
Raport specjalny

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej 
dotyczące języka niemieckiego 
Od roku szkolnego 2019/2020 będzie obowiązywać nowa podstawa programowa. Pierwszy język obcy 
będzie nauczany w wymiarze minimum trzech godzin tygodniowo, a drugi język obcy – przynajmniej 
dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowo przewidziano również możliwość nauczania języka obcego 
nowożytnego (pierwszego albo drugiego) w zwiększonej liczbie godzin w nowo powstałych 
oddziałach lub szkołach dwujęzycznych. 

Co to oznacza w praktyce?Co się zmieniło

Więcej ćwiczeń rozwijających wszystkie umiejętności
językowe ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia
komunikacyjne, w tymdziałania w grupach  
lub w parach na zajęciach językowych.

Większy nacisk na komunikację w języku 
obcym, w tym na przekazywanie informacji  
i wyrażanie własnych opinii.

Większy nacisk na pracę z wykorzystaniem autentycznych 
�lmów oraz tekstów pisanych, w tym dostępnych online, 
prezentujących realny kontekst językowy.

Nowa podstawa programowa zakłada 
wykorzystanie  autentycznych materiałów  
źródłowych (zdjęć, �lmów, nagrań audio, 
tekstów).

Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej  
z wykorzystaniem zasobów internetu, komunikatorów i mediów 
społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku.

Lekcje języka niemieckiego powinny być 
wsparte materiałem źródłowym z użyciem 
narzędzi TIK.

Podobnie jak w szkołach podstawowych, położono nacisk  
na systematyczne diagnozowanie umiejętności językowych  
ucznia i formę informacji zwrotnej.

Przeprowadzanie na bieżąco nieformalnej 
i formalnej diagnozy oraz systematyczne 
przekazywanie informacji zwrotnej uczniowi  
i jego opiekunowi.

Na koniec klasy 4 liceum uczniowie uczący się języka 
niemieckiego jako drugiego powinni osiągnąć 
poziom A2 lub A2+ w przypadku kontynuacji nauki 
po szkole podstawowej.

Zwiększenie liczby godzin, ale 
obniżenie docelowego poziomu 
znajomości drugiego języka obcego  
na koniec III etapu edukacyjnego.

Konieczne jest uświadomienie uczniom że przygotowanie się 
do matury z drugiego języka obcego będzie wykraczało poza 
realizację wymogów podstawy programowej. 

Egzamin maturalny z drugiego języka obcego 
na poziomie podstawowym (B1+/B2) będzie 
miał wyższy poziom niż ten wyznaczony przez 
podstawę programową dla drugiego języka 
obcego (A2+).

Rozwiązania Nowej Ery

Stworzono kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego, które odpowiadają 
sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego 
w I klasie szkoły ponadpodstawowej. Języka niemieckiego będą dotyczyć głównie warianty podstawy 
programowej języka obcego nowożytnego nauczanego jako drugiego.

Podręczniki #trends i Welttour Deutsch zawierają elementy wpływające na rozwój komunikacji: język używany  
w klasie Deutsch unter uns i Deutsch im Klassenzimmer, różnorodne ćwiczenia komunikacyjne oraz częste 
powtórki materiału, szczególnie w sekcjach #trends, Jetzt wird’s praktisch i Deutschtraining oraz Wortschatz  
und Komunikation w Welttour Deutsch.

Język autentyczny w serii #trends prezentowany jest m.in. w młodzieżowych wideoblogach, a w serii Welttour 
Deutsch w �lmach ZDF. Materiały te zostały dopasowane do poziomu językowego uczniów, a także stanowią 
użyteczne dla nauczyciela narzędzie do wprowadzania elementów kultury niemieckojęzycznej.

Serie #trends i Welttour Deutsch zawierają Multibook – oprogramowanie do tablic interaktywnych oraz dodatkowe 
ćwiczenia z wykorzystaniem Learning Apps i Quizlet, z dostępem poprzez kody QR. Ponadto korzystanie  
z tych serii zapewnia dostęp do portali internetowych, w tym terazmatura.pl, które oferują dodatkowe zasoby 
prezentacyjne i ćwiczeniowe.

W ramach serii #trends i Welttour Deutsch nauczyciel otrzymuje dostęp do materiałów sprawdzających wiedzę,  
tj. testów, sprawdzianów, kartkówek, zamieszczonych w portalu dlanauczyciela.pl. Nauczyciel będzie miał również 
dostęp do generatora testów i sprawdzianów – aplikacji z gotową bazą zadań i testów.  

Zarówno seria #trends, jak i seria Welttour Deutsch ma układ treści dostosowany do nowej podstawy programowej. 
Obie serie rozpoczynają się od poziomu A1 i dochodzą do poziomu: #trends A2+, Welttour Deutsch A2+/B1  
w czwartej części. Repetytorium wspólne dla obu części dochodzi do poziomu B1/B2 i przygotowuje  
do matury na poziomie podstawowym. Na rok szkolny 2019/2020 Nowa Era przygotowuje po dwa poziomy  
kursu z każdej serii: #trends A1 i A1+ oraz Welttour Deutsch A1 i A2.  

Obie serie #trends i Welttour Deutsch zawierają zadania typu maturalnego już od pierwszych części. Serie 
gwarantują różnorodność materiałów prezentacyjnych i powtórzeniowych, m.in. Mein Training w #trends oraz 
Deutschtraining w Welttour Deutsch. Efektywne powtórzenie i przygotowanie do matury zapewni repetytorium 
Deutsch im Trend, które jest opracowane tak, by stanowiło kontynuację po części 4 zarówno podręcznika #trends, 
jak i Welttour Deutsch. Repetytorium zapewni osiągnięcie poziomu matury podstawowej, czyli B1+/B2.


