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Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący podczas  konkursu z 

języka niemieckiego w I LO w Kościanie. 

 

1. Uczestnik posługuje się odpowiednim zasobem środków językowych 

w zakresie następujących tematów: 

a) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia 

i emocje, zainteresowania), 

b) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 

wyposażenia), 

c) szkoła (np. przedmioty nauczania, przybory szkolne, zajęcia pozalekcyjne, życie 

szkoły), 

d) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, miejsca pracy), 

e) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, konflikty 

pokoleń, koledzy, przyjaciele, czynności  życia codziennego, podział obowiązków 

domowych, formy spędzania czasu wolnego), 

f) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale 

gastronomiczne, zdrowe odżywianie), 

g) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawane i kupowane), 

h) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, 

informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wakacje nad morzem, w górach, 

poza granicami, na wsi, u dziadków, na campingu), 

i) sport (np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy), 

j) zdrowie i choroba (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym 

cywilizacyjne – ich objawy i leczenie, uzależnienia), 

k) świat przyrody (np. pogoda, świat roślin i zwierząt), 
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l) elementy wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego oraz o Polsce 

 

2. Uczestnik poprawnie stosuje następujące zagadnienia gramatyczne: 

a) czasowniki regularne i nieregularne, 

b) czasowniki zwrotne, 

c) czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,  

d) czasowniki modalne, 

e) czasowniki posiłkowe trybu,  

f) formy podstawowe czasowników, 

g) czas teraźniejszy Präsens, 

h) czas przeszły Perfekt (z haben i sein) Präteritum 

i) czas przyszły Futur i rzeczowniki w liczbie mnogiej i pojedynczej, 

j) rodzajnik określony i nieokreślony oraz opuszczanie rodzajnika, 

k) zaimek osobowy, bezosobowy, dzierżawczy, 

l) przyimki z III, IV, III i IV przypadkiem, 

m) przymiotnik: stopniowanie, 

n) liczebniki główne i porządkowe, 

o) spójniki wymagające szyku prostego, przestawnego oraz w zdaniu pobocznym, 

p) przeczenie nicht i kein, 

q) tryb oznajmujący, 

r) tryb rozkazujący, 

s) zdania współrzędnie i podrzędnie złożone. 

 

 


