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Niemiecki jest popularniejszy w Europie niż angielski 

Uniosłeś brwi ze zdziwienia, czytając powyższe stwierdzenie? Niesłusznie. Język niemiecki jest 

językiem administracyjnym lub oficjalnym nie tylko Niemiec, ale też Austrii, Liechtensteinu, 

Szwajcarii, Luksemburga, regionalnie we Włoszech i  Belgii. Łącznie, niemiecki jest pierwszym 

językiem dla ponad 100 mln ludzi w Europie. 

Otwiera on wiele drzwi i pomaga w realizacji zawodowych celów. Pozwala także 

na polepszenie standardu życia osobistego czy rozwijania zasobów własnej wiedzy 

na podstawie niemieckojęzycznej literatury. 

Skorzystaj więc z okazji i dołącz do kameralnych grup German B ! Dobra   atmosfera na lekcjach 

sprzyja pracy, podnosi motywację i pomaga osiągnąć sukcesy.  

Najlepsi uczniowie z grupy mogą przystąpić w ostatnim roku nauki do bezpłatnego certyfikatu 

językowego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który jest świadectwem znajomości języka 

niemieckiego na poziomie C1, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w krajach 

niemieckojęzycznych.  

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?  

 Życie zawodowo-polityczne 

W Unii Europejskiej język niemiecki zajmuje pierwsze  miejsce : kto mówi po niemiecku 

może porozumieć się z co czwartym obywatelem UE w swoim języku ojczystym. W 

parlamencie UE najsilniejszą grupę stanowią niemieckojęzyczni posłowie, a język 

niemiecki jest jednym z oficjalnych języków urzędowych UE obok angielskiego i 

francuskiego.  

Porozumiewanie się z niemieckojęzycznymi partnerami zawodowymi za pomocą ich 

języka ojczystego prowadzi do lepszych stosunków a tym samym do bardziej udanej 

komunikacji. Ta natomiast może przynieść nam sukces w rozmowach. 

 Globalna kariera 

Ze znajomością języka niemieckiego zwiększają się szanse na zatrudnienie w niemieckich 

firmach w Polsce oraz w innych krajach. Dobra znajomość języka niemieckiego sprawia, 

że pracodawcy działający globalnie widzą w nas produktywnych pracowników. 

 Możliwość studiowania i pracy w Niemczech 

https://blog.tyczkowski.com/2010/09/slownictwo-niemieckie-zwiazane-z-literatura/


Niemcy oferują mnóstwo stypendiów na najwyższym poziomie w atrakcyjnych i 

wszechstronnych kulturowo miasteczkach uniwersyteckich. Dla młodych obcokrajowców 

pojawia się też możliwość uzyskania pozwolenia na pracę. 

 Nauka i badania 

Język niemiecki jest drugim co do ważności językiem nauki. Ze swoim stanem badań 

oraz rozwoju Niemcy znajdują się na trzecim miejscu na świecie i chętnie wspierają 

stypendiami naukowców z innych krajów. Aby takie stypendium otrzymać, niezbędna jest 

oczywiście znajomość języka niemieckiego. 

 Komunikacja 

Rozwój w dziedzinie mediów oraz technologii komunikacyjnej i informacyjnej sprawia, 

że niezbędna okazuje się komunikacja w wielu językach. Wiele stron internetowych 

publikowanych jest w języku niemieckim. Niemcy są na 5. miejscu na świecie, jeżeli chodzi 

o ilość wydawanych książek, po USA, Wielkiej Brytanii, Chinach i Rosji. Znajomość języka 

niemieckiego pozwala nam więc na ciągłe i efektywne poszerzanie naszej wiedzy 

na podstawie tych publikacji. 

 Przyjemność z obcowania z literaturą, muzyką, sztuką i filozofią 

Niemiecki jest językiem Goethego, Kafki, Mozarta, Bacha i Beethovena. Dzięki jego 

znajomości jesteśmy w stanie czerpać przyjemność z obcowania z ich dziełami 

w oryginale. 
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GERMAN B Higher Level  

Egzamin z German  B składa się z dwóch głównych części : pisemnej , obejmującej odpowiednio 

Paper 1 i Paper 2 oraz części ustnej.  

Paper 1 sprawdza kompetencje ucznia w zakresie pisania – Textproduktion wymaga napisania 

dłuższego (450-600 słów) wypracowania w formie np. listu, artykułu, eseju czy też broszury.  

Paper 2 to sprawdzenie kompetencji w zakresie umiejętności słuchania Hörverstehen i 

czytania Leseverstehen.   

W części ustnej  Oral Exam sprawdza umiejętność analizy i wypowiadania się na temat 

fragmentu jednego z dwóch przerabianych niemieckojęzycznych  utworów literackich.  

Obejmuje on również rozmowę w zakresie pięciu obszarów tematycznych:  Identitäten, 

Erfahrungen, Menschliche Erfindungsgabe, Soziale Organisation, Ein Planet für alle.   

Praca na lekcji obejmuje zapoznanie uczniów z typami zadań obowiązującymi na 

międzynarodowej maturze. Ponadto uczniowie pracują z tekstami literackimi, które potem 

stanowią podstawę egzaminu ustnego. Materiał leksykalny dostosowany jest do bloków 

tematycznych obowiązujących na maturze i zróżnicowany tak, by umożliwić uczniom 

swobodne wypowiadanie się na tematy takie jak polityka, kwestie etyczne, społeczne, 

międzynarodowe, mass media, zdrowie, nauka, technologia, komunikacja, sztuka, rozrywka, 

środowisko i podróże.  

Zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Stosowane materiały to 

m.in. podręcznik "Deutsch im Einsatz", arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, zadania 

odpowiadające strukturą wymaganiom egzaminu oraz materiały z niemieckojęzycznych 

czasopism, Internetu, autentyczne nagrania, fragmenty filmów, lektury.  

Z klas IB Higher Level/Standard Level wywodzą się laureaci i  finaliści  Olimpiady Języka 

Niemieckiego. Chętni przystępują do certyfikatu językowego DSD II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GERMAN B Standard Level  

Egzamin z German  B składa się z dwóch głównych części : pisemnej , obejmującej odpowiednio 

Paper 1 i Paper 2 oraz części ustnej.  

Paper 1 sprawdza kompetencje ucznia w zakresie pisania – Textproduktion wymaga napisania 

dłuższej formy pisemnej (250-400 słów) w formie np. listu, artykułu, eseju czy też broszury.  

Paper 2 dotyczy sprawdzenia kompetencji w zakresie umiejętności słuchania Hörverstehen i 

czytania Leseverstehen.   

W części ustnej  Oral Exam sprawdza umiejętność opisu i analizy obrazka oraz wypowiadania 

się na temat jednego z pięciu obszarów tematycznych:  Identitäten, Erfahrungen, Menschliche 

Erfindungsgabe, Soziale Organisation, Ein Planet für alle.   

Praca na lekcji obejmuje zapoznanie uczniów z typami zadań obowiązującymi na 

międzynarodowej maturze. Materiał leksykalny dostosowany jest do bloków tematycznych 

obowiązujących na maturze i zróżnicowany tak, by umożliwić uczniom swobodne 

wypowiadanie się na tematy takie jak polityka, kwestie etyczne, społeczne, międzynarodowe, 

mass media, zdrowie, nauka, technologia, komunikacja, sztuka, rozrywka, środowisko i 

podróże.  

Zajęcia odbywają się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. Stosowane materiały to 

m.in. podręcznik "Deutsch im Einsatz", arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, zadania 

odpowiadające strukturą wymaganiom egzaminu oraz materiały z niemieckojęzycznych 

czasopism, Internetu, autentyczne nagrania, fragmenty filmów.  

 

Z klas IB Higher Level/Standard Level wywodzą się laureaci i  finaliści  Olimpiady Języka 

Niemieckiego. Chętni przystępują do certyfikatu językowego DSD II. 

 

 

 

 


