasowników słabych 

mocnych i rozdzielnie złożonych 

C2, C3, C4 

 

C5-C11; płyta CD 
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Wir singen ein Lied – 

Rap der starken Verben. 

 

Uczniowie śpiewają piosenkę;  

utrwalają Perfekt czasowników słabych  

i mocnych. 

 

 

 

D  D1-D2; płyta CD 

nagranie online 

Hast du einen schönen 

Tag gehabt? 

Uczniowie rozumieją przeczytane teksty  

i potrafią dopasować je do obrazków; 

uczniowie rozumieją selektywnie tekst do 

słuchania.  

 

 E, F, F1 E1-E 3, płyta CD 

nagranie online 

Die kluge Eule prüft.   

 

Uczniowie ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

materiał leksykalny  

i gramatyczny wprowadzony  

w poprzednich lekcjach 

G, H, I 

 

H1, test dla ucznia,  

płyta CD 

nagranie online 

 

Test 1  Sprawdzian wiadomości.  

 

  Testy - Test 1  

 

Korrektur 

 

Poprawa i ewaluacja testu. 

 

  Karta samooceny 

 

Meine Ferienhitliste 

 

Wykonanie projektu i jego prezentacja.   Materiały ćwiczeniowe 

str.19; materiały 

potrzebne do wykonania 

projektu 

 

2 Meine Pflichten 

 

Hilf mir bitte! 

 

Uczniowie rozumieją znaczenie słowa helfen; 

znają nazwy czynności wykonywanych w ramach 

obowiązków domowych; 

potrafią zareagować na prośbę lub rozkaz.  

odmiana czasownika helfen;  

tryb rozkazujący czasowników 

regularnych i nieregularnych; 

nazwy czynności wykonywanych 

w ramach obowiązków 

domowych 

 

A, Kettenübung 

 

A1-A7; płyta CD 

Was sollen sie tun? 

 

Uczniowie doskonalą umiejętność reagowania na 

prośbę lub rozkaz; 

potrafią powiedzieć, co należy do ich 

obowiązków. 

czasowniki modalne können, 

müssen, sollen dürfen 

B, B1, B2 B1- B7; płyta CD 

nagranie online 

Wer hilft wem? 

 

Uczniowie rozumieją selektywnie artykuł 

prasowy;  

znają formy zaimka dzierżawczego w celowniku. 

zaimek pytający wem?, zaimek 

dzierżawczy w celowniku 

C, C1, C2 

 

 

C1-C3, płyta CD 

Wem hilfst du? 

 

Uczniowie potrafią powiedzieć, komu pomagają;  

potrafią zastosować formy zaimka dzierżawczego 

w celowniku;  

potrafią prawidłowo zadawać pytania. 

zaimek pytający wem?, zaimek 

dzierżawczy w celowniku 

 C4-C7, płyta CD 

nagranie online 
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Wir singen ein Lied – 

Was soll ich tun? 

 

 

Uczniowie śpiewają piosenkę; 

 potrafią opowiadać o swoich domowych 

obowiązkach.  

 

 D 

  

 

D1-D3, płyta CD 

nagranie online 

 

Ich hatte viel zu tun. Uczniowie utrwalają formy czasu Perfekt; 

potrafią napisać krótki tekst o tym, co robili; 

rozumieją selektywnie tekst do słuchania.  

 

 E, F E1-E5; płyta CD 

Die kluge Eule prüft.   

 

Uczniowie rozumieją szczegółowo tekst do 

czytania;  

znają nazwy pomieszczeń w domu; rozumieją 

znaczenie zaimka man; 

ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

nazwy pomieszczeń w domu;  

zaimek osobowy man; 

materiał leksykalny  

i gramatyczny wprowadzony  

w poprzednich lekcjach 

G, H, I 

 

G1-G2; H1; płyta CD 

nagranie online 

 

Test 2  

 

Sprawdzian wiadomości.  

 

  Poradnik -  Test 2  

 

Korrektur Poprawa i ewaluacja testu. 

 

  Karta samooceny 

 

Aufgabenblatt für 

meine Familie. 

 

Wykonanie projektu i prezentacja.   Materiały ćwiczenowe 

str.34 

 

3 Freizeitaktivitäten 

 

Am Wochenende fahren 

wir nach Berlin. 

Uczniowie potrafią określić miejsca spędzania 

wolnego czasu i czynności tam wykonywane. 

 

okolicznik miejsca w  bierniku:  

in die …, 

zu …..,  

ins ….. 

in den …,  

auf den …..,  

nach … 

zwroty:  

Wohin fährst du?  

Was kann man da machen? 

 

A , 

Freizeitmaschine 

 

 

A1-A5, płyta CD 

nagranie online 

Wohin fährst du am 

Wochenende? 

 

 

 

Uczniowie potrafią zapytać o plany na weekend  

i opowiadać, jak go spędzili. 

 

zwroty:  

Wohin fährst du?  

Was kann man da machen? 

Wo warst du?  

Was hast du da gemacht? 

okolicznik miejsca w celowniku  

i bierniku 

B, B1, B2 

 

B1-B4; płyta CD 
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Wo warst du und was 

hast du da gemacht? 

Uczniowie doskonalą umiejętność 

relacjonowania oraz użycia okolicznika miejsca. 

 

zwroty:  

Wo warst du?  

Was hast du da gemacht? 

okolicznik miejsca w celowniku i 

bierniku; Perfekt czasowników 

regularnych i nieregularnych 

 

 B5-B11; 

Im Frühling kann man 

wandern. 

Uczniowie potrafią opowiadać, jak spędzają czas 

wolny w różnych porach roku. 

 

formy spędzania czasu wolnego;  

pory roku 

C, C1 

 

C1-C 8 

Wir singen ein Lied – 

Wo bist du gewesen? 

 

Uczniowie rozmawiają o swoich upodobaniach 

muzycznych; 

śpiewają piosenkę Wo bist du gewesen?; 

potrafią napisać krótką relację.  

 

 

 

D D1-D3 płyta CD 

nagranie online 

Unsere Klasse machte 

einen Ausflug. 

Uczniowie znają zasadę tworzenia czasu 

przeszłego Präteritum; 

potrafią rozpoznać czasowniki w czasie 

Präteritum. 

 

odmiana czasowników słabych i 

mocnych  w czasie Präteritum 

 

E, F E1-E4; płyta CD 

Die kluge Eule prüft.   

 

Uczniowie rozumieją selektywnie tekst do 

czytania;  

ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

materiał leksykalny i 

gramatyczny wprowadzony w 

poprzednich lekcjach 

G, H, I 

 

H 1; test dla ucznia;  

płyta CD 

nagranie online 

Test  3  Sprawdzian wiadomości.  

 

  Testy  - Test 3  

 

Korrektur 

 

Poprawa i ewaluacja testu. 

 

  Karta samooceny 

 

Mein Wohnort. 

 

Wykonanie projektu i jego prezentacja.   Materiały ćwiczeniowe 

str. 52 

 

4 Familienfeste 

 

Wann hast du 

Geburtstag? 

Uczniowie znają nazwy miesięcy i pór roku; 

potrafią powiedzieć, kiedy mają urodziny oraz 

kiedy przypadają inne świętą i dni wolne od zajęć 

szkolnych. 

 

nazwy miesięcy, pór roku, świąt   

i dni wolnych od zajęć szkolnych; 

zwroty: 

Wann hast du Geburtstag?  

Wann feiert man den Muttertag?  

Wann feiert man Ostern? 

Wann gibt es Weihnachten? 

 

A,  

Bewegungsspiel 

 

 

 

A1-A5; płyta CD 
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Ich lade dich zu meiner 

Geburtstagparty ein. 

Uczniowie potrafią prowadzić rozmowę 

telefoniczną; 

potrafią zaprosić przyjaciół na urodziny. 

 

 

odmiana czasownika einladen; 

zaimek osobowy w  bierniku; 

zwroty:  

Wen lädst du ein?  

Ich lade dich ein. 

 

B, B1 B1-B3; płyta CD  

nagranie online 

Alles Gute zum 

Geburtstag. 

Uczniowie potrafią złożyć życzenia urodzinowe; 

potrafią prawidłowo używać zaimka osobowego 

w celowniku  i bierniku. 

  

zaimek osobowy w celowniku  

i bierniku; 

zwrot: 

 Ich gratuliere dir zum 

Geburtstag. 

 

B2-4 

 

 

B4 –B13 płyta CD 

nagranie online 

Meine Party war super. Uczniowie potrafią znaleźć w tekście informacje 

dotyczące przygotowań i przebiegu przyjęcia 

urodzinowego; 

potrafią odpowiadać na pytania do tekstu. 

 

 C  

 

 

C1-C3; płyta CD 

Anna hat eine 

Geburtstagsparty 

gemacht. 

Uczniowie potrafią opowiadać  

o przygotowaniach i przebiegu przyjęcia 

urodzinowego. 

 

zaimek osobowy w celowniku  

i bierniku; 

rzeczowniki złożone 

 

C1 C4-C7 

Wir singen ein Lied –

Das Geburtstagslied.  

 

Uczniowie śpiewają piosenkę; 

potrafią określić położenie przedmiotów. 

 

przyimki z celownikiem D, E 

 

 

D1-D3,E1 – E5; płyta CD 

nagranie online 

Die kluge Eule prüft.   

 

Uczniowie rozumieją szczegółowo tekst do 

słuchania;  

potrafią dopasować zdjęcia do opisu; 

ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

materiał leksykalny  

i gramatyczny wprowadzony  

w poprzednich lekcjach 

F, G, H, I  

 

 

G1, H, test dla ucznia; 

płyta CD 

nagranie online 

Test  4  

 

Sprawdzian wiadomości.  

 

  Testy  - Test 4 

 

Korrektur 

 

Poprawa i ewaluacja testu. 

 

  Karta samooceny 

 

Die Einladung zur 

Geburtstagsparty. 

 

Wykonanie projektu i jego prezentacja. 

 

  Materiały ćwiczeniowe 

str.73 
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5 Meine Freunde 

 

Wir suchen 

Brieffreunde. 

Uczniowie rozumieją treść ogłoszeń na czacie; 

potrafią odpowiedzieć na e-mail. 

 

rodzaje zainteresowań, hobby; 

odmiana czasownika sammeln 

 

A, A1, 

Pralinenspiel 

 

A1-A7; 

Magst du ihn? Uczniowie potrafią określić cechy charakteru i 

rozmawiać o swoich sympatiach i antypatiach. 

 

cechy charakteru; odmiana 

czasownika mögen; zaimek 

osobowy w bierniku 

 

B, B1 

 

 

B1-B8; płyta CD 

nagranie online 

Mein bester Freund hat 

grüne Augen. 

Uczniowie potrafią opisać wygląd zewnętrzny 

swoich przyjaciół, podać ich cechy charakteru i 

rodzaje zainteresowań. 

 

części twarzy; 

kolory; cechy charakteru, 

zainteresowania; 

zwrot: 

 Ich finde ihn/ sie ….. 

C, C1 

 

 

C1, C 3; płyta CD 

Sven will 

Programmierer werden. 

Uczniowie znają nazwy zawodów; 

potrafią powiedzieć, kim chcą zostać z zawodu, 

co chcą robić. 

 

nazwy zawodów; 

odmiana czasownika wollen 

zwrot:  

Ich will …. werden. 

C2 C4-C8; płyta CD 

nagranie online 

Wir singen ein Lied – 

Freunde. 

 

Uczniowie śpiewają piosenkę;  

potrafią podać szczegółowe swoich przyjaciół. 

 

 D  

 

 

D1, D3; płyta CD 

nagranie online 

 

Gestern war es kalt, 

aber heute ist es warm. 

Uczniowie potrafią dopasować do siebie wyrazy 

o przeciwnym znaczeniu;  

rozumieją selektywnie tekst do słuchania. 

materiał leksykalny i 

gramatyczny wprowadzony w 

poprzednich lekcjach 

E, F E1-E2; płyta CD 

Die kluge Eule prüft   

 

Uczniowie rozumieją krótkie teksty i potrafią je 

zilustrować;  

ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

 

materiał leksykalny i 

gramatyczny wprowadzony w 

poprzednich lekcjach 

G, H, I 

 

H1, test dla ucznia;  

płyta CD 

nagranie online 

Test - 5  

 

Sprawdzian wiadomości.  

 

  Testy - Test 5  

 

Korrektur Poprawa i ewaluacja testu. 

 

  Karta samooceny 

 

Meine Galerie. Wykonanie projektu i jego prezentacja.   Materiały ćwiczeniowe, 

str. 89 

 

6 Rund um die 

Schule 

 

In unserer Schule hat 

ein Schulfest 

stattgefunden. 

Uczniowie potrafią korzystać ze słownika; 

rozumieją szczegółowo informacje na temat 

święta szkolnego. 

 

zwroty i wyrażenia związane ze 

szkolnym świętem sportu 

 

A, A1 

Buchstabenspiel 

 

 

A1- A6, płyta CD 
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Und wer hat gewonnen? Uczniowie potrafią rozmawiać o sytuacjach 

zaistniałych w trakcie trwania święta sportu; 

potrafią zareagować z niedowierzaniem. 

 

zwroty:  

Du spinnst wohl! Unmöglich!  

Meine Güte!  

Das kann nicht sein! 

Na so was!  

Kaum zu glauben! 

B, B1  

 

 

B1, B5, płyta CD 

nagranie online 

Zur Schule fahre ich mit 

dem Bus. 

Uczniowie znają nazwy środków lokomocji; 

potrafią powiedzieć, czym dojeżdżają do szkoły. 

 

nazwy środków lokomocji; 

odmiana czasownika fahren 

C, C1, C2 

 

 

C1-C3 płyta CD 

Womit kann man 

fahren? 

Uczniowie utrwalają nazwy środków lokomocji, 

potrafią zadawać pytania: Womit….? i  Mit wem 

….? i udzielać na nie odpowiedzi. 

pytania: Womit….?  

i Mit wem ….? 

odmiana czasowników schlafen; 

sich waschen 

 C4-C10 

Wir singen ein Lied – 

Wenn du Lust hast, ... 

 

Uczniowie śpiewają piosenkę; potrafią  korzystać 

ze słownika; potrafią utworzyć rzeczowniki 

odczasownikowe; rozumieją selektywnie tekst do 

słuchania. 

 

 D, E, F 

 

 

D1-D3; płyta CD 

Spielt mir der klugen 

Eule!  

 

Uczniowie rozumieją szczegółowo tekst 

wywiadu; 

ćwiczą wymowę; 

utrwalają wiadomości z poprzednich lekcji. 

 

materiał leksykalny  

i gramatyczny wprowadzony  

w poprzednich lekcjach 

G, H, I 

 

H1, gra; płyta CD 

Test 6  Sprawdzian wiadomości.    Testy -Test 6 

 

Korrektur  

 

Poprawa testu i ewaluacja. 

 

  Karta samooceny 

 

 

Unser Sportfest. 

Wykonanie projektu i jego prezentacja. 

 

  Materiały ćwiczeniowe,, 

str.101 

Mein Portfolio 

 

Uczniowie porządkują swoje portfolio; 

potrafią wybrać najlepsze ze swoich prac 

projektowych, testów i zadań domowych; 

przygotowują mapę mentalną do hasła  

Das haben wir gelernt. 

 

materiał leksykalny  

i gramatyczny wprowadzony  

w VI klasie 

 teczka lub segregator, 

duże arkusze papieru, 

kolorowe pisaki, tablica 

magnetyczna  

z kartonikami 

7 Kulturecke 

 

Wolfgang Amadeus 

Mozart – ein 

Wunderkind aus 

Österreich. 

Uczniowie znają postać kompozytora i jego dwa 

utwory;  

potrafią wyszukać w Internecie informacji o 

miejscach związanych z kompozytorem. 

 

 A lekcja z wykorzystaniem 

Internetu; 

 wybrane utwory 

kompozytora, np.: Eine 

kleine Nachtmusik i Marsz 

turecki 

 



und so weiter. Nowa edycja • klasa 6 ©  PWN Wydawnictwo Szkolne  

         8 

 

Die Sprachen in der 

Schweiz. 

Uczniowie potrafią podać kilka najważniejszych 

informacji na temat Szwajcarii; 

znają nazwy języków, jakimi mówią mieszkańcy 

Szwajcarii; potrafią znaleźć w Internecie 

informacje na temat dwóch miast: Bern, Zürich. 

 B lekcja z wykorzystaniem 

Internetu; 

fragmenty autentycznych 

nagrań wypowiedzi w 

językach, jakimi 

posługują się mieszkańcy 

Szwajcarii  

Wissenswert über 

Deutschland 

Uczniowie potrafią podać kilka informacji o 

Republice Federalnej Niemiec i jej stolicy, 

Berlinie. 

 

 C lekcja z wykorzystaniem 

Internetu 

8 Theaterstück 

 

Rumpelstilzchen Uczniowie rozumieją treść scenariusza 

i potrafią przeczytać swoje role 

 

Uczniowie samodzielnie wykonują elementy 

dekoracji 

 

 

Uczniowie znają swoje role na pamięć i próbują 

je odegrać 

 

Występ przed kolegami 

i koleżankami, nauczycielami i rodzicami 

Scenariusz sztuki: 

Rumpelstilzchen 

 

 płyta CD 

 

 

 

materiały potrzebne do 

wykonania dekoracji 

 

 

 

 

 

 

Arkusz ewaluacyjny 

 

 


