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1.KONSPEKT HOSPITACJI DIAGNOZUJ ĄCEJ 

 
Szkoła:     Gimnazjum mr 5 w Katowicach 
Klasa:     Klasa 2B/D 
Przedmiot:     język niemiecki 
Nauczyciel:     mgr Marta Hajda 
Temat:     Guten Appetit!- Smacznego! 
Termin:      22 listopad 2004 
Metody pracy:  aktywizująca, poglądowa, praktycznego działania 
Formy pracy:                 samodzielna, w grupach 
Zasady dydaktyczne:    -zastosowania wiedzy w praktyce 

- korelacji przedmiotów 
- stopniowania trudności 

Pomoce dydaktyczne:   nagranie magnetofonowe, słowniki dwujęzyczne, karty 
pracy, przepisy kulinarne, owoce, warzywa . 

Cel ogólny:    Uczeń potrafi komunikować  się  w sytuacjach typo-
wych. 

 
Cel wychowawczy:   Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i zdolności do 

podejmowania wspólnych decyzji. 
                                        Higiena odżywiania. 
                                        Estetyka spożywanych posiłków. 
STANDARDY:  
Sprawność mówienia:  -uczeń formułuje krótkie płynne wypowiedzi na okre-
ślony temat z  zastosowaniem odpowiednich struktur gramatycznych 
 
Sprawność rozumienia ze słuchu: -uczeń rozumie  mówione wyraźnie i kiero-
wane bezpośrednio do niego wypowiedzi rodzimych użytkowników języka do-
tyczące sytuacji dnia codziennego 
-rozumie ogólny sens tekstów słyszanych z kasety 
 
Sprawność pisania: - potrafi sformułować krótki, nieskomplikowany tekst  
 
WSKAZNIKI:  
- uczeń potrafi w prosty sposób powitać się i pożegnać 
- rozumie proste polecania nauczyciela  
- rozumie proste pytania np. Was isst du gern?i potrafi na nie odpowiedzieć 
- potrafi nazwać prezentowane produkty 
- rozumie tekst z kasety (selektywnie)zaznacza usłyszane słowa 
- potrafi napisać prosty przepis na sałatkę warzywną lub owocową 
- potrafi powiedzieć jakie produkty będą mu potrzebne do wykonania tego za-
dania 
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- prezentuje przepis grupy na forum klasy 
- potrafi powiedzieć jakie czynności wykonuje w danym momencie ( podczas 
sporządzania sałatki) 
-korzysta ze słownika dwujęzycznego 
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Standardy osiągnięć  Wskaźniki  
Uczeń: 

1.Uczeń formułuje krótkie 
płynne wypowiedzi na okre-
ślony temat z  zastosowa-
niem odpowiednich struktur 
gramatycznych  
 

 
 
• nazywa określone warzywa  i owoce 
• potrafi opowiedzieć co lubi jeść, co je 

na śniadanie, obiad, kolację. 
• potrafi powiedzieć jakie produkty będą 

mu potrzebne do wykonania sałatki 
owocowej lub warzywnej 

• potrafi powiedzieć jakie czynności wy-
konuje w danym momencie (podczas 
sporządzania sałatki) 

• stosuje odpowiednie struktury grama-
tyczne 

 

2.Uczeń rozumie  mówione 
wyraźnie i kierowane bezpo-
średnio do niego wypowiedzi 
rodzimych użytkowników 
języka dotyczące sytuacji 
dnia codziennego 

 
•  rozumie proste pytania nauczyciela   

np. Was isst du gern?  Was isst du zum 
Frühstück?  Was isst du zum Mittag? 
Was isst du zum Abendbrot? 

• rozumie proste polecenia nauczyciela  
• rozumie czytany przez kolegę z klasy 

prosty tekst z poznanym wcześniej 
słownictwem 

 

3.Uczeń rozumie ogólny sens 
tekstów słyszanych z kasety 

 
• potrafi zrozumieć test z kase-

ty(selektywnie) zaznaczyć usłyszane 
słowa 

 

4. Uczeń potrafi sformuło-
wać krótki, nieskompliko-
wany tekst 

 
• potrafi napisać przepis na sałatkę wa-

rzywną lub owocową 
• stosuje odpowiednie konstrukcje grama-

tyczne 
• potrafi korzystać ze słownika dwuję-

zycznego 
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2.Przebieg hospitacji diagnozującej 
 
 
Część wstępna: 

1. Czynności organizacyjne. 
2. Wprowadzenie do zajęć. 

Omówienie przebiegu lekcji-zapoznanie z celami i tematyką zajęć. 
Podanie tematu zajęć. 
 

Część właściwa: 
  
1. Na początku lekcji uczniowie odpowiadają na zadane prze nauczyciela 

pytania. np. „Was isst du gern?  Was isst du zum Frühstück?  Was isst 
du zum Mittag? Was isst du zum Abendbrot?” - stosują odpowiednią 
formę czasownika „essen”. 

2. Uczniowie słuchają dwukrotnie  tekstu z kasety i zaznaczają na liście 
rzeczowników określone słowa. 

3. Uczniowie otrzymują od nauczyciela przepisy na sałatkę warzywną 
lub owocową( po polsku) –ich zadaniem jest ich przetłumaczenie 
Uczniowie pracują w grupach. 

     Lider grupy prezentuje przepis na forum klasy na forum klasy. 
4.  Następnie jedna osoba z grupy podchodzi do stolika, na którym  

znajdują się produkty potrzebne do przygotowania sałatki.  
Jej zadanie polega na powiedzeniu jakie produkty są jej potrzebne do 
wykonania sałatki- stosuje odpowiednią konstrukcję – „ich brauche....” 

4. Ostatnie zadanie to wykonanie sałatki wg wcześniej napisanego  
      przepisu. Podczas pracy nauczyciel zadaje uczniom pytanie?  

-„Was machst du?”- zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na 
to pytanie –opisanie wykonywanej przez nich czynności. 
 
 

Część końcowa: 
1. Podsumowanie lekcji. 
2. Ocenianie najaktywniejszych uczniów. 
3. Przeprowadzenie ankiety wśród hospitujących. 
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3a.KARTA PRACY UCZNIA GR.1  
 
1.Dwukrotnie usłyszysz tekst Zakreśl kółkiem te wyrazy które wystę-
pują w nagraniu. 
 
 
                   -EIN KILO BANANEN 
 
                         -2 STÜCK PAPRIKA  -KEKSE  -3 GURKEN 
 
     -5 FLASCHEN COLA   -2 FLASCHEN MINERALWASSER   
 
 -TRAUBEN   -EINE DOSE SCHLAGSAHNE  -3 TOMATEN 
 
 -EINE DOSE MAIS 
 
 
 
 
 

2.Przetłumacz przepis na język niemiecki ! Pamiętaj o zasadzie kon-
struowania przepisów!      

 
 
 
 
SAŁATKA OWOCOWA 
 
SKŁADNIKI: -2 POMARAŃCZE 
                        -3 BANANY       
                        -2 KIWI 
                        -WINOGRONA 
                        -ŁYŻKA CUKRU  
 
 
1.Pomarańcze, banany, kiwi obrać. 
2. Pomarańcze i banany pokroić w plasterki. 
3. Kiwi pokroić w kostkę. 
4.Dodać cukier. 
5.Wszystko krótko pomieszać. 
 

Smacznego! 
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3b.KARTA PRACY UCZNIA GR.2 
 
1.Dwukrotnie usłyszysz tekst Zakreśl kółkiem te wyrazy które wystę-
pują w nagraniu. 
 
 
                   -EIN KILO BANANEN 
 
                         -2 STÜCK PAPRIKA  -KEKSE  -3 GURKEN 
 
     -5 FLASCHEN COLA   -2 FLASCHEN MINERALWASSER   
 
 -TRAUBEN   -EINE DOSE SCHLAGSAHNE  -3 TOMATEN 
 
 -EINE DOSE MAIS 
 
 
 
 
 

2.Przetłumacz przepis na język niemiecki ! Pamiętaj o zasadzie kon-
struowania przepisów!     

 
 
 
 
SAŁATKA WARZYWNA 
 
SKŁADNIKI: -2 OGÓRKI 
                        -3POMIDORY       
                        -2 PAPRYKI 
                        -SÓL 
                        -PIEPRZ  
 
 
1.Ogórki o obrać. 
2. Pomidory i paprykę pokroić w plasterki. 
3. Ogórki pokroić w kostkę. 
4.Dodać pieprz i sól. 
5.Wszystko krótko pomieszać. 
 

Smacznego! 
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4.Arkusz diagnostyczny 
 

Standardy 
osiągnięć 

Wskaźnik 
Uczeń: 

Stopień opa-
nowania 

wskaźnika 
+++    -  bardzo dobry          
++      -  dobry                      
+        -  przeciętny 
0-  nie opanowano 

1.Uczeń formułuje krótkie 
płynne wypowiedzi na okre-
ślony temat z  zastosowa-
niem odpowiednich struktur 
gramatycznych  
 

 
 
• nazywa określone warzywa  i owo-

ce 
• potrafi opowiedzieć co lubi jeść, co 

je na śniadanie, obiad, kolację. 
• potrafi powiedzieć jakie produkty 

będą mu potrzebne do wykonania 
sałatki owocowej lub warzywnej 

• potrafi powiedzieć jakie czynności 
wykonuje w danym momencie 
(podczas sporządzania sałatki) 

• stosuje odpowiednie struktury gra-
matyczne 

 

 

2.Uczeń rozumie  mówione 
wyraźnie i kierowane bezpo-
średnio do niego wypowiedzi 
rodzimych użytkowników 
języka dotyczące sytuacji 
dnia codziennego 

 
•  rozumie proste pytania nauczyciela  

np. Was isst du gern?  Was isst du 
zum Frühstück?  Was isst du zum 
Mittag? 
Was isst du zum Abendbrot? 

• rozumie proste polecenia nauczy-
ciela  

• rozumie czytany przez kolegę z 
klasy prosty tekst z poznanym 
wcześniej słownictwem 

 

 

3.Uczeń rozumie ogólny sens 
tekstów słyszanych z kasety 

 
• potrafi zrozumieć test z kase-

ty(selektywnie) zaznaczyć usłysza-
ne słowa 

 

 

4. Uczeń potrafi sformuło-
wać krótki, nieskompliko-
wany tekst 

 
• potrafi napisać przepis na sałatkę 

warzywną lub owocową 
• stosuje odpowiednie konstrukcje 

gramatyczne 
• potrafi korzystać ze słownika dwu-

języcznego 
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5.Ankieta dla hospitujących 
 
I. Czy według Pana/Pani uczniowie: 

1. aktywnie uczestniczyli w zajęciach? 

                tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

2. wykazali się umiejętnością komunikowania się w sytuacjach typowych? 

tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

3. wykazali się umiejętnością pracy w grupie? 

tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

4. byli w stanie podjąć wspólną decyzję? 

      tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

5. opanowali język na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komuni-

kację w odniesieniu do spraw życia codziennego? 

tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

II. Czy na lekcji wykorzystano odpowiednie pomoce dydaktyczne? 

tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

III. Czy uczniowie umiejętnie łączyli teorię z praktyką? 

tak  �            trudno powiedzieć �           nie� 

IV. Jakie były mocne strony zajęć? 

 

...................................................................................................................... 

V. Jakie były słabe strony zajęć? 

 

...................................................................................................................... 
 
 
 
 
                                                      Dziękuję!  

 


