
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

Wszyscy wokół Ciebie trąbią, że nauka języków obcych jest mega ważna, ale Ty 

wciąż nie wiesz, po co wkuwać te obce słówka?

• Podróże – jeśli marzą Ci się zagraniczne podróże – bez języka obcego ani rusz! 

• Praca - jeżeli zależy Ci na dobrej pracy w przyszłości – nie ryzykuj, że obejdziesz się bez 

znajomości języka!

• Nowe znajomości - zdobywasz nowe przyjaźnie i wiedzę o świecie i czujesz się 

obywatelem świata!

• Zainteresowania - będziesz rozumiał teksy zagranicznych piosenek, a także będziesz 

mógł oglądać ulubione filmy i seriale w oryginalnej wersji – bez pomocy lektora lub 

napisów!



TRZY JĘZYKI DO WYBORU JUŻ OD KLASY 5 
W NASZEJ SZKOLE!

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki



DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO ?



NIE TYLKO W NIEMCZECH 
MÓWI SIĘ PO NIEMIECKU 

Językiem niemieckim 

posługują się ludzie w:

➢Niemczech

➢Austrii 

➢Szwajcarii 

➢Liechtensteinie 

➢Luksemburgu 

➢Belgii 



NIE TYLKO W NIEMCZECH 
MÓWI SIĘ PO NIEMIECKU 

• 15,4 mln ludzi na całym świecie

uczy się niemieckiego jako języka

obcego.

• 130 mln mówi po niemiecku jako

native speakerzy.

• Język niemiecki jest najczęściej

używanym językiem ojczystym w

Europie.



WYDAJE CI SIĘ, ŻE NIE ZNASZ NIEMIECKIEGO ?
MYLISZ SIĘ! 

• Język niemiecki jest bardzo podobny do angielskiego (język angielski i 

niemiecki należą do grupy języków germańskich)

• Nawet w języku polskim łatwo jest znaleźć wiele podobnych zwrotów.

• Język niemiecki jest bardzo prosty, logiczny, poukładany

i przejrzysty.

• Ma tylko 3 czasy przeszłe, z czego tylko 2 używane są na co dzień.



WYDAJE CI SIĘ, ŻE NIE ZNASZ NIEMIECKIEGO ?
MYLISZ SIĘ! 
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NIEMCY TO NASZ NAJBLIŻSZY 
SĄSIAD

Niemcy, Austria czy Szwajcaria to kraje, 

gdzie najczęściej wybieramy się, aby 

pojeździć na nartach. Piękne Alpy 

przyciągają nie tylko narciarzy, ale też 

turystów przez cały rok.



DLACZEGO WARTO ZNAĆ 
NIEMIECKI ?

• Niemcy są jednym z najlepiej rozwiniętych 

gospodarczo państw. 

• Można wybrać studia na jednej z 

renomowanych uczelni.

• Znając język niemiecki łatwiej jest w 

przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę.

• We Wrocławiu wiele niemieckich firm ma 

swoją siedzibę.

• Wiele osób ma rodzinę w Niemczech .



NIEMIECKI DLA FANÓW 
PIŁKI NOŻNEJ

• Niemieckie kluby piłkarskie są jednymi z najlepszych 

na całym świecie.

• Na pewno dobrze znane ci są nazwiska takie jak 

Thomas Müller, Manuel Neuer czy Toni Kross - to 

właśnie niemieccy piłkarze.



NIEMIECKI DLA FANÓW 
MOTORYZACJI 

To właśnie z Niemiec pochodzą wasze ulubione 

samochody, w końcu kto nie chciałby jeździć 

mercedesem czy BMW ?



SŁODYCZE ? 
KTO ICH NIE 
LUBI ?

• Niemcy i Szwajcarzy znani są również z 

najlepszych słodyczy. 

• Pewnie wszystkie dobrze znasz!



MUZYKA KLASYCZNA I 
WSPÓŁCZESNA MUZYKA FILMOWA

Niemcy i Austriacy mają wspaniałe dziedzictwo muzyki klasycznej: 

Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart.

Hans Zimmer – światowej sławy  niemiecki kompozytor muzyki filmowej: „Król Lew, „Rybki z ferajny”, 

„Madagaskar”, „Kung Fu Panda”, „Kubuś i przyjaciele” , „Gladiator”, „Piraci z Karaibów”.



ZNANE MARKI NIEMIECKIE



ZNAJĄC JĘZYK NIEMIECKI MOŻESZ ZWIEDZAĆ 
SŁYNNE MIEJSCA

• Brama Brandenburska

• Tropical Island koło Berlina

• Zamek Neuschwanstein w Bawarii

• Allianz Arena w Monachium



UDAŁO MI SIĘ CIEBIE ZACHĘCIĆ DO NAUKI 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Jeżeli tak, to zapraszam na lekcje języka niemieckiego.

Szkoła Podstawowa nr 71, bud. B, sala nr 1.07a.

Edyta Grzywnowicz - Starmach


