Zestawienie treści nauczania z języka niemieckiego dla klasy VIII (dla zaawansowanych)

Wakacje:
 nazwy kontynentów i ich mieszkańców
 nazwy czynności wykonywanych na wakacjach na wsi, w górach, nad jeziorem,
nad morzem i w dużym mieście
 nazwy obiektów na campingu i nazwy sprzętu turystycznego
 nazwy zabytków
 nazwy państw i miast
 nazwy narodowości
 zwroty dotyczące zalet i wad różnych miejsc wypoczynku
 słownictwo dotyczące wakacji
Czas wolny:
 nazwy czynności w czasie wolnym
Żywienie:
 nazwy artykułów spożywczych
 zwroty związane ze zdrowym odżywianiem
Zdrowie:
 nazwy części ciała
 nazwy dolegliwości
Wygląd zewnętrzny i zakupy:
 przymiotniki stosowane przy opisie wyglądu
 nazwy części garderoby
 nazwy rodzajów sklepów i obiektów handlowych
 słownictwo dotyczące zakupów
 zwroty typowe dla ofert promocyjnych
Środowisko:
 nazwy elementów środowiska
 nazwy zagrożeń dla środowiska
 nazwy kontenerów do segregacji śmieci
 słownictwo dotyczące wad i zalet produktów w różnych opakowaniach
 słownictwo dotyczące przyczyn zanieczyszczenia środowiska
 czasowniki opisujące sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza
 słownictwo dotyczące działań proekologicznych
Media:
 nazwy środków służących komunikowaniu się
 słownictwo dotyczące sposobów korzystania z telefonu komórkowego
 nazwy gatunków telewizyjnych
 nazwy dyscyplin sportowych
 nazwy czasopism
 nazwy gatunków literackich.

Struktury gramatyczne


























czas przeszły Perfekt,
czas przeszły Präteritum,
użycie nazw państw i miast z przyimkami,
nazwy państw rodzaju żeńskiego z przyimkami,
nazwy wysp z przyimkami,
rekcja czasownika,
pytanie o rzeczy, pytanie o osoby,
nazwy narodowości w liczbie pojedynczej i mnogiej,
stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
zaimki pytające jako spójniki,
rzeczowniki deklinacji słabej,
zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil,
czasowniki modalne,
odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i przeczeniu kein,
zaimek pytający was für ein/eine/einen? was für?,
odmiana przymiotnika po zaimku dzierżawczym,
odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym,
odmiana przymiotnika bez rodzajnika,
zdania warunkowe ze spójnikiem wenn,
zdania współrzędnie złożone ze spójnikiem denn, deshalb i sonst,
zdanie podrzędnie złożone bezspójnikowe i zdanie podrzędnie złożone ze
spójnikiem dass służące do przytaczania czyjejś wypowiedzi,
konstrukcja bezokolicznikowa z zu,
zdanie przydawkowe,
zaimek względny,
tworzenie czasu przyszłego Futur I,

