
SYLABUS PRZEDMIOTU:  
JĘZYK NIEMIECKI NA POZIOMIE A2 

 

 

Elementy składowe sylabusu 

 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Język niemiecki 

 

Poziom 

 

A2 

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

Rok studiów, semestr 

 

studia stacjonarne 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

 

60 godzin rocznie (2 godz. tygodniowo) 

 

Status przedmiotu 

 

Obowiązkowy w wymiarze 180 godzin 

 

Punkty ECTS 

 

 

Osoba prowadząca (oraz inne osoby 

prowadzące) ten przedmiot 

 

mgr Marcin Stachurski 

 

Formuła przedmiotu 

 

Lektorat 

 

Wymagania wstępne 

 

Ukończenie kursu na poziomie A1 

 

Założenia i cele przedmiotu 

  

 Wyrabianie umiejętności rozumienia ze 

słuchu, mówienia;   

 Wykształcanie zdolności sprawnego czytania 

ze zrozumieniem;   

 Wyrażanie treści w zakresie podstawowych 

kategorii semantycznych dotyczących spraw 

codziennych, nazywanie prostych czynności, 

zdobycie kompetencji językowych w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych   

 

 

Metody dydaktyczne 

 

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe. 

Techniki dydaktyczne: ćwiczenia interaktywne, 

praca w grupach, prezentacje, dyskusje, 



odgrywanie ról, referowanie, streszczanie. 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu 

 

Między innymi: 

 
 Z życia codziennego: nietypowa przyjaźń 

 Edukacja, uniwersytet i szkoła na wodzie 

 Praca, miejsca pracy, zawód weterynarz 

 Zakupy i Black Friday 

 Uroczystości, święta i tort Sachera 

 Zdrowie: wizyta u lekarza, choroby oraz 

apteczka podróżna  

 Korespondencja: zaproszenie, notatka, 

wiadomość, e-mail, list 

 Turystyka w krajach niemieckojęzycznych: 

Kolonia, Berlin a może Wiedeń?  

 Podróżowanie i urlop w Cancun 

 

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu 

 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na 

ocenę. 

Na ocenę składają się następujące elementy:  

 

 Zaliczenie prac pisemnych, aktywne 

uczestniczenie w zajęciach, obecność. 

 Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze 

bez usprawiedliwienia. 

 Pozytywna ocena z testu końcowego 

 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

 

Materiały opracowane przez lektora 

Podręcznik DaF kompakt A2- B1 

 

 

Efekty uczenia się osiągane na 

zakończenie kursu 

 

Po kursie na tym poziomie student rozumie 

wyrażenia i najczęściej używane słownictwo 

dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. 

podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, 

o zakupach, geografii swojego regionu, 

zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens 

wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, 

prostych przekazach, ogłoszeniach. Umie 

przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi 

znaleźć szczegółową, przewidywalną informację 

w prostych, codziennych materiałach, takich jak 

ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, 

rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi 

porozumieć się w sytuacjach prostych i 

rutynowych, wymagających prostej 

bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu 

znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach 

towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć 

wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie 



podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii 

zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami 

swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje 

wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio 

wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, 

prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą 

spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie 

napisać krótki list osobisty np. podziękowanie, 

maila i smsa. 

 



 


