
German B 

Język niemiecki  uczniowie mogą wybrać  na poziomie średnio zaawansowanym jako Standard 

Level w wymiarze czterech godzin tygodniowo i poziomie zaawansowanym jako Higher Level 

w wymiarze sześciu godzin tygodniowo.  

Cele: 

• Kształcenie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego, umożliwiających 

porozumiewanie się i działanie w tym języku w codziennych sytuacjach.  

• Nabywanie i rozwijanie przez ucznia sprawności językowych w zakresie słuchania, czytania, 

pisania i mówienia. 

• Rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów. 

• Rozwijanie krytycznego, logicznego i twórczego myślenia. 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się, działania, oceny koleżeńskiej i samooceny. 

• Poznanie i stosowanie przez uczniów różnorodnych strategii uczenia się języka niemieckiego. 

• Kształcenie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy z innymi w celu poszukiwania 

rozwiązań konkretnych zadań i problemów. 

• Doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy. 

• Przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych. 

• Kształcenie w uczniach postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur i chęci ich poznania 

Tematyka zajęć: 

Na lekcji uczniowie poznają typy zadań występujące na maturze międzynarodowej. Materiał 

leksykalny obejmuje pięć obszarów tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym: 

• Identitäten 

• Erfahrungen 

• Menschliche Erfindungsgabe 

• Soziale Organisation 

• Ein Planet für alle 

Na poziomie HL uczniowie dodatkowo pracują z tekstami literackimi, które stanowią podstawę 

egzaminu ustnego. 

Materiały stosowane na lekcji: 

• „Deutsch im Einsatz” - podręcznik i książka ćwiczeń 

• Arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat 

• Materiały z niemieckojęzycznej prasy i Internetu 

• Krótkie filmy i autentyczne nagrania 

• Aplikacje wspierające naukę słownictwa 

Egzamin z German B  składa się z dwóch części:  

• pisemnej (egzamin zewnętrzny) 

• ustnej (egzamin wewnętrzny) 

  



German B SL 

Egzamin Szczegóły Ocenianie 

Arkusz 1 (Paper 1) 

Pisanie 

75 minut 

250-400 słów 

3 tematy do wyboru 

30 pkt 

Waga 25% 

Arkusz 2 (Paper 2) 

Umiejętność słuchania 

 i czytania 

45 minut+ 60 minut 

3 teksty na słuchanie+3 teksty na czytanie 

25 pkt+ 40 pkt 

Waga 50% 

Internal Assessment 

Ustny egzamin 

wewnętrzny 

 

 

12-15 minut (+ 15 minut przygotowanie) 

Opis (3-4 minut) i analiza obrazka (4-5 minut); 

Dyskusja na jeden z 5 przerabianych obszarów 

tematycznych (5-6minut) 

30 pkt 

Waga 25% 

 

German B HL 

Egzamin Szczegóły Ocenianie 

Arkusz 1 (Paper 1) 

Pisanie 

90 minut 

450-600 słów 

3 tematy do wyboru 

30 pkt 

Waga 25% 

Arkusz 2 (Paper 2) 

Umiejętność słuchania 

 i czytania 

60 minut+ 60 minut 

3 teksty na słuchanie+3 teksty na czytanie 

25 pkt+ 40 pkt 

Waga 50% 

Internal Assessment 

Ustny egzamin 

wewnętrzny 

 

 

12-15 minut (+ 20 minut przygotowanie) 

Analiza (3-4 minuty) i dyskusja na temat 

jednego z dwóch przerabianych 

niemieckojęzycznych utworów literackich (4-5 

minut); dyskusja na jeden z 5 przerabianych 

obszarów tematycznych  

30 pkt 

Waga 25% 

 


