
JĘZYK NIEMIECKI

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Czy wybraliście już drugi język obcy, którego będziecie się uczyć 
w I LO i dlaczego to ma być język niemiecki? 😉

Poniżej znajdziecie 8 powodów, dla których warto rozpocząć lub kontynuować 

przygodę z tym językiem.

1. Język niemiecki jest jednym z najczęściej używanych języków 

w Europie.

Po niemiecku mówią nie tylko mieszkańcy Niemiec, ale i Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i 

Lichtensteinu. Język niemiecki jest także językiem ojczystym wielu ludzi mieszkających w 

północnych Włoszech, wschodniej Belgii, Holandii, Danii, wschodniej Francji, w części 

Polski, w Czechach, Rosji i Rumunii, jak również 

w innych krajach Europy. 

2. Niemcy należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym krajów 

na świecie.



Niemcy są największą potęgą gospodarczą w Unii Europejskiej i czwartym najlepiej 

rozwiniętym gospodarczo krajem na świecie. W skali światowej są drugim największym 

eksporterem. Nie można też zapomnieć, że Szwajcaria, inny kraj niemieckojęzyczny, ma 

jeden z najwyższych standardów życia na świecie. 

3. Znajomość języka niemieckiego otwiera możliwości biznesowe.

Niemcy są atrakcyjnym ośrodkiem dla inwestorów zagranicznych. Na ich terenie obecnych 

jest 500 największych na świecie firm. Łącznie działa tutaj 45 tys. przedsiębiorstw 

zagranicznych. Najbardziej znane firmy to: BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, 

Bosch, Infineon, BASF. Japończycy, którzy mają drugą najpotężniejszą gospodarkę na 

świecie, zrozumieli jakie korzyści może im przynieść nauka języka niemieckiego: aż 68% 

studentów japońskich uczy się języka naszych sąsiadów. 

                                                                                 



                                    

4. Niemcy są innowatorami.

Od prasy drukarskiej Gutenberga po wynalezienie przez Hertza fal elektromagnetycznych, od

rozwoju chemioterapii przez Ehrlicha po teorię względności Einsteina i stworzenie tak 

popularnego w muzyce formatu MP3. Historia Niemiec pokazuje, że Niemcy byli i są do dziś

wielkimi innowatorami praktycznie w każdej dziedzinie. Cztery z 10 najbardziej 

innowacyjnych firm mają swoje siedziby w Niemczech. Kraj ten zajmuje 3 miejsce 

w liczbie światowych zgłoszeń patentowych. 

5. Niemcy wydają najwięcej pieniędzy na podróże niż inne narodowości.

Praktycznie ¾ swoich wszystkich urlopów Niemcy spędzają w innych krajach. Wydają oni 

znacznie więcej pieniędzy na zagraniczne podróże niż inne narody. 

Bardzo lubią śródziemnomorskie klimaty, dlatego można ich spotkać w Hiszpanii, we 

Włoszech, Grecji czy Turcji. Także Europa Wschodnia staje się u nich coraz bardziej 

popularnym celem. Dużo podróżują też do USA. 



6. Jedna na dziesięć książek jest publikowana w języku niemieckim.

Język niemiecki nie tylko jest językiem przeszłości. Niemieckie księgarnie publikują 

aż 80 000 nowych książek rocznie. Wielu naukowców i badaczy posługuje się tym językiem i

w nim właśnie pisze.

7. Kraje niemieckojęzyczne posiadają bogate dziedzictwo kulturowe.

Niemcy bardzo często określa się mianem kraju „Dichter und Denker”, czyli poetów 

i myślicieli. I słusznie, bo niemiecki wkład w sztukę i ludzkie myślenie był bardzo duży. 

Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka i Hermann Hesse, to tylko kilka 

autorów, których nazwiska i prace są znane na całym świecie. Świat muzyki klasycznej 

nierozerwalnie wiąże się z takimi nazwiskami jak Mozart, Bach, Beethoven, Strauss 

i Wagner, a są to tylko te najbardziej rozpoznawalne nazwiska. Do dzisiaj Wiedeń jest 

międzynarodowym centrum muzyki. 



  

8.  Niemiecki nie jest tak trudny jak myślisz.

Jeżeli znasz język angielski, to masz znaczną przewagę w nauce niemieckiego. Zarówno 

współczesny język niemiecki, jak i współczesny język angielski mają wspólnego przodka – 

język germański. Te dwa języki mają wiele podobieństw w gramatyce i w słownictwie. Jeśli 

jesteś w stanie zrozumieć cokolwiek z tego:

Meine Schwester hat braunes Haar. Sie ist intelligent. Sie studiert Medizin in Berlin. 

Sie kann gut singen.

…. to już znasz trochę niemieckiego!



W naszej szkole język niemiecki nauczany jest od......prawie zawsze 😊

Realizujemy go na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się 

w grupach międzyklasowych, w pracowni językowej wyposażonej w tablicę interaktywną, 

rzutnik, skaner, drukarkę, komputer, stały dostęp do internetu. 

Obudowa dydaktyczna podręcznika pozwala na pracę z materiałem multimedialnym, co w 

znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia.

Możemy pochwalić się 100% zdawalnością na egzaminie maturalnym 

z języka niemieckiego od wielu lat.

 

Umożliwiamy naszym uczniom udział w:

 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego

 Konkursie Wiedzy o Niemczech

 Ogólnopolskim Dyktandzie Języka Niemieckiego

 Wizytach w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

 Wymianach z Niemcami, również w ramach programu 

 





Trewir i symbol miasta “Porta Nigra” (Czarna Brama), Niemcy 2018



Grupa niemieckiej młodzieży z uczniami I LO w Krakowie, 2019



Wizyta w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, 2018 

Czwarty od lewej w pierwszym rzędzie ambasador Rolf Nikel

Uczniowie I LO w Biesdorf, Niemcy, 2018



Takie zdanie mają o języku niemieckim nasi uczniowie:

Język niemiecki jest ciekawy, na lekcji realizujemy interesujące tematy, uczymy się mówić w 

tym języku, mamy możliwość udziału w wymianie międzynarodowej z Niemcami, dzięki której

poznajemy tamtejszą kulturę i zdobywamy nowe przyjaźnie. Nasze lekcje nie są monotonne, 

bo tworzymy również prezentacje multimedialne. Niemiecki, jak każdy przedmiot, wymaga 

systematycznej pracy, ale nie jest tak trudny jak wszyscy sądzą.

Wiktoria, klasa I

Znajomość języka niemieckiego pozwala na porozumiewanie się w wielu państwach oraz 

instytucjach europejskich. W naszej szkole mamy również możliwość praktycznej nauki tego 

języka poprzez udział w wymianach międzynarodowych i warsztatach językowych.

Joanna, klasa I

Lubię język niemiecki, ponieważ przebiega on w bardzo przyjemnej atmosferze. Pani w jasny 

i zrozumiały sposób przedstawia nam nawet najtrudniejsze zagadnienia. :) 

Julia, klasa II

Wymiany to wspaniałe i pouczające przeżycie. To świetna okazja do nauki języka 

i poznania nowej kultury.

Uczestnik wymiany z Niemcami 2019


