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	Wstęp
	 Niniejsza	 publikacja	 przeznaczona	 jest	 dla	 uczniów	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 przygo-
towujących	się	do	egzaminu	maturalnego	z	języka	niemieckiego.	
	 Biuletyn	zawiera,	oprócz	krótkiego	opisu	egzaminu,	szereg	wskazówek	dotyczących	sposobu	
przygotowania	się	do	poszczególnych	jego	części.
	 Pragniemy	 pokazać	 drogę,	 jaką	 każdy	 zdający	 musi	 przejść	 od	 momentu	 podjęcia	 decyzji		
o	wyborze	 języka	niemieckiego	 jako	przedmiotu	 egzaminacyjnego,	poprzez	przebieg	 egzaminu	do	
efektu	końcowego,	jakim	jest	wynik.	Skoncentrowałyśmy	się	jednak	na	najtrudniejszej	części	egza-
minu,	tzn.	na	zadaniach	otwartych	w	jego	części	ustnej	i	pisemnej,	i	tej	części	poświęciłyśmy	najwię-
cej	miejsca	w	naszym	biuletynie.	Kolejne	egzaminy	próbne	i	sesje	egzaminacyjne	przeprowadzone	
w	2005	i	2006	roku	potwierdziły,	że	zdający	mają	największe	kłopoty	właśnie	z	napisaniem	tekstu.
	 Chciałybyśmy,	aby	dzięki	informacjom	zawartym	w	biuletynie,	egzamin	maturalny	z	języka	
niemieckiego	 nie	 przerażał	 nikogo,	 ale	 przy	 odpowiednim	 zaplanowaniu	 pracy	 i	 systematycznej	
nauce	stał	się	celem	możliwym	do	osiągnięcia.	Jest	rzeczą	oczywistą,	że	znajomość	języka	obcego	
w	dzisiejszej	rzeczywistości	jest	niezbędna,	niezależnie	od	tego,	jaki	kierunek	studiów	i	zawód	młody	
człowiek	wybierze	w	przyszłości.	Brak	możliwości	efektywnej	komunikacji	przekłada	się	bowiem	na	
wymierne	straty	zarówno	w	sferze	prywatnej,	jak	i	zawodowej.
	 Wierzymy,	że	wysiłek	włożony	w	przygotowanie	się	do	egzaminu	zaowocuje	Waszym	sukce-
sem	i	przyniesie	wiele	satysfakcji.

Życzymy	powodzenia
Autorki

 

Ćwiczenie czyni mistrza
 „Übung macht den Meister”. Nie od razu zdobywa się mistrzostwo. Aby na egzaminie osiągnąć 
sukces, trzeba wcześniej zaplanować przygotowania do niego i konsekwentnie postępować zgodnie 
z założonym planem. 
 Decyzję o wyborze języka niemieckiego jako przedmiotu maturalnego podejmij możliwie jak 
najwcześniej. Języka obcego nie można nauczyć się z dnia na dzień. Aby dobrze zdać egzamin, trzeba 
się intensywnie i systematycznie uczyć. 
 Uczenie się nie musi być nieprzyjemne. Aby się o tym przekonać, skorzystaj ze wskazówek  
i strategii omówionych w Biuletynie Maturalnym „Egzamin ustny z języka obcego”, wydanym przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 Bez względu na to, czy mówimy o egzaminie ustnym, czy o egzaminie pisemnym, tam, 
gdzie musisz zaprezentować swoje zdanie w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej, najważniejszą 
umiejętnością jest sprawne posługiwanie się strukturami leksykalnymi i gramatycznymi. 
 Aby opanować odpowiedni zasób słownictwa, pozwalający ci wykonać zadania egzaminacyjne, 
powinieneś wypracować własną metodę przyswajania słownictwa, wynikającą ze swoich predyspozy-
cji. Tradycyjna metoda uczenia się słówek na pamięć jest nieefektywna i nużąca. Spróbuj zatem znaleźć 
sposób nauki, który będzie przyjemny, zgodny z twoim rytmem pracy i przyzwyczajeniami. 
 Metod i technik nauki słownictwa jest wiele. Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, 
ale może stanie się inspiracją do własnych poszukiwań w tym zakresie.
 
	 	 Załóż	zeszyt	ze	słownictwem	pogrupowanym	tematycznie.	Zwróć	uwagę	na	katalog	tema-	
	 	 tyczny	obowiązujący	na	egzaminie	maturalnym	(patrz:	Informator	maturalny	od	2005	roku		
	 	 –	Język	niemiecki).
	 	 Opracuj	 listę	 zwrotów	 i	wyrażeń,	 które	wykorzystasz	w	 rozmowie	 z	 egzaminującym	oraz		
	 	 tych,	dzięki	którym	twoja	wypowiedź	pisemna	będzie	jasna,	precyzyjna,	logiczna	i	spójna.
	 	 Czytając	 niemieckojęzyczne	 czasopisma	 i	 korzystając	 z	 zasobów	 internetowych,	 wypisuj		
	 	 ciekawe	zwroty	i	pojedyncze	słowa.
	 	 Wzbogacaj	swoje	słownictwo	poprzez	różne	ćwiczenia	leksykalne,	np.	poszukuj	synonimów		
	 	 lub	antonimów	do	nowo	poznanych	słów,	określaj	rzeczowniki	przymiotnikami,	twórz	mapy		
	 	 słowne,	rozwiązuj	krzyżówki,	opisuj	historyjki	obrazkowe.
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	 	 Ucząc	się	słówek,	przyporządkuj	każdemu	z	nich	jakiś	obrazek,	który	będzie	ci	przypominał		
	 	 dane	słówko.
	 	 Nie	rozstajesz	się	z	walkmanem?	Wykorzystaj	go	w	inny	sposób	niż	zwykle.	Muzykę	zastąp		
	 	 ćwiczeniami	leksykalnymi.	
	 	 Ćwicz	głośne	mówienie.	Wtedy	najlepiej	poznasz	swoje	możliwości.	Czy	nie	brakuje	ci	słów,		
	 	 aby	powiedzieć	to,	co	zaplanowałeś?	
	 	 Rozmawiaj	z	kolegą.	15	minut	dziennie	na	wymianę	zdań	w	języku	obcym	o	sporcie,	muzyce		
	 	 czy	wspólnej	wycieczce	za	miasto	zajmie	ci	niewiele	czasu.	Pomoże	natomiast	poznać	swoje		
	 	 mocne	i	słabe	strony	oraz	zmobilizuje	do	nauki.
	 	 	....
 

Aby język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa . . . 1) 
– czyli jak zdać egzamin ustny
 Egzamin ustny z języka obcego jest przeprowadzany w szkole przez przedmiotowy zespół egza-
minacyjny. Możesz go zdawać jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub na poziomie 
rozszerzonym. Możesz zdecydować się także na zdawanie drugiego języka obcego jako przedmiotu 
dodatkowego. Wtedy jednak musisz przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wstępną 
decyzję o wyborze poziomu należy podjąć do 30 września roku szkolnego, w którym przystępujesz do 
egzaminu maturalnego. Decyzję ostateczną musisz potwierdzić do 20 grudnia.
 Zanim wybierzesz poziom egzaminu warto przyjrzeć się jego strukturze oraz przeanalizować 
wymagania egzaminacyjne na obu poziomach. Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych 
znajdziesz w „Informatorze maturalnym od 2005 roku. Język niemiecki”. Standardy te zostały także 
omówione w Biuletynie Maturalnym „Język obcy nowożytny”, który jest dostępny na stronach interneto-
wych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
 

Poziom podstawowy

 

Podczas	przygotowania	do	egzaminu	oraz	w	trakcie	jego	trwania	nie	możesz	korzystać	ze	słowników.

Kryteria oceniania

              Za poprawne wykonanie obu zadań możesz uzyskać 20 pkt, co stanowi 100% punktów. Aby 
zdać egzamin maturalny, musisz uzyskać minimum 30% punktów (tzn. 6 pkt) z egzaminu na poziomie, 
jaki zadeklarowałeś, w tym przypadku na poziomie podstawowym. Tabela poniżej ilustruje rozdział punk-
tów na poszczególne elementy kryteriów na omawianym poziomie. Przy ocenie umiejętności językowych 
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1)  Juliusz Słowacki, Beniowski (V, w. 133–134).

Zadanie	2.

Trzy	rozmowy	sterowane
A.	Uzyskiwanie,	udzielanie	informacji
B.	Relacjonowanie	wydarzeń
C.	Negocjowanie

Opis	ilustracji	i	odpowiedzi	na	dwa	pytania

EGZAMIN	
USTNY

POZIOM	
PODSTAWOWY

przygotowanie:	5	minut
czas	trwania	egzaminu:	10	minut

Zadanie	1.

II

1



brane są pod uwagę następujące elementy: bogactwo słownictwa, bogactwo i poprawność stosowanych 
struktur językowych, płynność wypowiedzi, wymowa i intonacja. 
 

 

 

Opis egzaminu ustnego
 
 Jesteś w sali egzaminacyjnej. Przed tobą dwuosobowa komisja. Wyobraź sobie, że wylosowałeś 
poniższy zestaw. 
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A.	Uzyskiwanie,	udzielanie	informacji
B.	Relacjonowanie	wydarzeń
C.	Negocjowanie

Opis	ilustracji
Odpowiedź	na	pytanie	1.
Odpowiedź	na	pytanie	2.

Zadanie	1.

Zadanie	2.

Punktacja

3
3
3

2
2
2
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20	pkt.

U
m
iejętności	

językow
e

(zad.	1	+	zad.	2)

1 .1 .

ZESTAW	ZDAJĄCEGO

Zadanie 1 .

Zapoznaj	 się	 z	 opisem	 trzech	 sytuacji.	 Twoim	
zadaniem	będzie	odegranie	wskazanych	ról.

A.	 Uzyskiwanie	i	udzielanie	informacji

Spędzasz	 urlop	 w	 Austrii.	 Chcesz	 zwiedzić	
Wiedeń.	 W	 rozmowie	 z	 pracownikiem	 biura	
podróży:
	 zapytaj	o	ofertę	wycieczek	do	Wiednia,
	 przedstaw	swoje	oczekiwania	dotyczące	

	 programu,
	 zapytaj	o	cenę	wycieczki.

Rozmowę	rozpoczyna	zdający

B.	Relacjonowanie	wydarzeń

Twoja	koleżanka	z	Niemiec	jest	ciekawa,	jak	ob-
chodziłeś	swoje	18.	urodziny.	Opowiedz	jej	o:
	 miejscu,	w	którym	odbyło	się	przyjęcie,
	 ciekawym	wydarzeniu	wieczoru,
	 prezentach,	jakie	otrzymałeś.

Rozmowę	rozpoczyna	egzaminujący

C.	Negocjowanie

Podróżujesz	pociągiem	w	Niemczech.	W	przedzia-
le	jest	bardzo	duszno.	Współpasażer	nie	chce	się	
zgodzić	na	otwarcie	okna.	W	rozmowie	z	nim:
	 nie	zgódź	się	z	jego	argumentem,	podając	

	 uzasadnienie,
	 zaproponuj	własne	rozwiązanie	sytuacji,
	 podziękuj	za	zrozumienie.	

Rozmowę	rozpoczyna	egzaminujący

ZESTAW	ZDAJĄCEGO

Zadanie 2 .

Opisz	 poniższą	 ilustrację	 i	 odpowiedz	 na	
pytania	egzaminującego.
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Czas	na	przygotowanie:	5	minut

Zadanie	 1	 polega	 na	 przeprowadzeniu	 trzech	
rozmów	sterowanych,	symulujących	autentycz-
ne	 sytuacje	 komunikacyjne.	 Każda	 z	 rozmów	
sprawdza	inną	umiejętność	szczegółową:
	
A.	 umiejętność	uzyskiwania,	
	 udzielania	informacji,

B.	 umiejętność	relacjonowania	wydarzeń,	
	 w	tym	użycia	czasów	przeszłych,

C.	 umiejętność	prowadzenia	prostych	
	 negocjacji.

W	 zestawie	 egzaminacyjnym	 znajdują	 się	 sce-
nariusze	rozmów,	sformułowane	w	 języku	pol-
skim	oraz	informacja,	kto	rozpoczyna	rozmowę.	
Każdy	scenariusz	zbudowany	jest	z	trzech	infor-
macji,	 które	 zdający	 musi	 uwzględnić	 w	 roz-
mowie	z	egzaminującym.	

W	 zadaniu	 tym	 zdający	 przyjmuje	 określoną	
rolę,	dopasowując	do	niej	odpowiednią	 formę	
wypowiedzi.	

Zadanie 1 .

	 Przeczytaj	 uważnie	 scenariusze	 rozmów.		
	 Znajdziesz	tam	informację	na	temat	sytuacji,		
	 w	jakiej	masz	się	znaleźć	oraz	roli,	jaką	masz		
	 zagrać.
	 Aż	45%	punktów	na	poziomie	podstawowym		

	 możesz	 uzyskać	 za	 przekaz	 informacji		
	 właśnie	w	zadaniu	1.	Zanotuj	zwroty,	które		
	 pomogą	 ci	 przekazać	wszystkie	 wymagane		
	 w	opisie	zadania	treści.
	 W	 rozmowie	 B	 musisz	 przekazać	 szereg		

	 informacji	w	czasie	przeszłym.	Wypisz	formy		
	 przeszłe	 czasowników,	 które	 wykorzystasz		
	 w	dialogu	z	egzaminującym.
	 Wynotuj	 klika	 argumentów,	 które	 użyjesz		

	 w	rozmowie	C	–	negocjowanie.	
	 Zwróć	uwagę	na	to,	kto	rozpoczyna	rozmowę.
	
Zadanie 2 . 

	 Przyjrzyj	się	 ilustracji	 i	określ	przedstawiony		
	 na	 niej	 problem.	 Twoje	 zadanie	 polega	 nie		
	 tylko	na	jej	opisie,	ale	również	na	wyrażeniu		
	 własnej	opinii	na	tematy	związane	z	jej	treś-
	 cią.
	 Zanotuj	wszystkie	 słówka,	 które	pozwolą	 ci		

	 opisać	ilustrację	w	sposób	uporządkowany.
	 Wypisz	 przymiotniki,	 które	 wykorzystasz		

	 w	opisie.

Nie	 trać	 czasu	 na	 pisanie	 pełnych	 dialogów	
czy	 opisu	 ilustracji.	 W	 czasie	 egzaminu	 nie	
będziesz	mógł	odczytać	tego,	co	zapisałeś.	

	 Słuchaj	uważnie	egzaminującego,	aby	właś-	
	 ciwie	zareagować.
	 Dostosuj	formę	swojej	wypowiedzi	do	sytu-	

	 acji	i	roli,	jaką	przyjął	egzaminujący.	Inaczej		
	 przecież	zwracasz	się	do	rówieśnika,	inaczej		
	 do	osoby	dorosłej,	której	nie	znasz.
	 Formułuj	 pełne	 zdania,	 tak	 abyś	 mógł	 jak		

	 najlepiej	zaprezentować	swoje	umiejętności		
	 językowe.	
	 W	 rozmowie	 C	 wykorzystaj	 zwroty,	 które		

	 pozwolą	ci	wyrazić	swoje	zdanie,	zgodzić	się		
	 z	 rozmówcą	 czy	 zdecydowanie	 odrzucić		
	 jego	 propozycje.	 Przykładowe	 zwroty	 znaj-	
	 dziesz	w	tabeli	na	stronie	18.

	 Nie	próbuj	dosłownie	tłumaczyć	wymaga-	
	 nych	w	zadaniu	informacji.	Nawet	najbar-	
	 dziej	 skomplikowaną	 treść	 można	 prze-
	 kazać	w	sposób	prosty,	z	wykorzystaniem
	 słownictwa,	które	znasz.

Egzamin

1.
A.	 empfehlen
B.	 ...	haben	organisiert
	 Wir	haben	uns	amüsiert
	 Er	kehrte	...	zurück
	 Ich	habe	...	bekommen
	 ....	haben	...	geschenkt
C.	 Aber	hier	ist	es	furchtbar	heiß.	
	 Danke,	Sie	sind	sehr	nett.

2.
–	im	Vordergrund,
–	im	Hintergrund,
–	rechts,	links,	in	der	Mitte,
–	sportlich	angezogen,	ruhig,	grün
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	 Jeśli	w	przykładzie	prezentowanym	powyżej		
	 (rozmowa	A)	nie	znasz	rzeczownika	Angebot		
	 (oferta)	zastąp	je	czasownikami	empfehlen		
	 (polecać),	anbieten	(oferować)	lub	zapytaj,		
	 np.	 Könnten	 Sie	 mir	 Informationen	 über		
	 Reisen	nach	Wien	geben?

	 Swoją	 wypowiedź	 musisz	 uporządkować.		
	 Najlepiej	zacznij	od	ogólnych	informacji,	aby		
	 następnie	przejść	do	szczegółów.	
	 Określ	 temat/problem,	 który	 jest	 przedsta-	

	 wiony	na	ilustracji	 i	podporządkuj	mu	swój		
	 opis.	 Tematem	 przykładowej	 ilustracji	 jest		
	 raczej	 dokumentowanie	 wspomnień	 waka-	
	 cyjnych,	 a	nie	urlop	w	górach.	 Skoncentruj		
	 swoją	 uwagę	 zatem	 na	 pierwszym	 planie		
	 i	opisz	dokładniej	osoby	tu	się	znajdujące.	
	 W	 opisie	 ilustracji	 uwzględnij	 następujące		

	 elementy:
	 	 opis	osób	znajdujących	się	na	ilustracji,
	 	 opis	 miejsca,	 w	 którym	 te	 osoby	 się		
	 	 znajdują,
	 	 opis	czynności,	jakie	wykonują.
	 Odpowiadaj	 na	 pytania	 egzaminującego		

	 wyczerpująco,	 ale	 nie	 odbiegaj	 od	 treści		
	 zadanego	pytania.

	 Pytany	 o	 opinię,	 nie	 musisz	 odpowiadać		
	 zgodnie	 z	 prawdą.	 Więc	 nawet,	 jeśli	 nie		
	 masz	własnego	zdania	na	dany	temat,	nie		
	 odpowiadaj	 Ich	 weiß	 es	 nicht.	 Egzaminu-
	 jący	nie	ocenia	 twoich	poglądów.	Możesz
	 puścić	zatem	wodze	fantazji.

	 Staraj	się	używać	bogatego,	zgodnego	z	te-	
	 matem	słownictwa.	
	 Unikaj	powtórzeń.
	 Stosuj	 zdania	 proste	 i	 złożone,	 ale	 unikaj		

	 zbyt	 skomplikowanych	 konstrukcji.	 Wtedy		
	 najłatwiej	popełnić	błędy.

Przykładowe rozwiązania zadań
 
Zadanie 1 .

Zapoznaj	się	z	opisem	trzech	sytuacji.	Twoim	zadaniem	będzie	odegranie	wskazanych	ról. 

A . Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Spędzasz	urlop	w	Austrii.	Chcesz	zwiedzić	Wiedeń.	W	rozmowie	z	pracownikiem	biura	podróży:
	 	 zapytaj	o	ofertę	wycieczek	do	Wiednia,
	 	 przedstaw	swoje	oczekiwania	dotyczące	programu,
	 	 zapytaj	o	cenę	wycieczki.

Rozmowę	rozpoczyna	zdający

Umiejętności językowe

Role	przeznaczone	dla	zdającego	są	tak	dobra-
ne,	 aby	 odpowiadały	 jego	 doświadczeniom	
życiowym	 lub	 ilustrowały	 sytuacje,	 w	 których	
mógłby	się	znaleźć	w	najbliższej	przyszłości.

Zadanie	2	polega	na	opisaniu	ilustracji	i	udzie-
leniu	odpowiedzi	na	dwa	pytania	związane	z	jej	
treścią,	zadane	przez	egzaminującego.	
Pierwsze	pytanie	związane	jest	ściśle	z	ilustracją,	
drugie	 natomiast	 traktuje	 problem/zdarzenie/	
sytuację	 przedstawioną	 na	 ilustracji	 w	 sposób	
bardziej	ogólny,	motywując	tym	samym	zdają-
cego	do	wyrażenia	własnej	opinii	na	temat	bę-
dący	przedmiotem	rozmowy.	
Ilustracja	 jest	dynamiczna,	z	 jasno	zarysowaną	
sytuacją,	 zdarzeniem.	 Nie	 wymaga	 więc	 sta-
tycznych,	szczegółowych	opisów.
Wersja	 zadania	 przeznaczona	 dla	 zdającego	
składa	 się	 z	 polecenia	 sformułowanego	 w	 ję-
zyku	polskim	oraz	 ilustracji;	nie	zawiera	pytań.	
Pytania	sformułowane	są	w	 języku	niemieckim		
i	 znajdują	 się	 jedynie	 w	 zestawie	 egzami-
nującego.	

W	 obu	 zadaniach	 oceniane	 są	 również	 twoje	
umiejętności	 językowe,	 w	 tym	 sprawne	
posługiwanie	się	zróżnicowanym	słownictwem,	
strukturami	gramatycznymi	(patrz:	Zakres	struk-
tur	gramatycznych	do	opanowania	na	poziomie	
podstawowym,	 w:	 Informator	 maturalny	 od	
2005	r.	–	Język	niemiecki,	str.	38)	oraz	płynność	
wypowiedzi,	wymowa	i	intonacja.

1 .2 .



B . Relacjonowanie wydarzeń

Twoja	koleżanka	z	Niemiec	jest	ciekawa,	jak	obchodziłeś	swoje	18.	urodziny.	Opowiedz	jej	o:
	 	 miejscu,	w	którym	odbyło	się	przyjęcie,
	 	 ciekawym	wydarzeniu	wieczoru,
	 	 prezentach,	jakie	otrzymałeś.

Rozmowę	rozpoczyna	egzaminujący

9

Zdający

Guten	 Tag,	 ich	 möchte	 Wien	 besichtigen.		
Was	für	Reisen	könnten	Sie	mir	empfehlen?

Am	 liebsten	 möchte	 ich	 die	 bekanntesten		
Sehenswürdigkeiten	 der	 Stadt	 kennenlernen,	
denn	ich	werde	zum	ersten	Mal	in	Wien	sein.	
Ich	kann	nur	einen	Tag	in	der	Stadt	bleiben.

Was	kostet	so	eine	Rundfahrt?

Egzaminujący

Im	 Angebot	 haben	 wir	 einige	 themati-
sche	 Reisen	 nach	Wien.	 Sie	 können	mit	 uns	
die	 Wiener	 Altstadt	 besichtigen,	 Wiener	
Jugendstil	 bewundern,	 auf	 den	 Spuren	 der	
Wiener	 Klassiker	 wandern	 oder	 Geschichte	
der	Wiener	Kaffeehäuser	kennen	lernen.	

Wir	organisieren	auch	eintägige	Stadtführun-
gen	 und	 Rundfahrten.	 Mit	 unseren	 Bussen	
können	 Sie	 schnell	 und	 bequem	 die	 Stadt	
besichtigen.

Der	Preis	für	einen	Erwachsenen	beträgt	20	€,	
für	ein	Kind	9	€.

Egzaminujący

Hi	 Eva.	 Ich	habe	gehört,	 du	hast
letzte	Woche	 deine	 Geburtstags-
party	 gemacht.	 Wo	 hast	 du	 den
Geburtstag	gefeiert?

Wie	 hast	 du	 den	 Abend	 ver-
bracht?

Das	war	 bestimmt	 komisch!	Was	
für	 Geschenke	 hast	 du	 bekom-
men?

Meine	Eltern	haben	mir	die	Party	im	Irish	Pub	organisiert.	
Das	Pub	gehört	 zu	den	besten	 in	der	Stadt,	 also	war	 ich	
sehr	zufrieden.	

Es	 war	 wirklich	 super.	Wir	 haben	 uns	 gut	 amüsiert.	 Am	
späten	 Abend	 hat	 unser	 Schuldirektor	 das	 Pub	 besucht.	
Wir	waren	 total	 überrascht.	 Unser	 Schuldirektor	 auch.	 Er	
hat	uns	nur	gefragt,	ob	wir	unsere	Hausaufgaben	gemacht	
haben	und	ging	weg.	Nach	einer	Viertelstunde	kehrte	er	
aber	 zurück,	 diesmal	 mit	 einem	 großen	 Blumenstrauß,	
und	gratulierte	mir	zum	Geburtstag.	Das	war	sehr	nett.	

Ich	 habe	 das	 neueste	 Buch	 von	Dan	 Brown	 bekommen.	
Das	 freut	mich,	 denn	 ich	 lese	 diesen	 Autor	 gern.	Meine	
Eltern	 haben	mir	 einen	 Fotoapparat	 geschenkt.	 Ich	 habe	
auch	CDs	mit	lateinamerikanischer	Musik	bekommen,	die	
ich	mag.

Zdający



Zadanie 2 .

Opisz	poniższą	ilustrację	i	odpowiedz	na	pytania	egzaminującego.

 

                                                                                                                    fot. Elżbieta Malinowska

Pytania	do	ilustracji	(wyłącznie	w	zestawie	dla	egzaminującego):

1 . Warum	dreht	der	Mann	einen	Film?
2 . Findest	du	solches	Dokumentieren	interessant	und	wichtig?	Warum?

W	opisie	obrazka	stosuj	przyimki	określające	relacje	między	przedmiotami	i	osobami	oraz	przymiotniki,	
którymi	opiszesz	cechy	wizualne	(kształt,	wielkość,	kolor).	
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Egzaminujący

Bitte	nicht,	ich	bin	sehr	erkältet.

Ich	kann	aber	nicht	im	Durchzug	
sitzen.

Ja,	Sie	können	die	Tür	öffnen.

Zdający

Darf	ich	das	Fenster	aufmachen?

Aber	 hier	 ist	 es	 furchtbar	 heiß.	 Das	 ist	 auch	 unge-
sund.	

Kann	wenigstens	die	Tür	zum	Gang	geöffnet	werden?	

Danke,	Sie	sind	sehr	nett.

C . Negocjowanie

Podróżujesz	pociągiem	w	Niemczech.	W	przedziale	jest	bardzo	duszno.	Współpasażer	nie	chce	się	
zgodzić	na	otwarcie	okna.	W	rozmowie	z	nim:
	 	 nie	zgódź	się	z	jego	argumentem,	podając	uzasadnienie,
	 	 zaproponuj	własne	rozwiązanie	sytuacji,
	 	 podziękuj	za	zrozumienie.	

Rozmowę	rozpoczyna	zdający

oben	/	oberhalb

	 	 	 				im	Hintergrund
		

	links												in	der	Mitte											rechts

im	Vordergrund

unten	/	unterhalb



Przykładowe rozwiązanie zadania 2 .

Opis	obrazka:

Auf	dem	Bild	sehe	ich	Touristen	im	Gebirge.	Sie	befinden	sich	in	einem	breiten*	Tal.	Im	Vordergrund	
stehen	 ein	Mann	 und	 ein	Mädchen.	 Der	Mann	 dreht	 einen	 Film	mit	 einer	 Kamera.	 Das	Mädchen	
beobachtet	mit	 Interesse	das	gefilmte	Objekt.	Beide	 sind	 sportlich	angezogen.	Der	Mann	 trägt	eine	
schwarze	Tasche,	das	Mädchen	hat	einen	kleinen	Rucksack.	Beide	Personen	sind	ruhig	und	nicht	in	Eile.	
Sie	genießen	die	Natur.	
Im	Hintergrund	 sehe	 ich	 viele	 Touristen,	 die	 ins	 Tal	wandern.	 In	 der	Gruppe	 sind	 Erwachsene	 und	
Kinder.	Ich	meine,	es	ist	Sommer,	denn	die	Wiesen	rechts	und	links	sind	noch	grün.
	
Odpowiedzi	na	pytania	egzaminującego:

1.	 Ich	meine,	 der	Mann	 hat	 etwas	 Interessantes	 gesehen.	 Er	 filmt	 vielleicht	 eine	 schöne	 Landschaft		
	 oder	Tiere.	Er	will	auf	diese	Weise	seinen	Urlaub	dokumentieren.	
	
2.	 Ich	 bin	 der	Meinung,	 dass	 Filme	 und	 Aufnahmen	 sehr	 wichtig	 für	 uns	 sind.	 Sie	 sind	 eine	 gute		
	 Erinnerung	an	Orte,	die	wir	gesehen	haben	und	an	Leute,	die	wir	kennen	gelernt	haben.	Die	Zeit		
	 verläuft	schnell.	Wir	werden	immer	älter.	Auf	den	Bildern	scheint	die	Zeit	stehen	geblieben	zu	sein.		
	 Ich	 bin	 davon	 überzeugt,	 dass	 Filme	 und	 Aufnahmen	 eine	 schöne	 Erinnerung	 sein	 können.	 Ich		
	 meine,	 solches	 Dokumentieren	 könnte	 auch	 ein	 interessantes	 Hobby	 sein.	 Meiner	 Ansicht	 nach
	 muss	man	viel	üben,	um	Meister	in	diesem	Bereich	zu	werden.
	
 

Poziom rozszerzony

Podczas	przygotowania	do	egzaminu	oraz	w	trakcie	jego	trwania	nie	możesz	korzystać	ze	słowników.

Kryteria oceniania

             Za poprawne wykonanie obu zadań możesz uzyskać 20 pkt, co stanowi 100% punktów. Aby 
zdać egzamin maturalny musisz uzyskać minimum 30% punktów (tzn. 6 pkt) z egzaminu na poziomie, 
jaki zadeklarowałeś. Tabela poniżej ilustruje rozdział punktów na poszczególne elementy kryteriów 
na poziomie rozszerzonym. Przy ocenie umiejętności językowych brane są pod uwagę następujące 
elementy: bogactwo słownictwa, bogactwo i poprawność stosowanych struktur językowych, płynność 
wypowiedzi, wymowa i intonacja.

* Kolorem szarym wyróżniono zwroty, które warto znać, ponieważ porządkują wypowiedź, wpływają na jej jasność 
i pracyzję oraz gwarantują wyższą ocenę w zakresie bogactwa językowego.
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Rozmowa	na	podstawie	materiału	stymulującego

Prezentacja	 tematu	 oraz	 dyskusja	 z	 egzaminującym	 na	 temat	
prezentowanych	zagadnień

EGZAMIN	
USTNY

POZIOM	
ROZSZERZONY

przygotowanie:	15	minut
czas	trwania	egzaminu:	15	minut

Zadanie	1.

Zadanie	2.

Prezentacja	materiału	stymulującego
Interpretowanie,	wyrażanie	opinii

Prezentacja	tematu
Udział	w	dyskusji,	wyrażanie	opinii,	argumentowanie

Zadanie	1.

Zadanie	2.

2
4

3
4

7

20	pkt

U
m
iejętności	

językow
e

(zad.	1	+	zad.	2)

Punktacja
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ZESTAW	ZDAJĄCEGO

Zadanie 1 .

Przeanalizuj	przedstawiony	materiał.	Przygotuj	się	do	jego	
prezentacji	i	rozmowy	z	egzaminującym	na	temat:

	 spędzania	urlopu	w	dużych	i	małych	skupiskach	ludzkich,
	 zalet	obu	form	wypoczynku.	

ZESTAW	ZDAJĄCEGO

Zadanie 2 .

Zapoznaj	się	z	podanymi	tema-
tami.	 Wybierz	 jeden	 i	 przygo-
tuj	 się	 do	 jego	 2–3-minutowej	
prezentacji	 oraz	 dyskusji	 z	 eg-
zaminującym.

1.	Immer	mehr	Menschen	lassen	
	 sich	durch	die	Werbung	mani-
	 pulieren.	Was	meinst	du,	soll	
	 man	 Werbung	 verbieten?	
	 Begründe	 deine	 Stellung-
	 nahme!

2.	Immer	 mehr	 Frauen	 und	
	 Männer	 lassen	 sich	 auf	 dem	
	 Operationstisch	 verschönern.	
	 Welche	 Gründe	 gibt	 es	 für	
	 diese	 Entwicklung?	 Welche	
	 Gefahren	 siehst	 du	 in	 dieser	
	 Tendenz?

Czas	na	przygotowanie:	15	minut Zadanie 1 .

	 Przyjrzyj	 się	 materiałowi	 stymulującemu.	 Zwróć	
	 uwagę	 nie	 tylko	 na	 zdjęcia	 i	 rysunki.	 Prze-
	 czytaj	także	nagłówki	oraz	przeanalizuj	statystyki	
	 i	wykresy,	jeśli	takie	się	znajdują.
	 Dokładnie	przeczytaj	polecenie,	które	zawiera	za-

	 gadnienia	precyzujące	temat	rozmowy.
	 Przygotuj	się	do	wyrażenia	swojej	opinii	na	temat	

	 problemów	przedstawionych	w	materiale.	
	 Jeśli	 w	materiale	 stymulującym	 znajduje	 się	 jakiś	

	 nagłówek,	tytuł	lub	fragment	tekstu,	zastanów	się,	
	 jaki	ma	związek	z	ilustracjami.
	 Jeśli	w	materiale	 znajdziesz	wykres	 lub	 statystykę,	

	 pomyśl,	jak	te	źródła	zinterpretować.
	 Sporządź	listę	argumentów,	które	pomogą	ci	uza-

	 sadnić	swoje	zdanie.
	
Zadanie 2 . 

	 Wybierz	jeden	z	dwóch	zawartych	w	wylosowanym	
	 zestawie	tematów.	Trafny	wybór	tematu	to	połowa
	 sukcesu.	Wybierz	ten,	który	lepiej	rozumiesz	i	w	za-
	 kresie	 którego	możesz	 zaprezentować	własną	opi-
	 nię.	Istotne	jest	także,	czy	znasz	związane	z	tema-
	 tem	słownictwo.	
	 Zaplanuj	ok.	3-minutową	prezentację	tematu,	tak

	 aby	 posiadała	 ona	 wyraźnie	 określoną	 strukturę,
	 tzn.	wstęp,	rozwinięcie	tematu	i	zakończenie.	

1.
a)
–	 sich	gut	in	großen	Menschengruppen	fühlen
–	 neue	Leute	kennen	lernen	
–	 immer	„in“	sein
–	 Unterhaltung	und	gut	geführte	touris-
	 tische	Einrichtungen	finden
b)
–	 sich	der	Stille	und	Einsamkeit	der			
	 abgelegenen	Regionen	freuen
–	 Ruhe,	Entspannung	in	der		Begleitung	
	 der	Familie	oder	Freunde	suchen
–	 das	beste	Medikament	für	verschiedene		
	 Familienprobleme

2.
I.	 Wstęp
	 Die	steigende	Anzahl	der	Schönheitsopera-
	 tionen
II.	Rozwinięcie
		 1.	Gründe:	
	 	 –	Schönheitsideal	nacheifern
	 	 –	Schönheit	und	Karriere
	 	 –	Opfer	von	Unfällen,	Kranken
	 	 –	Dismorphophobie

Opis egzaminu
 Jesteś w sali egzaminacyjnej. Przed tobą trzyosobowa komisja. Wyobraź sobie, że wylosowałeś 
poniższy zestaw. 

2 .1 .
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	 Napisz	 w	 punktach	 plan	 swojej	 wypowiedzi.		
	 Pomoże	 ci	 to	 ją	 uporządkować,	 co	 jest	 bar-	
	 dzo	istotne,	szczególnie	w	sytuacji	stresowej.	
	 Wypisz	 wnioski,	 które	 wykorzystasz	 w	 pod-	

	 sumowaniu.
	 Przygotuj	 listę	 dodatkowych	 argumentów,		

	 opinii	 innych	 osób,	 przykładów,	 które	 wyko-	
	 rzystasz	w	czasie	dyskusji	z	egzaminującym.
	
Nie	trać	czasu	na	pisanie	pełnych	wypowiedzi.
W	czasie	egzaminu	nie	będziesz	mógł	ich	odczytać.	

	 2.	 Gefahren
	 	 Operationsfehler	in	der	plastischen		
	 	 Chirurgie
III.	Zakończenie
	 gegen	–	wenn	sie	nur	der	menschlichen		
	 Eitelkeit	dienen
	 für	–	Krankheiten,	Unfälle

Egzamin

	 Prezentując/opisując	materiał,	 nie	 pomijaj		
	 żadnego	z	elementów.
	 Wskaż	 główny	 problem/temat,	 którego		

	 dotyczy	„stymulus”.
	 Precyzyjnie	 odpowiadaj	 na	 pytania	 egza-	

	 minującego	i	nie	odbiegaj	od	tematu.
	 Pamiętaj,	 że	 interpretacja	 polega	 na		

	 znalezieniu	 związków	 między	 ilustracjami		
	 i	 hasłami	 oraz	 na	wyciągnięciu	wniosków		
	 z	diagramów	i	tabel	statystycznych.
	 Nie	 opisuj	 szczegółowo	 każdej	 ilustracji.		

	 Zadaniem	 twoim	 jest	 raczej	 udzielenie		
	 odpowiedzi	na	pytanie,	dlaczego	te	wszys-	
	 tkie	ilustracje	znalazły	się	w	materiale	i	co		
	 wspólnego	je	łączy.
	 Nie	interpretuj	danych	statystycznych	i	wy-

	 kresów	 już	 podczas	 opisu	 materiału.
	 Na	pewno	egzaminator	zada	ci	stosowne		
	 pytanie.

Zadanie	 1	 polega	 na	 przeprowadzeniu	
rozmowy	 egzaminującego	 ze	 zdającym	 na	
podstawie	 materiału	 stymulującego,	 który	
składa	się	z	różnych	elementów,	np.	ilustracji,	
fragmentów	 tekstu,	 nagłówków,	 tytułów,	
wykresów,	tabel	statystycznych.	
Pytania	 znajdują	 się	 jedynie	 w	 zestawie	
egzaminującego.	 W	 poleceniu	 do	 zadania	
wymienione	 są	 2–3	 aspekty	 tematu,	 które	
określają	ramy	tematyczne	rozmowy.
Twoje	zadanie	będzie	polegało	na	udzieleniu	
odpowiedzi	na	4–5	pytań	związanych	z	ma-
teriałem	 stymulującym.	 Poprzez	 pytania	 te	
egzaminujący	będzie	sprawdzał,	czy	umiesz	
opisać/zaprezentować	 materiał	 stymulujący,	
zinterpretować	zawarte	w	nim	informacje	oraz	
czy	potrafisz	wyrażać	i	uzasadniać	własną	opi-
nię	na	prezentowany	przez	„stymulus”	temat.	

	 We	wstępie	przedstaw	wybrany	przez	ciebie	temat.	Zaprezen-
	 tuj	kilka	jego	aspektów,	np.	przytaczając	argumenty/dowody	za	
	 i	przeciw.	Każdy	argument	powinien	być	poparty	przykładem.
	 W	zakończeniu	wypowiedzi	przedstaw	swoją	opinię	na	dany	

	 temat.	
	 Używaj	 zwrotów	 wprowadzających	 porządek	 w	 twoją	

	 prezentację	i	zapewniających	jej	spójność.
	 Odpowiadaj	precyzyjnie	na	pytania,	które	egzaminujący	zada	

	 ci	po	prezentacji.	
	 Nie	bądź	zaskoczony,	kiedy	egzaminujący	nie	zgodzi	się	z	twoją	

	 opinią.	Poszukaj	wtedy	innych	argumentów,	którymi	mógłbyś		
	 bronić	swojego	punktu	widzenia.

Pamiętaj,	 że	 prezentacja	 ma	 trwać	 ok.	 3	 minut.	 Jeśli	 prze-
kroczysz	 limit	 czasowy,	 twoja	 wypowiedź	 zostanie	 przer-
wana.	Może	to	spowodować	utratę	punktów	za	brak	podsu-
mowania.
Również	 krótsza,	 uboga	 w	 treść	 wypowiedź,	 spowoduje	
obniżenie	punktacji.	
Egzaminujący	 rozpocznie	 z	 tobą	 rozmowę	 dopiero	 wtedy,	
kiedy	 skończysz	 swoją	 prezentację.	 Jeśli	 nie	 zaprezentujesz	
tematu,	 stracisz	 wszystkie	 punkty	 za	 to	 zadanie	 oraz	 część	
punktów	za	umiejętności	językowe.

Zadanie	 2	 polega	 na	 pre-
zentacji	 jednego	 z	 dwóch	
tematów	zawartych	w	zesta-
wie	 zadań	 oraz	 dyskusji
z	 egzaminującym	 na	 za-
prezentowany	 temat.	 Pre-
zentacja	 powinna	 trwać	
ok.	3	minut.	
Tematy	 sformułowane	 są
w	języku	niemieckim.	Jeden	
z	 nich	 może	 dotyczyć	
zagadnień	 socjo-kulturo-
wych	 niemieckiego	 obsza-
ru	językowego.	
Po	 prezentacji	 tematu,	
egzaminujący	 przepro-
wadzi	 z	 tobą	 krótką	 dys-
kusję,	 związaną	 z	 twoją	
wypowiedzią.	 Rozmowa	
ta	 ma	 na	 celu	 sprawdze-
nie,	 jak	 umiesz	 wyrażać,	
uzasadniać	 i	 bronić	 włas-
nych	opinii.
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	 Staraj	się	używać	bogatego,	zgodnego	z	te-	
	 matem	słownictwa.	
	 Stosuj	 zdania	 proste	 i	 złożone,	 ale	 unikaj		

	 zbyt	 skomplikowanych	 konstrukcji.	 Wtedy		
	 najłatwiej	popełnić	błędy.
	 Podczas	 prezentacji	 zmieniaj	 tempo	wypo-	

	 wiedzi	 i	natężenie	głosu.	Nie	śpiesz	się,	ale		
	 i	 nie	 spowalniaj.	 Stosuj	 pauzy	 tam,	 gdzie		
	 kończysz	jakąś	myśl.

W	 obu	 zadaniach	 oceniane	 są	 również	 twoje	
umiejętności	 językowe,	w	 tym	 sprawne	posłu-
giwanie	 się	 zróżnicowanym	 słownictwem,		
strukturami	 gramatycznymi	 wymaganymi	 na	
poziomie	 rozszerzonym	 (patrz:	 Zakres	 struk-
tur	 gramatycznych	 do	 opanowania	 na	 pozio-
mie	rozszerzonym,	w:	Informator	maturalny	od	
2005	r.	–	Język	niemiecki,	str.	38)	oraz	płynność	
wypowiedzi,	wymowa	i	intonacja.

Przykładowe rozwiązania zadań
 
Zadanie 1

Przeanalizuj	przedstawiony	materiał.	Przygotuj	się	do	jego	prezentacji	i	rozmowy	z	egzaminującym	
na	temat:
	 	 	 	 spędzania	urlopu	w	dużych	i	małych	skupiskach	ludzkich,
	 	 	 	 zalet	obu	form	wypoczynku.

Zdjęcia: Elżbieta Malinowska

 
Pytania	tylko	w	zestawie	egzaminującego:

	 	 1.	 Kannst	du	bitte	das	Material	beschreiben	und	sein	Hauptthema	nennen?
	 	 2.	Wie	lässt	sich	der	Zusammenhang	zwischen	den	Zitaten	und	den	Bildern	interpretieren?
	 	 3.	Welche	Vorteile	könnten	beide	Formen	der	Erholung	haben?
	 	 4.	Welche	 von	 den	 dargestellten	 Situationen	 wäre	 für	 dich	 besonders	 anstrengend?	
	 	 	 Warum?

Ad 1 . 
Zwróć	 uwagę	 na	 pionową	 linię	 rozdzielającą	 ilustracje	 na	 dwie	 grupy.	 Powiedz,	 dlaczego	 zasto-
sowano	taki	podział,	co	wspólnego	mają	zdjęcia	znajdujące	się	po	lewej	stronie	materiału	oraz	te		
z	prawej	strony.	Określ	ogólnie	rolę,	jaką	pełnią	w	materiale	dwa	cytaty.	
 
Ich	sehe	Touristen,	die	ihren	Urlaub	auf	verschiedene	Weise	verbringen.	Die	Bilder,	die	sich	links	von	
der	Linie	befinden,	zeigen	touristische	Ziele,	die	von	vielen	Urlaubern	besucht	werden.	Auf	dem	Bild	
oben	 sehe	 ich	 viele	 Leute,	die	 lange	 Schlange	 stehen.	 Ich	meine,	 sie	befinden	 sich	 im	Gebirge	und	
warten	vor	einem	Tal.	Das	zweite	Bild	zeigt	Touristen,	die	sich	sonnen	und	erholen.	Auf	dem	unteren	
Bild	sehe	ich	eine	große	Menge	von	Touristen,	die	sich	auf	der	Spanischen	Treppe	befinden,	die	zu	den	

2 .2 .
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bekanntesten	Stätten	Roms	gehört.	Alle	drei	Bilder	zeigen	ein	großes	Gedränge.	Auf	der	rechten	Seite	
befinden	sich	drei	Bilder,	die	eine	ganz	andere	Erholungsweise	illustrieren.	Der	Mann	und	sein	Sohn	
angeln,	die	Frau	liest	ein	Buch.	Sie	befindet	sich	wohl	auf	einer	Bergwiese.	Das	Mädchen	wandert	hoch	
im	Gebirge.	Zwischen	den	Fotos	befinden	sich	auch	zwei	Aussagen,	die	verschiedene	Präferenzen	der	
Urlauber	 illustrieren.	Es	gibt	Urlauber,	die	sich	 in	bekannten,	oft	besuchten	Ferienorten	wohl	 fühlen,	
denn	sie	 finden	dort	gute	Unterhaltung.	Es	gibt	aber	auch	die	Menschen,	die	mehr	Ruhe	 im	Urlaub	
brauchen.	Diese	Menschen	wählen	Orte,	die	weit	entfernt	von	touristischen	Routen	liegen.
 

Ad 2  .
Wskaż	 na	 związek	 między	 poszczególnymi	 cytatami	 a	 otaczającymi	 je	 ilustracjami.	 Wyraź	 przy-
puszczenie	co	do	osoby,	która	mogła	te	zdania	wypowiedzieć.
 
Die	Sätze	könnten	von	Touristen	gesagt	werden	und	korrespondieren	mit	der	Art	von	Urlaub,	den	sie	
bevorzugen.	Die	Touristen,	die	das	Gedränge	nicht	stört,	besuchen	oft	modische	Ferienorte,	Städte	mit	
weltbekannten	Sehenswürdigkeiten	usw.	Sie	fühlen	sich	wohl	in	großen	Menschengruppen.	Sie	suchen	
Kontakt	zu	Menschen,	wollen	auch	immer	„in”	sein.	Nach	dem	Urlaub	können	sie	dann	den	Freunden	
erzählen,	wie	attraktiv	sie	die	Zeit	verbracht	haben.	Der	Satz	rechts	passt	mehr	zu	den	Touristen,	die	
sich	über	Stille	und	Einsamkeit	abgelegener	Regionen	freuen.	Sie	suchen	Ruhe,	Entspannung	im	Kreis	
der		Familie	oder	Freunde.
 

Ad 3 .
Egzaminujący	oczekuje	od	ciebie	sformułowania	własnej	opinii	na	temat	zalet	obu	prezentowanych	
w	materiale	form	wypoczynku.	Staraj	się	przytoczyć	kilka	argumentów	lub	przykładów	na	poparcie	
swojego	zdania.
 
Erholung	 in	 großen	 touristischen	 Zentren	 kann	 interessant	 sein.	 Wir	 besuchen	 die	 schönsten	 und	
bekanntesten	 Reiseziele,	 lernen	 dort	 viele	 interessante	Menschen	 kennen.	Die	 Urlauber	 finden	 dort	
Unterhaltung	und	gut	geführte	touristische	Einrichtungen.	
Der	Urlaub	in	Einsamkeit	oder	mit	der	Familie	kann	auch	interessant	sein.	 Ich	meine,	die	Menschen,	
deren	Arbeit	 auf	 ständigen	Kontakten	mit	 anderen	Menschen	beruht,	 suchen	 Stille	 und	 Einsamkeit.	
Entspannung	ist	wichtig	für	psychische	und	physische	Gesundheit	eines	Menschen.	Die	Menschen,	die	
das	ganze	Jahr	dienstlich	beschäftigt	sind,	haben	oft	keine	Zeit	für	die	Familie.	Urlaub	mit	der	Familie	
in	einer	ruhigen	Gegend	kann	das	beste	Medikament	für	verschiedene	Familienprobleme	sein.	
	

Ad 4 .
Egzaminujący	zadał	ci	kolejne	pytanie	sprawdzające	umiejętność	formułowania	opinii.	Tym	razem	
jednak	 powinieneś	 sformułować	 ją	 na	 podstawie	 własnych	 doświadczeń.	 Nie	 wystarczy	 wskazać	
najbardziej	stresującą	sytuację.	Należy	także	umotywować	swój	wybór.
 
Für	mich	wäre	der	Ausflug	nach	Italien	in	der	Sommersaison	sehr	anstrengend.	In	Rom	gibt	es	dann	zu	
viele	Touristen.	Es	herrschen	Gedränge	und	Lärm.	Eine	Stadtbesichtigung	bei	unerträglicher	Hitze	kann	
keinen	Spaß	machen.	Ich	bevorzuge	Ruhe	in	der	Natur.
	
 
Zadanie 2 .

Zapoznaj	się	z	podanymi	tematami.	Wybierz	jeden	i	przygotuj	się	do	jego	2–3-minutowej	prezen-
tacji	oraz	dyskusji	z	egzaminującym.
 
1 .	Immer	mehr	Menschen	lassen	sich	durch	die	Werbung	manipulieren.	Was	meinst	du,	soll	man	die	
	 Werbung	verbieten?	Begründe	deine	Stellungnahme!
	
2 .	Immer	mehr	Frauen	und	Männer	lassen	sich	auf	dem	Operationstisch	verschönern.	Welche	Gründe	
	 gibt	es	für	diese	Entwicklung?	Welche	Gefahren	siehst	du	in	dieser	Tendenz?
 
 Załóżmy, że wybrałeś temat drugi. Przygotowując się do wypowiedzi, napisałeś jej plan. Biorąc 
pod uwagę założoną w temacie tezę oraz dwa aspekty, które musisz przeanalizować, tzn. przyczyny 
rosnącej liczby osób decydujących się na operacje plastyczne oraz niebezpieczne konsekwencje tychże 
operacji, w twoim planie powinny znaleźć się wymienione na następnej stronie punkty.



1 . Wstęp

	 Powtórzenie i rozwinięcie tezy, np.:
 
Plastische	 Chirurgen	 können	 den	 Traum	 vom	 perfekten	 Körper	 wahr	 machen.	 Die	 Anzahl	 der	
Schönheitsoperationen	 steigt	 ständig.	 Sowohl	 Frauen	 als	 auch	 immer	mehr	Männer	 legen	 sich	 aus	
kosmetischen	Gründen	 unter	 das	Messer.	Man	 beobachtet	 auch,	 dass	 immer	mehr	 Jugendliche	 die	
Entscheidung	 treffen,	 sich	 einer	 Schönheitsoperation	 zu	 unterziehen.	 Das	 Durchschnittsalter	 der	
Patienten	sinkt	immer	weiter.	
 
	 We wstępie możesz wymienić również najczęściej przeprowadzane operacje plastyczne, np.:

Die	Schönheitsindustrie	boomt!	Die	häufigsten	Schönheitsoperationen	sind	das	Fettabsaugen,	Lifting,	
Brustoperationen	und	Nasenkorrekturen. 
 

2 . Rozwinięcie

	 W pierwszej kolejności musisz omówić powody, jakimi kierują się ludzie przy podejmowaniu decyzji 
 o poddaniu się operacji plastycznej. Pamiętaj o logicznym pogrupowaniu swoich przemyśleń na ten 
 temat. Jeśli nie jesteś pewien swoich opinii, możesz zaznaczyć to, mówiąc, np.:
 
Es	ist	schwer	eindeutig	zu	sagen,	welche	persönlichen	und	gesellschaftlichen	Ursachen	heutzutage	so	
viele	Menschen	dazu	veranlassen,	sich	einer	oft	risikobehafteten	Schönheitsoperation	zu	unterziehen.	
	 Zwracaj uwagę, aby kolejne powody przedstawiać w sposób uporządkowany i poparty swoją opinią 

 lub opinią innych osób. Staraj się także tam, gdzie to możliwe, przytaczać przykłady na potwierdzenie 
 twoich opinii, np.:
 

Pierwszy powód: Erstens,	es	gibt	Frauen	und	Männer,	die	einfach	einem	bestimmten	Schönheitsideal	
nacheifern.	Sie	haben	mehr	oder	weniger	feste	Vorstellungen	darüber,	wie	ihr	Aussehen	sein	soll	und	
versuchen	dies	zu	erreichen. 
Własna opinia: Heutzutage	ist	der	Schein	wichtiger	als	das	Sein	geworden.	Ich	bin	der	Ansicht,	eine	
besonders	 wichtige	 und	 zugleich	 negative	 Rolle	 spielen	 dabei	 die	Massenmedien.	 Sie	 präsentieren	
ununterbrochen	das	Schöne,	Schönheit	und	die	vermutlichen	Wege	dahin.	Man	hat	den	Eindruck,	dass	
auf	der	ganzen	Welt	nur	noch	perfekte	Körper	zu	finden	sind.	
Przykład: Eines	 der	 Beispiele	 aus	 der	 internationalen	 Promiszene	 ist	 Michael	 Jackson.	 Er	 hat	 mit	
Veränderungen	seines	Äußeren	einen	wesentlichen	Teil	seines	Images	begründet.	

Drugi powód: Es	lässt	sich	auch	nicht	leugnen,	dass	wer	schön	ist,	Karriere	macht.
Własna opinia: Es	 ist	 nicht	 nur	 schön,	 wenn	Menschen	 gut	 aussehen	 –	 es	 verschafft	 ihnen	 auch	
frühe	Vorteile.	Das	geht	 schon	 in	der	Kindheit	 los:	 Schöne	Babys	bekommen	mehr	Aufmerksamkeit,	
schöne	Kinder	die	besseren	 Schulnoten.	Das	 steigert	das	 Selbstbewusstsein,	macht	Mut	und	 schafft	
Überzeugungskraft.	Viele	vertreten	die	Meinung,	schöne	Menschen	finden	später	schneller	einen	Job.
Przykład: Man	beobachtet	das	zum	Beispiel	auf	dem	polnischen	Arbeitsmarkt,	wo	junge,	gut	ausseh-
ende	Frauen	und	Männer	mehr	gefragt	sind	als	die,	die	im	mittleren	Alter	und	unattraktiv	sind.

Trzeci powód: Die	andere	Gruppe	der	Menschen,	die	sich	 für	plastische	Operationen	entscheiden,	
sind	die	 Leute,	die	Opfer	 von	Unfällen	geworden	 sind	oder	an	Krankheiten	 leiden,	die	 zu	 schweren	
Entstellungen	führen.	
Własna opinia: Ohne	Zweifel	ist	plastische	Chirurgie	in	solchen	Fällen	eine	große	Chance	für	ein	nor-
males	glückliches	Leben.
Przykład: Diese	Chancen	hat	bestimmt	ein	Mädchen	bekommen,	das	starke	Verbrennungen	erleiden	
musste	und	letztens	von	einem	polnischen	Chirurgen	operiert	worden	ist.	Das	Mädchen	hat	ein	neues	
Gesicht	bekommen.	Das	ist	ja	fantastisch!

Czwarty powód: Andere	 Gründe	 für	 Entscheidungen	 für	 die	 Schönheitsoperationen	 finde	 ich	 bei	
Menschen,	die	an	Dysmorphophobie	leiden.	Sie	finden	sich	hässlich	und	verfolgen	mit	den	Operationen	
das	Ziel	der	Herstellung	ihres	Idealbildes.
Własna opinia: Ich	 bin	 ganz	 sicher,	 dass	 diese	Menschen	 psychologische	 und	 psychiatrische	Hilfe	
brauchen	und	vielleicht	pharmakologisch	geheilt	werden	sollten.
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	 Drugi aspekt tematu zakłada zajęcie stanowiska w kwestii niebezpieczeństw, jakie mogą być 
 konsekwencją źle przeprowadzonych operacji plastycznych. W tej części prezentacji możesz przed-
 stawić swoje opinie w sposób ogólny, np.:
 
Ich	 kann	nicht	 akzeptieren,	dass	 sich	 so	 viele	Menschen,	darunter	 auch	 Jugendliche,	 unkritisch	und	
leichtfertig	 auf	 dem	 Operationstisch	 verschönern	 lassen.	 Die	 Presse	 alarmiert	 immer	 öfter	 über	
Operationsfehler	 in	 der	 plastischen	 Chirurgie.	 Die	Operationen	werden	 sehr	 oft	 in	 kleinen	 privaten	
schlecht	ausgestattenen	Kliniken	durchgeführt.	Die	beruflichen	Kompetenzen	der	Ärzte	sind	in	diesen	
Fällen	auch	fraglich.	(...)
 

3 . Zakończenie

W zakończeniu należy przedstawić wnioski wynikające z przedstawionego wywodu.
 
Ich	bin	der	Meinung,	man	soll	sich	immer	fragen,	ob	eine	Schönheitsoperation	wirklich	notwendig	ist.	
Vielleicht	könnte	man	dasselbe	auch	mit	etwas	mehr	Disziplin	durch	Abnehmen	oder	Sport	erreichen.	
Ich	 glaube,	 Schönheitsoperationen	 sind	 nicht	 so	 harmlos	 wie	 sie	 häufig	 im	 Fernsehen	 dargestellt	
werden.	Neben	den	Operationsrisiken	ist	bei	Schönheitsoperationen	auch	das	optische	Ergebnis	nicht	
immer	garantiert.	Solche	Operationen	empfinde	ich	auch	als	Verletzung	der	Naturrechte.	Schließlich	ist	
jeder	von	uns	so,	wie	ihn	die	Natur	gemacht	hat.	Und	diese	Vielfalt	der	Individuen	mit	unterschiedli-
chen	Gesichtszügen,	unterschiedlichen	Bauch-	und	Brustumfängen	macht	die	Welt	erst	interessant.	Ich	
bin	davon	überzeugt,	dass	von	der	Schönheit	eines	Menschen	vor	allem	sein	Innere	zeugt.
Zusammenfassend	möchte	ich	sagen,	dass	ich	gegen	die	Schönheitsoperationen	bin,	wenn	sie	nur	der	
menschlichen	Eitelkeit	dienen.
 

   Zwróć uwagę na wyróżnione w przykładowym tekście zwroty, które porządkują wypowiedź, 
łączą poszczególne jej części w logiczną całość oraz służą przytaczaniu opinii i wniosków.  
 
   Po twojej prezentacji egzaminujący zada ci kilka pytań. Pytania będą dotyczyć:
 
A.	Konstrukcji	prezentacji,	np.:

	 	 	 	 Warum	hast	du	dieses	Thema	gewählt?
	 	 	 	 Warum	hast	du	dich	für	dieses	Thema	entschieden?
	 	 	 	 Warum	hast	du	das	Problem,	perfektes	Aussehen	zu	erreichen,	als	das	erste	erwähnt?

B.	Treści	prezentacji,	np.:

	 	 	 	 Du	hast	über	die	Rolle	der	Massenmedien	bei	der	Stilisierung	der	Schönheitsideale	gespro-
	 	 	 	 chen.	Gibt	es	nur	negative	Beispiele	dafür?
	 	 	 	 Du	hast	Michael	Jackson	als	Beispiel	für	einen	stilisierten	Star	erwähnt.	Kennst	du	noch	
	 	 	 	 andere	Beispiele?

C.	Opinii	i	argumentacji,	np.:

	 	 	 	 Warum	bist	du	der	Meinung,	dass	Schönheitsoperationen	oft	der	menschlichen	Eitelkeit	
	 	 	 	 dienen?	
	 	 	 	 Kennst	du	noch	andere	Meinungen	zu	diesem	Problem?
	 	 	 	 Deine	Argumente	überzeugen	mich	nicht.	Könntest	du	andere	nennen?
	 	 	 	 Ich	bin	ganz	anderer	Meinung,	wenn	es	um	Dismorphophobie	geht.	Könntest	du	deinen	
	 	 	 	 Standpunkt	anders	begründen?
 

Przykładowe pytania i odpowiedzi:
 
1 . Warum	hast	du	dieses	Thema	gewählt?

Egzaminujący oczekuje od ciebie określenia powodu wyboru tematu prezentacji. Nie możesz ograniczyć 
się tu jedynie do stwierdzenia, że temat wydaje ci się ważny czy ciekawy. Należy wymienić przynajmniej 
jeden logiczny argument na potwierdzenie swojej opinii, np.:
 
Das	Thema	scheint	mir	wichtig	zu	sein.	Heutzutage	spielt	die	körperliche	Schönheit	eine	immer	größere	
Rolle.	Dabei	werden	andere	Werte	vernachlässigt.	Ich	beurteile	Menschen	nicht	nach	ihrem	Aussehen.	
Ich	möchte	Stellung	zu	diesem	Thema	nehmen.
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2 .	Glaubst	du	wirklich,	dass	die	Medien	den	Wunsch	nach	mehr	Schönheit	beeinflussen?

Egzaminujący wybrał jedną z opinii zaprezentowanych przez ciebie w wypowiedzi i oczekuje logicznej 
argumentacji. W prezentacji padło stwierdzenie na temat negatywnego wpływu mass mediów na kre-
owanie idealnego wizerunku, poparte przykładem Michaela Jacksona. Staraj się nie powtarzać użytych 
już wcześniej argumentów i przykładów. Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć np.:
 
Ja,	die	Medien	sind	ein	entscheidender	Faktor	bei	der	Vermittlung	des	Zeitgeistes.	Zum	Beispiel	nutzen	
Jugendliche	kaum	Bücher	oder	Zeitungen.	Sie	bevorzugen	Fernsehen	und	Internet.	Diese	Medien	ver-
mitteln	die	Werte,	die	mit	dem	Auge	wahrnehmbar	sind.	Deswegen	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	
Jugendliche	wie	Britney	Spears	oder	Brad	Pitt	aussehen	wollen.
	
3 .	 Du	 hast	 gesagt,	 die	 Menschen,	 die	 an	 Dismorphophobie	 leiden,	 sollten	 eher	 bei	 Psychiatern	
und	 Psychologen	 in	 Behandlung	 sein.	 Ich	 bin	 ganz	 und	 gar	 nicht	 deiner	 Meinung.	 Ich	 meine,	
die	 Schönheitsoperationen	 können	 den	 Menschen	 auch	 helfen.	 Könntest	 du	 deinen	 Standpunkt	
beweisen?
 
Zadaniem egzaminującego jest zadanie pytania wymuszającego sytuację, w której będziesz musiał 
bronić swojej opinii. W odpowiedzi na to pytanie należy przytoczyć istotne argumenty lub opinie innych 
osób. Odpowiedź twoja mogłaby brzmieć, np:
 
Die	Menschen,	die	an	Dismorhophobie	leiden,	halten	sich	für	krankhaft	hässlich.	Meistens	sind	es	aber	
wunderbare	Menschen.	Sie	brauchen	keine	Operationen.	Sie	werden	sowieso	auch	nach	der	Operation	
mit	 ihrem	Aussehen	unzufrieden	 sein.	 Ihre	Unzufriedenheit	hat	 einen	psychischen	Grund	und	 sollte	
deshalb	als	eine	Krankheit	betrachtet	werden.
 
 

Tabela przykładowych przydatnych zwrotów

   Tabela nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, które mogą cię spotkać na egzaminie. Wierzymy 
jednak, że może zainspirować cię do kompletowania słownictwa, które pomoże precyzyjnie sformułować 
swoje myśli i uporządkować je. Z pewnością przy dobrym opanowaniu tego rodzaju wyrażeń, możesz 
uzyskać lepszą ocenę swojej wypowiedzi w zakresie bogactwa językowego.
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Jeśli chcesz poprosić o informację
 
Kannst	du	mir	zeigen/sagen,...	
Könnten	Sie	mir	sagen,...
Entschuldigung,	wissen	Sie	vielleicht,...
Ich	möchte	gerne	wissen,...
Vielleicht	weißt	du	Bescheid	über/ob...	
Darf/Kann	ich	Sie	etwas	fragen?
Ich	habe	eine	Frage.
Sagen	Sie	bitte,...
Mich	interessiert...

Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię
 
Ich	finde,	dass...
Ich	glaube/meine/denke,	dass...
Das	finde	ich	aber	nicht.
Ich	bin	davon	überzeugt.
Meiner	Meinung	nach...
So	sehe	ich	das	auch.
Ich	halte	es	für	gut,	dass...
Ich	bin	derselben	Meinung.
Zusammenfassend	kann	man	sagen...
vertrauensvoll	sagen...

Abschließend	ist	zu	sagen,	dass...		
Abschließend	möchte	ich	sagen,	dass...
Ich	stehe	auf	dem	Standpunkt,	dass...
Mir	scheint,	dass...
insgesamt	gesehen
zum	Schluss	möchte	ich	die	These	aufstellen,		
	 dass...
Ich	möchte	unterstreichen,	dass...

Jeśli nie jesteś pewny swoich opinii
 
Es	könnte	sein,	dass...
Ich	könnte	mir	vorstellen,	dass...
Es	ist	unsicher,	ob...
Es	ist	nicht	klar,	ob...
Ich	weiß	nicht	recht,	was	ich	dazu	sagen	soll.

Jeśli wątpisz
 
Es	ist	unwahrscheinlich,	dass...
Ich	glaube	kaum,	dass...
Ich	bezweifle,	dass...
Ich	bin	da	nicht	ganz	sicher.
Auf	der	einen	Seite/auf	der	anderen	Seite	finde		
	 ich,	dass...
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Es	fällt	mir	schwer,	dazu	Stellung	zu	nehmen.
Das	ist	schon	möglich,	aber...	
Es	ist	für	mich	nicht	klar,	ob...

Jeśli chcesz wyrazić zrozumienie lub zgodę	
Das	finde	ich	auch.
Ich	bin	derselben	Meinung	wie	du.
Es	gefällt	mir,	dass	du	es	so	siehst.
Wir	sind	uns	ganz	einig.
Ich	finde,	du	hast	recht.
Ich	bin	damit	einverstanden.
Einverstanden!	Jawohl	(ja),	so	ist	es!
Ja,	das	stimmt!
Da	hast	du	meine	Unterstützung.

Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw lub dezaprobatę	
Ich	sehe	es	völlig	anders.
Wie	kannst	du	so	was	behaupten?
Es	kann	nicht	sein,	dass...
Ich	bin	ganz	und	gar	nicht	deiner	Meinung.
Ich	bin	ganz	anderer	Meinung.
Ich	muss	hier	widersprechen.
Das	ist	ja	totaler	Unsinn.
Dein	Vorschlag	kommt	gar	nicht	in	Frage.
Ich	halte	diese	Idee	für	unsinnig.
Deine	Einstellung	kann	ich	überhaupt	nicht	
	 verstehen.

Jeśli chcesz wyrazić zachwyt/aprobatę	
Das	ist	ja	eine	ganz	tolle	Idee.
Das	ist	aber	toll.
Ich	finde	deinen	Vorschlag	hervorragend.
Da	hast	du	genau	das	Richtige	gesagt.
Ich	bin	von	deinem	Vorschlag	begeistert.
Das	ist	Klasse.
(Ganz)	prima!
Deine	Argumente	sind	absolute	Spitze.
Das	ist	ja	supergeil.

Jeśli chcesz przedstawić propozycję	
Ich	schlage	vor,	...
Ich	glaube,	ich	habe	eine	Idee.
Wäre	es	möglich,	es	so	zu	machen,	dass...?
Zur	Lösung	des	Problems	könnte	man	folgendes		
	 machen:
Ich	stelle	es	mir	so	vor,	dass...

Jeśli chcesz wyrazić życzenie/prośbę	
Ich	möchte...
Ich	möchte	lieber.../am	liebsten	...
Ich	ziehe...	vor.
Ich	bevorzuge	...
Es	würde	mich	freuen,	wenn...
Das	würde	mir	Spaß	machen.
Ich	wünsche	mir...
Ich	habe	folgende	Bitte:

Jak chcesz wyrazić opinie innych osób 

Prof.	Meyer	behauptet	/	sagt	/	schreibt	,	dass...
Wie	Dr.	Otto	gesagt	hat	/	schreibt	/,...
Laut	Dr.	Schlett...
Nach	Aussage	/	Nach	Angaben	von	
	 Prof.	Helbig...
Viele	vertreten	die	Meinung,	dass	...
Manche	sagen...	während	andere...

Jeśli chcesz zinterpretować dane statystycz-
ne/wykres	

Aus	dieser	Statistik	folgt,	dass...
Daraus	entnehme	ich,	dass...
Diesen	Daten	nach...
Es	bedeutet	also,	dass...
Die	Statistik	zeigt,	dass...
In	diesem	Diagramm	erfahren	wir...
Aus	der	Grafik	geht	hervor,	dass...
Man	kann	daraus	schließen,	dass...
Im	Vergleich	zu...	ist...
Im	Gegensatz	dazu...
Im	Unterschied	dazu...
Mir	fällt	an	diesem	Diagramm	auf,	dass...
Der	Anteil	(der	Industrieländer)	an	(der	
	 Weltbevölkerung)	beträgt	(24%)

Jeśli chcesz powiązać kolejne myśli w logiczną 
całość	

zuerst	
mit	anderen	Worten
außerdem
Einleitend	möchte	ich	sagen,	dass...
Zuerst	will	ich	auf	das	Problem	...	eingehen.
auf	der	einen	Seite
auf	der	anderen	Seite
in	diesem	Fall
in	dieser	Hinsicht
im	Gegensatz	dazu
im	Widerspruch	zu
auf	den	ersten	Blick
es	kann	gesagt	werden,	dass.../es	muss	betont		
	 werden,	dass...
folglich
von	diesem	Standpunkt	aus
man	kann	annehmen,	dass...
es	ist	notwendig	zu	sagen,	dass...

Jeśli chcesz podsumować swoją wypowiedź	
Zum	Schluss	möchte	ich	sagen...
Abschließend	möchte	ich...
Zusammenfassend	kann	man	sagen,	dass...
Wenn	man	das	bisher	Gesagte	zusammenfasst,	
	 dann	kann	man	sagen,	dass...
Alles	in	allem...
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Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl 
widzialną1), 
czyli jak zdać egzamin pisemny
  
   Egzamin obowiązkowy z języka niemieckiego może być zdawany na poziomie podstawowym 
albo rozszerzonym. Natomiast egzamin z języka niemieckiego jako przedmiotu dodatkowego zdawany 
jest na poziomie rozszerzonym.
   Egzamin na poziomie podstawowym składa się z jednej części, natomiast na poziomie rozsze-
rzonym z dwóch części oddzielonych przerwą. 
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1)   Ambrose Gwinnet Bierce

Rozumienie	ze	słuchu

Rozumienie	tekstu	czytanego

Wypowiedź	pisemna

EGZAMIN	
PISEMNY

POZIOM	
PODSTAWOWY

Czas	trwania	egzaminu:	120	minut,	w	tym	nagranie:	ok.	20	minut

EGZAMIN	
PISEMNY

POZIOM	
ROZSZERZONY

Czas	trwania	egzaminu:	70	minut,	w	tym	nagranie:	ok.	25	minut

Rozumienie	ze	słuchu

Rozumienie	tekstu	czytanego	i	rozpoznawanie	struktur	leksykalno-
-gramatycznych

C
zę

ść
	II

Czas	trwania	egzaminu:	120	minut

Stosowanie	struktur	leksykalno-gramatycznych

Wypowiedź	pisemna

EGZAMIN	
PISEMNY

POZIOM	
ROZSZERZONY

C
zę

ść
	I

   Egzamin sprawdza stopień opanowania trzech sprawności: rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstu czytanego i pisania. Zadania dla poziomu rozszerzonego zawierają także zadania sprawdzające 
kompetencję gramatyczną. W arkuszu do części I egzaminu dla poziomu rozszerzonego znajdziesz 
zadania sprawdzające umiejętność stosowania reguł gramatycznych w praktyce, natomiast w arkuszu do 
części II zadania, które sprawdzają umiejętność rozpoznawania różnych struktur leksykalnych i gramaty-
cznych w tekście czytanym. 
   Poziomy podstawowy i rozszerzony różnią się od siebie stopniem trudności i rodzajem tekstów, 
typami zadań oraz kryteriami oceniania. 
   Na egzaminie nie będziesz miał możliwości korzystania ze słowników.

 

Przerwa



Rozumienie ze słuchu
 
   Słuchanie i rozumienie ze słuchu jest podstawą do rozwijania umiejętności mówienia w języku 
obcym. Jest to jedna z trudniejszych sprawności. Tekst napisany możesz czytać wielokrotnie, zajrzeć do 
słownika i sprawdzić znaczenie słówek, tekst usłyszany ulatuje. Nie zawsze możesz prosić o powtórzenie 
wypowiedzi, od twojego osłuchania z językiem zależy jakość twojego komunikowania się z otoczeniem. 
W obu arkuszach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, znajdziesz zadania 
sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, zbudowane w oparciu o różnorodne teksty, np. komu-
nikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje, teksty narracyjne. Zadania przygotowane są w oparciu 
o 2–3 teksty oryginalne o łącznym czasie jednorazowego nagrania ok. 6 minut.
   Jest to istotna część egzaminu, za bezbłędne rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność 
rozumienia ze słuchu możesz zdobyć aż 30% punktów możliwych do uzyskania na każdym z poziomów 
egzaminu. 
   Usłyszysz dwukrotnie odczytane teksty, poprzedzone poleceniami w języku polskim. Całe 
nagranie wraz z przerwami na wykonanie zadań trwa odpowiednio dla poziomu podstawowego ok. 
20 minut i ok. 25 minut dla poziomu rozszerzonego.
 
   Żeby przygotować się do tej części egzaminu, ćwicz systematycznie umiejętność rozumienia ze 
słuchu, a w tym celu:

	 	 	 Słuchaj systematycznie różnych tekstów w języku niemieckim, np. audycji radiowych, telewizyj-
nych, piosenek, programów informacyjnych itp. Nie zapominaj o kasetach do własnego 
podręcznika. Słuchaj ponownie tekstów omawianych na lekcjach. Wykorzystuj do samodziel-
nych ćwiczeń także te teksty, które nauczyciel pominął. 

	 	 	 Skoncentruj się najpierw na problematyce słuchanego tekstu. Po pierwszym wysłuchaniu tekstu,
    powinieneś znać odpowiedź na pytanie: Worum	 geht	 es	 in	 dem	 Text?	 Znajomość
   znaczenia wszystkich słówek nie jest konieczna, aby go zrozumieć. 

	 	 	 Staraj się wnioskować z kontekstu o znaczeniu nieznanych ci słów.

	 	 	 Pamiętaj, że znajomość struktur gramatycznych i słownictwa ułatwi ci rozumienie ze słuchu. 

	 	 	 Zwróć uwagę na „tło” (np. muzyka, rozmowa, różne odgłosy) towarzyszące nagraniu. Z jednej 
strony przeszkadza ono w odbiorze tekstu, z drugiej strony charakteryzuje sytuację, a więc 
tworzy pewien kontekst, ułatwiający zrozumienie przekazywanej informacji. Musisz jednak 
wiedzieć, że na egzaminie wykorzystuje się nagrania pozbawione tła.

	 	 	 Koncentruj się na treści zadań, staraj się odróżnić informacje ważne od nieważnych.

	 	 	 Słuchając tekstu po raz kolejny, odpowiedz na pytania: Wer	hat	was,	wann,	wo,	wie,	warum	getan?

	 	 	 Jeśli masz transkrypcję tekstu, zapoznaj się z nią dopiero po wysłuchaniu tekstu. Sprawdź
w słowniku nieznane słowa. Transkrypcja może ci także posłużyć jako materiał do samodziel-
nego przygotowania testu luk. 

	 	 	 Ćwicząc słuchanie, rób notatki, porównaj je z transkrypcją lub poproś kogoś kompetentnego
o sprawdzenie. Ćwiczenie tego typu wymusza uważne słuchanie.

	 	 	 Łącz rozumienie tekstu słuchanego z rozumieniem tekstu czytanego, np. oglądaj filmy z listą
   dialogową.

	 	 	 Do ćwiczeń przed egzaminem wykorzystuj arkusze egzaminacyjne dostępne na stronie
   Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

	 	 	 Ćwiczenia rozumienia tekstu ze słuchu wymagają koncentracji, szybciej powodują znużenie,
   zatem ćwicz często, systematycznie i w małych dawkach czasowych.

   Umiejętność rozumienia ze słuchu jest sprawdzana przy pomocy zadań zamkniętych typu praw-
da/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór. Na egzaminie usłyszysz 2–3 teksty o różnej tematyce. Musisz 
się skoncentrować, aby po wysłuchaniu każdego z nich sprawnie rozwiązać odpowiednie zadania. 
Przystępując do rozwiązywania zadań:

   Najpierw przeczytaj uważnie instrukcje i polecenia.

   Zapoznaj się z treścią zadań.
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   Wysłuchaj tekstu. W czasie słuchania staraj się czytać ze zrozumieniem tekst zadań. 

   Nie denerwuj się, jeśli nie rozumiesz pojedynczych słów, postaraj się domyśleć ich znaczenia
   z kontekstu.

   Po pierwszym słuchaniu, zaznacz odpowiedzi, których jesteś absolutnie pewien.

   Wysłuchaj tekstu po raz kolejny, tym razem skup się na tych jego fragmentach, które umożliwią
   ci rozwiązanie zadania w całości.

   Zaznacz wszystkie rozwiązania. Zadania zamknięte nie wymagają od ciebie samodzielnego for-
   mułowania odpowiedzi.

   Zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych pytania/zadania mogą dotyczyć określania 
głównej myśli tekstu lub jego części, rozumienia szczegółów, selekcjonowania wybranych 
informacji, określania intencji rozmówców, kontekstu sytuacyjnego, rozróżniania formal-
nego i nieformalnego stylu tekstu.

Zadania typu prawda/fałsz
Twoim zadaniem będzie wskazanie odpowiedzi zgodnej z informacjami zawartymi w usłyszanym tekście.
 
	 	 	 Przeczytaj uważnie stwierdzenia podane w zadaniu.

	 	 	 Nie ustalaj, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe zanim nie wysłuchasz tekstu.

	 	 	 Kieruj się tylko usłyszanymi informacjami, a nie wiedzą na dany temat.

	 	 	 Każde ze stwierdzeń może być tylko prawdziwe albo tylko fałszywe.

	 	 	 Kolejność zadań wyznacza chronologia nagranego tekstu.

Zadania na dobieranie
Zwykle w zadaniach tego typu będziesz musiał dopasować wypowiedź do wypowiadającej ją osoby.

	 	 	 Słuchając każdego rozmówcy, bierz pod uwagę wszystkie informacje.
	 	 	 Przed wysłuchaniem nagrania podkreśl w zadaniach słowa-klucze. Ułatwi to ich rozwiązywanie.

Zadania wielokrotnego wyboru 
Zadania tego rodzaju wymagają wyboru odpowiedzi zgodnej z treścią usłyszanego tekstu spośród 3–4 
zaproponowanych.

	 	 	 Przeczytaj uważnie wszystkie odpowiedzi.

	 	 	 Kolejność zadań jest zgodna z chronologią tekstu.

	 	 	 Tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa, mimo że wszystkie mogą być do siebie zbliżone 
   treścią.

	 	 	 Zawsze rozwiązuj zadania tylko na podstawie usłyszanych informacji, nie ufaj zbyt oczywistym 
   odpowiedziom.

	 	 	 Jeśli wybierzesz odpowiedź, sprawdź, czy pozostałe są na pewno nieprawidłowe.

 
 

Rozumienie tekstu czytanego
 
   W obu arkuszach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, znajdziesz zada-
nia sprawdzające umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, zbudowane w oparciu o różnorodne 
teksty informacyjne, publicystyczne i literackie. Teksty na obu poziomach różnią się od siebie stopniem 
trudności i długością. Dla poziomu podstawowego są to teksty adaptowane o łącznej długości 1,5 strony, 
a dla rozszerzonego teksty oryginalne tylko w niewielkim stopniu adaptowane, o łącznej długości 2 stron 
formatu A4. Jest to ważna część egzaminu, za bezbłędne rozwiązanie zadań z poziomu podstawowego 
sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem możesz zdobyć aż 40% punktów możliwych do 
uzyskania, na poziomie rozszerzonym, gdzie sprawdza się również umiejętność rozpoznawania struk-
tur leksykalno-gramatycznych w czytanym tekście, uzyskasz 24% punktów za tę umiejętność, jeśli nie 
popełnisz błędu. 
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   Żeby przygotować się do tej części egzaminu, ćwicz systematycznie umiejętność czytania ze 
zrozumieniem, a w tym celu:

	 	 	 Czytaj systematycznie różnorodne teksty w języku niemieckim, np. artykuły prasowe, broszury, 
teksty piosenek, teksty literackie i inne. Nie zapominaj o tekstach z własnego podręcznika. 
Czytaj zawsze wszystkie teksty przeznaczone do samodzielnej lektury, nawet, jeśli nauczyciel 
tego nie wymaga.

	 	 	 Skoncentruj się najpierw na problematyce czytanego tekstu. Po pierwszym przeczytaniu tekstu
   powinieneś umieć odpowiedzieć na pytanie: Worum	 geht	 es	 in	 dem	 Text? Niekoniecznie
   musisz znać wszystkie słówka, aby go zrozumieć. 

	 	 	 Szukaj w tekście „słów–kluczy”, które pozwolą zorientować się w jego tematyce.

	 	 	 Zwróć uwagę na internacjonalizmy, liczby, daty, nazwiska, nazwy własne itp. – będą pomocne 
   w rozumieniu tekstu.

	 	 	 Czytając tekst po raz kolejny, odpowiedz na pytania: Wer	hat	was,	wann,	wo,	wie,	warum	getan?
	 	 	 Zwróć uwagę na formy gramatyczne. Znajomość zasad budowania zdań, słowotwórstwa, koniu-
   gacji itp. ułatwi ci rozumienie tekstu.

	 	 	 Podziel tekst na akapity – w ramach ćwiczeń staraj się określić ich główne myśli, nadaj im tytuły, 
   wynotuj najważniejsze informacje. Dobrym ćwiczeniem jest także układanie pytań. 

	 	 	 Czytając teksty, notuj zwroty i wyrażenia, których nie znasz, wpisuj je do zeszytu słówek, 
sprawdź ich znaczenie w słowniku. Nawet jeśli domyślasz się ich znaczenia z kontekstu 
– upewnij się, czy się nie mylisz.

	 	 	 Ignoruj wyrazy rzadko używane w języku, np. die Zwinge – skuwka.

	 	 	 Notuj także wyrazy synonimiczne, których używa autor tekstu, aby uniknąć powtórek. Notatki 
   przydadzą ci się w przygotowaniu się do części egzaminu sprawdzającej umiejętność pisania.
 
   Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy pomocy zadań zamkniętych typu 
prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór. Na egzaminie otrzymasz 2–3 teksty o różnej tematyce. 
Musisz się skoncentrować przez dłuższy czas, aby sprawnie rozwiązać kilka zadań. Przystępując do 
rozwiązywania zadań:

   Zacznij od tekstu i zadań, które wydają ci się najłatwiejsze.

   Najpierw przeczytaj uważnie polecenie. Punktowane są tylko te czynności, które są z nim zgodne.

   Przeczytaj tekst, a potem zadania. 

   Wróć ponownie do tekstu, podkreśl w nim fragmenty, w których znajdziesz informacje pomocne 
   przy udzielaniu odpowiedzi.

   Zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych pytania/zadania mogą dotyczyć określania 
głównej myśli tekstów, ich poszczególnych części, związków pomiędzy nimi, określania intencji 
autora, kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), rozróżniania formal-
nego i nieformalnego stylu tekstu.

   Kolejność pytań/zadań nie musi być zgodna z chronologią tekstu. 

   Najpierw podaj odpowiedzi, których jesteś absolutnie pewien. Potem wróć do pozostałych. 
   Dobrze jest zaznaczyć je na marginesie, aby o nich nie zapomnieć.

Zadania typu prawda/fałsz
Twoim zadaniem będzie wskazanie odpowiedzi zgodnej z informacjami zamieszczonymi w tekście. 
Przystępując do rozwiązywania zadań tego typu:

	 	 	 Przeczytaj uważnie tekst i stwierdzenia podane w zadaniu.

	 	 	 Znajdź w tekście kluczowe wyrażenia.

	 	 	 Podkreśl ten fragment tekstu, w którym twoim zdaniem, znajduje się informacja na ten temat.

	 	 	 Podejmij decyzję i zakreśl właściwą odpowiedź – bądź ostrożny, w zadaniach często używa się 
   słów z tekstu lub podobnych. Staraj się zrozumieć tekst. Nie kieruj się pozornym podobieństwem.

	 	 	 Pamiętaj, że każde stwierdzenie może być albo fałszywe, albo prawdziwe.
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Zadania na dobieranie
Twoim zadaniem może być dopasowanie tytułów do tekstów, podtytułów do fragmentów, uzupełnianie  
luk w tekście wyjętymi fragmentami lub zdaniami, dopasowanie informacji.

	 	 	 Jeśli twoim zadaniem jest dopasowanie tytułów do tekstu lub jego fragmentów, ustal najpierw 
   główną myśl tekstu lub jego akapitów.

	 	 	 Przeczytaj uważnie nagłówki i znajdź związek między tytułami oraz akapitami. Zwykle jest więcej 
   tytułów niż możesz wykorzystać.

	 	 	 Jeśli twoim zadaniem jest uzupełnienie luk w tekście brakującymi zdaniami lub fragmentami 
tekstu, przeczytaj uważnie to, co znajduje się przed luką i po niej. Po uzupełnieniu luki sprawdź, 
czy tekst jest logiczny. Także w tym przypadku możesz mieć więcej elementów niż potrzeba 
w zadaniu.

	 	 	 Jeśli zadanie będzie polegało na dopasowaniu informacji, szukaj przede wszystkim słów 
   kluczowych. Pomocna może być w tym przypadku znajomość synonimów.

Zadania wielokrotnego wyboru
Twoim zadaniem jest wskazanie jednej odpowiedzi, zgodnej z treścią tekstu, wybranej spośród 3–4 za-
proponowanych. Zawsze jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. 
	 	 	 Najpierw przeczytaj uważnie polecenie i tekst.

	 	 	 Równie uważnie zapoznaj się z zadaniem pod tekstem.

	 	 	 Pokreśl w tekście fragmenty, które pomogą znaleźć ci właściwą odpowiedź.

	 	 	 Odpowiedzi na kolejne pytania są z reguły w kolejnych akapitach.

	 	 	 Nie ufaj zbyt oczywistym odpowiedziom.

	 	 	 Jeśli już podjąłeś decyzję, którą z odpowiedzi zakreślisz, sprawdź, czy pozostałe rzeczywiście 
   są niewłaściwe.

   Rozwiązuj zadania w arkuszu, tu możesz zmieniać decyzję do woli. Ostateczną wersję 
rozwiązania zadań powinieneś jednak przenieść na kartę odpowiedzi, staraj się jej nie kreślić. 
   Zanim przystąpisz do egzaminu, zapoznaj się z zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych z po-
przednich sesji. Są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl.
 
 

Zadania leksykalno-gramatyczne
 
   Jedną z najważniejszych umiejętności niezbędnych w procesie komunikowania się jest 
niewątpliwie kompetencja gramatyczna, rozumiana jako umiejętność budowania zdań, przekazujących 
określone znaczenie. Pomaga ona w czytaniu, słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
   Mimo że ćwiczenia gramatyczne są uważane przez uczniów za mało zajmujące i raczej 
nieciekawe, to warto poświęcić im czas i uwagę. Od stopnia praktycznego opanowania zasad i reguł 
gramatycznych zależy bowiem blisko 30% twojego powodzenia na egzaminie na poziomie rozszerzonym. 
Poza zadaniami gramatycznymi, umiejętność poprawnego stosowania struktur morfosyntaktycznych jest 
także oceniana w kryterium poprawności językowej wypowiedzi pisemnej. 
 
   Aby nauczyć się podstawowych zasad gramatycznych:

   Przygotuj sobie fiszki ilustrujące poszczególne problemy gramatyczne, zaglądaj do nich często, 
     uzupełniaj je systematycznie. 

   Porządkuj je, stosując różne techniki wizualizacyjne np. schematy, diagramy, mind-map itp. 

   Jeśli notujesz reguły gramatyczne, zadbaj o to, by zilustrować je zawsze przykładami.

   Analizuj zawsze każdą nowo poznaną zasadę i używaj wyuczonych konstrukcji świadomie. Dryl 
   językowy spełni swoje zadanie, jeśli wyćwiczony zwrot będziesz umiał wykorzystać w nowej 
   sytuacji.

   Rozwiązuj zawsze wszystkie zadania gramatyczne z twojego zeszytu ćwiczeń i podręcznika. 
   Jeśli trzeba, korzystaj z dodatkowych zbiorów ćwiczeń.
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   Czytaj uważnie polecenia i wykonuj zadania zgodnie z podaną instrukcją. 

   Naucz się korzystać z podręczników do gramatyki.
 
   Na egzaminie maturalnym zadania sprawdzające znajomość oraz umiejętność stosowania 
struktur gramatycznych spotkasz w arkuszach na poziomie rozszerzonym. 
   Zadania w części I egzaminu są nieco trudniejsze, konieczne jest bowiem samodzielne 
utworzenie wymaganych w poleceniu form. W tej części stosuje się także zadania z luką, zadania zmiany 
kategorii (np. czas teraźniejszy/czas przeszły, strona czynna/bierna, mowa niezależna/zależna), trans-
formacje, tłumaczenia zdań lub ich fragmentów, zadania ze słowotwórstwa (np. tworzenie przymiotników, 
rzeczowników odczasownikowych itp.).
   Pełny zakres struktur gramatycznych do opanowania na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym znajdziesz w „Informatorze maturalnym od 2005 roku. Język niemiecki”, dostępnym także na 
stronie internetowej www.cke.edu.pl
   W części II egzaminu twoim zadaniem będzie rozpoznanie struktur gramatycznych i leksykal-
nych w tekście. Zwykle w tym celu stosuje się zadania z luką. Ich rozwiązanie polega na wskazaniu jednej 
prawidłowej formy spośród 3–4 zaproponowanych przez konstruktora zadania. Ten rodzaj zadania jest 
podobny do zadań wielokrotnego wyboru. Zanim wybierzesz i zaznaczysz swoją odpowiedź, przeanalizuj 
całe zadanie, ponieważ często kontekst wymusza użycie określonej formy. Zadanie może też polegać 
na uzupełnieniu luk w tekście wyrażeniami wybranymi spośród grupy wyrazów zamieszczonych pod 
tekstem, przy czym na ogół podawane są 2–3 wyrażenia niepasujące do żadnej luki. 

 

Wypowiedź pisemna
 
   Tworzenie tekstu jest zadaniem niełatwym i skomplikowanym. Zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych, wymaga się od piszącego znajomości słownictwa, umiejętności stosowania 
różnorodnych struktur gramatycznych, znajomości zasad interpunkcji i ortografii, zasad tworzenia posz-
czególnych form wypowiedzi, wiedzy ogólnej i znajomości realiów socjokulturowych. 
   Jeśli chcesz zostać mistrzem, musisz systematycznie ćwiczyć sprawność pisania, zaczynając 
od kilkuzdaniowych zapisków po formy bardziej złożone, zgodnie z zasadą: Vom	Wort	über	den	Satz	
zum	Text. Wykorzystuj zatem każdą możliwość wypowiadania się w formie pisemnej w języku niemiec-
kim.

   Odrabiaj sumiennie wszystkie prace domowe zlecone przez nauczyciela.

   Koresponduj z rówieśnikami.

   Ćwicz pisanie różnych form wypowiedzi: opowiadań, rozprawek, opisów, recenzji, pisz stresz-
   czenia, sprawozdania, rób często notatki.

   Prowadź dziennik – notuj w nim swoje opinie, wrażenia, odczucia, wątpliwości.

   Ćwicz ortografię i interpunkcję, pisząc dyktanda.

   Pisząc, korzystaj z zeszytu słówek i fiszek gramatycznych. Unikniesz w ten sposób błędów
   i powtórzeń. Ćwicz parafrazowanie zdań. 

   Na egzaminie posługuj się słownictwem i formami gramatycznymi, które znasz. Nie ekspery-
   mentuj. 

   Dbaj o zachowanie spójności tekstu – planuj swoje wypowiedzi, zawsze analizuj temat, aby 
   pozostać z nim w zgodzie. 

   Pamiętaj o właściwej kompozycji i logicznej argumentacji. Każde zdanie powinno wynikać 
   z poprzedniego. Każda nowa myśl powinna zaczynać się nowym akapitem. 

   Puść wodze fantazji, bądź kreatywny, egzamin nie sprawdza twojej prawdomówności.

   Zadania egzaminacyjne wymagają zredagowania tekstu z zachowaniem określonego limitu 
słów. Liczenie pojedynczych słów jest kłopotliwe, naucz się szacować długość swoich tek-
stów. Policz średnią liczbę napisanych przez ciebie wyrazów w linijce i pomnóż przez liczbę 
wszystkich linijek w tekście. Niemniej jednak, na egzaminie na zakończenie pracy, policz słowa 
– 10% za dużo lub za mało napisanych słów, to stracone punkty. Przy liczeniu słów obowiązuje 
zasada, że jedno słowo to wyraz oddzielony spacją od pozostałych, np. ein	Mann (2 słowa),	ein	
kleines	Kind	(3 słowa), BRD (1 słowo), 1989 (1 słowo).
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   Ćwicz pisanie w określonym limicie czasu, planuj pracę tak, byś przed oddaniem arkusza miał 
   możliwość ponownego przeczytania tekstu i poprawienia usterek. 

   Jeśli piszesz pracę w brudnopisie, musisz zostawić sobie czas na jej przepisanie.

   Pisz starannie. Ułatwi to pracę osobie sprawdzającej, a tekst zrobi lepsze wrażenie na czyta-
   jącym.
 
 

Poziom podstawowy
 
   Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawiera dwa rodzaje zadań sprawdzających 
umiejętność pisania tekstu. Jedno z tych zadań polega na napisaniu krótkiego tekstu użytkowego: notat-
ki, pocztówki, ogłoszenia, zaproszenia, ankiety lub wiadomości. Drugie zadanie wymaga zredagowania 
listu prywatnego lub prostego listu formalnego. Obydwa zadania są sterowane, co oznacza, że musisz je 
napisać zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści. Ponieważ egzamin jest kodowany, nie należy przy 
pisaniu podawać danych osobowych. 
 

A . Krótki tekst użytkowy
 
   Krótki tekst użytkowy, niezależnie od jego rodzaju, musisz zredagować w oparciu o cztery wska-
zówki. Polecenie do zadania nie zawiera limitu słów, wyznaczone jest tylko miejsce na jego napisanie 
i to ono określa objętość twojego tekstu, tj. około 1/3 arkusza formatu A4. 
   Przy realizowaniu zadania skoncentruj się na precyzyjnym sformułowaniu treści opisanych 
w poleceniu. Po napisaniu tekstu upewnij się, czy zawiera on wszystkie wymagane informacje. Jest to 
bardzo ważne, ponieważ przy ocenie tej części pracy brana jest pod uwagę realizacja treści, tj. czytelne 
i komunikatywne przekazanie informacji. Jeśli twój tekst zawiera mniej niż 3 informacje, egzaminator nie 
przyzna ci punktów za poprawność. Tekst powinien być na tyle poprawny językowo, aby jego odczy-
tanie nie sprawiało trudności czytającemu. Jeśli popełnione przez ciebie błędy uniemożliwią zrozumie-
nie tekstu, nie będziesz mógł liczyć na przyznanie punktów. Za poprawne rozwiązanie zadania możesz 
otrzymać 5 punktów, co stanowi 10% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym.
 

Notatka 
Notatka to swobodny w formie zapis tego, co piszący uważa za ważne i chce utrwalić w celu zapamiętania 
lub wykorzystania w późniejszym terminie. Pamiętaj, że w krótkiej formie należy zawrzeć dużo informacji, 
a zatem sporządzając notatkę: 

	 	 	 Pisz zwięźle i rzeczowo.
	 	 	 Dbaj o logiczny porządek, unikaj chaosu, zacznij od określenia przedmiotu notatki.
	 	 	 Pisz krótkimi, prostymi zdaniami, możesz stosować także równoważniki zdań.
 

Pocztówka 
Jest to rodzaj „bardzo krótkiego listu", zawierającego z reguły pozdrowienia, życzenia, gratulacje, krótkie 
relacje z wycieczki lub wakacji itp.

	 	 	 Przeczytaj uważnie polecenie i zwróć uwagę na oczekiwane informacje.
	 	 	 Nie zapomnij o dacie, nadawcy i adresacie, o zwrotach charakterystycznych dla wyrażenia
   pozdrowień, życzeń oraz formule pożegnania.
	 	 	 Zwróć uwagę, do kogo piszesz. Dopasuj słownictwo do adresata.
 

Pomocne	zwroty	i	wyrażenia
 
określenia	miejsca	 in	 einem	Camp;	 auf	 dem	Campingplatz;	 in	 einem	 Ferienheim;	 in	 einer	
	 	 	 	 	 Jugendherberge;	auf	einem	Zeltplatz;	in	einer	Pension;	am	See;	an	der	See;	
	 	 	 	 	 im	Gebirge;	am	Meer;	am	Fluss
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określenia	czasu	 vom...	 bis	 zum;	 für	 ein	 paar	 Tage;	 für	 zwei	Wochen;	 seit	 einer	Woche;
seit	drei	Tagen;	bis	zum	20.	Juli;	in	einer	Woche;	am	kommenden	Wochen-
ende;	nächsten	Monat;	vor	zwei	Tagen;	diese	Woche/in	dieser	Woche	u.	a.

pozdrowienia	 Auf	 Wiedersehen;	 Bis	 bald;	 Herzliche	 Grüße	 aus...;	 Viele	 Grüße;	
	 	 	 	 	 Viele	liebe	Grüße	
	

Ogłoszenie
To krótka, zwięzła informacja o czymś, podana do publicznej wiadomości, np. umieszczona na tablicy 
ogłoszeń w szkole, na uczelni, w klubie. 

	 	 	 Pisz konkretnie i na temat, nie rozwlekaj wypowiedzi, nie podawaj zbędnych szczegółów.
	 	 	 Zadbaj, by w ogłoszeniu znalazły się wszystkie potrzebne informacje.
	 	 	 Nie zapomnij podać kontaktu do siebie.
	 	 	 Dostosuj słownictwo do treści i adresata ogłoszenia. 
 
Pomocne	zwroty	i	wyrażenia:
 
zwroty	początkowe	 Achtung,	Hilfe,	Gesucht,	Suche...

określenia	czasu	 am	Mittwoch;	am	Nachmittag;	heute	Vormittag;	am	15.	Dezember;	
	 	 	 	 	 abends;	jeden	Donnerstag;	übermorgen,	gestern,	morgen

określenia	miejsca	 in	der...	Straße;	in	der	Nähe	von...;	an	der	Uni;	in	der	Schule;		im	Raum;	auf	
dem	Schulhof;	vor	dem	Lehrerzimmer;	im	Erdgeschoss;	im	1.	Stock;	in	der	
Turnhalle;	in	der	Bibliothek;	in	der	Mensa;	in	der	Aula

pomocne	czasowniki	 anbieten,	kaufen	(ganz	billig,	günstig,	gebraucht,	teuer,	im	Ausverkauf),	
mitmachen,	 sich	melden,	 stattfinden,	 suchen,	verkaufen	(billig,	günstig,	
zum	halben	Preis),	vermieten

prośba	o	kontakt	 Kontaktperson...;	 nähere	 Informationen	 bei...;	 Meine	 Telefonnummer/	
Handynummer;	Melde	dich	bei.../	per	Mail...;	Ruf	an	unter...;	Bei	Interesse	
ruf	mich	an

 
 

Zaproszenie
Zaproszenie to krótki tekst informacyjny, którego celem jest powiadomienie odbiorcy o jakimś wydarze-
niu i nakłonienie go do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 
W tekście należy określić osobę zapraszającą (nadawca), wskazać osobę zapraszaną (odbiorca), 
napisać, jakiego rodzaju uroczystości dotyczy tekst, podać termin i miejsce spotkania. W zasadzie 
musisz odpowiedzieć na pytania: Kto? Kogo? Kiedy? Gdzie? Z jakiej okazji? zaprasza. W zaproszeniu 
mogą się także znaleźć dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w uroczystości, np. wymóg 
odpowiedniego stroju, konieczność potwierdzenia udziału itp. Wszystkie informacje, które będziesz 
musiał zawrzeć w swoim zaproszeniu, znajdziesz w poleceniu do zadania.

	 	 	 Przeczytaj uważnie polecenie i zwróć uwagę, jakie informacje powinieneś przekazać.
	 	 	 Pamiętaj, że dla tego rodzaju tekstu charakterystyczny jest uprzejmy ton wypowiedzi. W zwro- 
   cie do adresata zaproszenia trzeba użyć przymiotnika grzecznościowego: Liebe(r),	 Sehr	
	 	 	 geehrte(r).
	 	 	 Dopasuj odpowiednią konwencję stylistyczną do adresata. Styl będzie zależał od charakteru 

zaproszenia. Zaproszenia nieoficjalne kieruje się do rówieśników, bliskich znajomych, do 
rodziny. Charakter oficjalny mają natomiast zaproszenia kierowane do dalszych znajomych, 
nauczycieli, urzędów itp.

	 	 	 Pamiętaj, że zaproszenie nie może być anonimowe, należy go podpisać. W przypadku egza-
minu obowiązuje zasada niepodawania swoich danych osobowych. Wystarczy podpis XYZ.



 Pomocne	zwroty	i	wyrażenia:
 
słowa	zaproszeń	 ich	lade	dich	herzlich		zum	Geburtstag,	zum	Abendessen,	zur	Party	ein;

ich	würde	mich	freuen,	wenn...;	es	wäre	schön,	wenn...;	du	bist	herzlich	
eingeladen	 zu...;	wir	würden	uns	 sehr	 freuen,	 Sie	 am...als	Gast	 bei	 uns	
begrüßen	zu	dürfen;	es	wäre	uns	eine	große	Freude

pomocne	czasowniki	 absagen,	anfangen,	annehmen,	ablehnen,	bedauern,	besuchen,	danken,
einladen	 (zu	Mittag,	 zum	Abendessen,	 ins	Kino,	 ins	 Theater)	 erwarten,	
mitbringen,	stattfinden,	teilnehmen,	vorbeikommen,	zusagen

uroczystości	 der	Ball,	die	Cocktailparty,	die	Feier,	die	Fete,	der	Empfang,	die	Party,	der	
	 	 	 	 	 Tanzabend,	die	Tanzveranstaltung

czas	 	 	 	 am	kommenden	Samstag,	am	Freitagabend,	nächstes	Wochenende,	
	 	 	 	 	 heute	Abend,	Beginn:	22	Uhr

warunki		 	 für	das	Essen	ist	gesorgt,	das	Ende	ist	offen,	ein	kleines	Büffet

miejsce	 	 	 in	der	Aula,	in	der	Mensa,	im	Sportklub,	bei	mir	zu	Hause,	im	Restaurant,	
	 	 	 	 	 im	Pub
 

Ankieta 
Jest rodzajem kwestionariusza używanym do badania różnych zjawisk masowych. Interesujące nas infor-
macje uzyskujemy dzięki odpowiedziom udzielanym przez respondentów na pytania zawarte w ankiecie. 
Ankiety stosuje się powszechnie w badaniach marketingowych, socjologicznych czy psychologicznych. 
Oczywiście twoim zadaniem nie będzie skonstruowanie ankiety poprawnej w aspekcie socjologicznym, 
ale wykazanie się umiejętnością zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi. 

	 	 	 W przypadku zadania polegającego na wypełnianiu kwestionariusza ankiety, skoncentruj się 
na oczekiwanych od ciebie informacjach. Odpowiadaj ściśle na postawione pytania. Nie 
wprowadzaj zbędnych treści. Pisz pełnymi zdaniami. Ankieta wprawdzie dopuszcza stosowanie 
różnych skrótów myślowych, ale zrezygnuj z nich, ponieważ twoim zadaniem jest także zapre-
zentowanie umiejętności językowych.

	 	 	 Jeśli zadanie wymaga od ciebie sformułowania pytań do ankiety, zastanów się, co jest przed-
miotem badań. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poleceniu. Kwestionariusz 
może zawierać pytania, jak i stwierdzenia. 

 
Wiadomość 
W sytuacji egzaminu przyjmuje się, że wiadomość to krótki tekst z wyjaśnieniem, prośbą, zapytaniem, 
informacją, wskazówką czy przeprosinami, pozostawiony lub przesłany komuś. Tego rodzaju teksty, jeśli 
są adresowane do rodziny, przyjaciół, znajomych, mają charakter nieformalny. Jeśli wiadomości mają 
charakter oficjalny, to należy je zredagować językiem formalnym.

	 	 	 Twoim celem jest przekazanie określonych informacji w krótkiej zwartej formie. Pisz więc rze-
   czowo, bez zbędnych szczegółów i upiększeń.
	 	 	 Jeśli twoja wiadomość jest skierowana do określonego adresata, nie zapomnij o zwrocie 

grzecznościowym (aczkolwiek nie jest to konieczne), słowach podziękowania czy pożegnania 
oraz podpisie. Podaj fikcyjne imię lub nazwisko.

	 	 	 Pisz krótkimi, prostymi zdaniami w czasie Präsens, Perfekt lub Präteritum.
 
Pomocne	zwroty	i	wyrażenia:	 
prośby,	słowa	przeprosin,	podziękowań
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Könnten	Sie	vielleicht.../	Könntest	du.../	
Kannst	du...
Es	wäre	nett	von	dir/Ihnen,	wenn...
Ich	möchte	gerne...
Bitte	verzeih	mir,	aber...	/	Verzeihen	Sie	
mir	bitte...

Es	tut	mir	Leid,	aber...
Ich	bitte	dich	um	Entschuldigung...
Das	war	nicht	meine	Absicht...
nur	aus	Versehen
Danke	sehr	/	Vielen	Dank	/	Besten	Dank	/	
Herzlichen	Dank	/	Schönen	Dank	/	Danke,	
das	war	sehr	nett/sehr	freundlich	von	Dir/Ihnen



pożegnania	 Auf	(baldiges)	Wiedersehen;	Bis		bald;	Bis		dann;	Bis		nachher;	Bis	später;	
	 	 	 	 	 Tschüs
 

 
Przykładowe rozwiązanie zadania
 
	 	 	 Podczas	 wymiany	 młodzieżowej	 gościsz	 koleżankę/kolegę	 z	 Niemiec.	 Musiałaś	 wcześnie	
rano	wyjść	zdomu.	Zredaguj	dla	niej/niego	krótką	wiadomość,	w	której	poprosisz	o	zrobienie	za-
kupów	na	dzisiejszy	wieczór.	Napisz:
	 	 	 co	ma	kupić,
	 	 	 gdzie	ma	zrobić	zakupy,
	 	 	 w	jakich	godzinach	jest	otwarty	sklep,
	 	 	 gdzie	zostawiasz	pieniądze.
   
   Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność 
zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność 
językowa (1 punkt).
 

Ania,
heute	 muss	 ich	 früher	 als	 immer	 zur	 Arbeit	 gehen.	 Kauf	 bitte	 ein	 Brot,	 die	
Marmolade	und	ein	Kilo	Bananen	 im	Supermarkt!	 Er	 ist	 von	9.00	bis	 21.00	Uhr	
geöffnet.	Das	Geld	liegt	auf	dem	Tisch	in	der	Küche.
XYZ

Komentarz	egzaminatora:
Wypowiedź zawiera wszystkie wymagane informacje, dlatego w zakresie treści została oceniona na 
4 punkty. Niewielkie uchybienia, wynikające z użycia nieistniejącego w języku niemieckim rzeczownika, 
nie wpływają na przyznanie 1 punktu za poprawność językową.

 

B . Dłuższy tekst użytkowy

   Zadanie będzie wymagało od ciebie napisania prywatnego listu lub prostego listu formalnego 
w określonym limicie 120–150 słów. Za poprawne wykonanie tego zadania możesz zdobyć 10 pkt, co 
stanowi 20% wszystkich punktów możliwych do otrzymania na poziomie podstawowym. Polecenie, 
sformułowane zawsze w języku polskim, zawiera cztery dwuczłonowe informacje, które należy ująć 
w treści pisanego przez ciebie tekstu. Za właściwe przekazanie informacji możesz otrzymać 4 pkt.

   Zwróć uwagę na dwuczłonowość poleceń, np.: Opisz (1) wygląd	lokalu	i  (2) program	imprezy, 
   koncentrując się na jednym z nich, nie zapominaj o drugim.

   Jeśli za przekaz informacji otrzymasz mniej niż 2 pkt, to twoja praca nie otrzyma także punktów
w kryterium poprawności językowej oraz bogactwa językowego.

   Ćwicz umiejętność zamykania swoich myśli w granicach z góry określonych. Jeśli twoja praca
będzie zawierała mniej niż 50% wymaganych słów, tj. 60 słów, egzaminator nie przyzna ci punk-
tów za bogactwo i poprawność językową.

   Staraj się dopasować język do adresata i do sytuacji opisanej w poleceniu zadania.

   Stosuj urozmaicone słownictwo i frazeologię, zróżnicowane struktury gramatyczne. Jeśli będzie
   mało urozmaicone, otrzymasz tylko 1 pkt na 2 możliwe do otrzymania.

   Zwróć uwagę na poprawność gramatyczną, leksykalną, ortograficzną. Egzaminator oceni 
twoją pracę także za jakość przekazu. Na 2 pkt możesz liczyć, jeśli popełnione przez ciebie 
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jęz.
jęz.

              Treść  
Poprawność językowa Razem

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4
  
0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 5



błędy nie przekroczą 15% liczby wszystkich wyrazów. Jeśli błędy językowe i/lub ortograficzne 
będą stanowiły więcej niż 25% wszystkich wyrazów, egzaminator nie przyzna ci punktu. 

   Pisz estetycznie i czytelnie. Jeśli twój tekst będzie nieczytelny, egzaminator go nie oceni.

   List to wypowiedź pisemna skierowana do konkretnej osoby, z którą jesteś w prywatnych kon-
taktach – przyjaciela, znajomego, członka rodziny itp., lub do instytucji (list formalny). 

List prywatny: 

   Pisany jest w celu podtrzymania kontaktu z bliską bądź znaną ci osobą. Listy mogą zawierać 
informacje, pytania, zaproszenia, opisy miejsc, ludzi, zdarzeń codziennych lub nadzwyczajnych, 
komentarze, anegdoty itp.;

   Pisany jest stylem nieformalnym, niemniej jednak pamiętaj, że w tonie najbardziej poufałym 
zwracamy się do przyjaciół, w tonie serdecznym, ale zdradzającym szacunek – do rodziców 
czy innych starszych członków rodziny, z pewnym dystansem i szacunkiem – do osób obcych. 
Stosunek do adresata ujawnia się już w nagłówku;

   Ma trójdzielną kompozycję: składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

We	wstępie:

   nie zapomnij o właściwej formule grzecznościowej; najczęściej po formule grzecznościowej 
   rozpoczynającej list, stosuje się przecinek, a pierwsze zdanie rozpoczyna się małą literą;
   ponadto możesz podać cel swojego listu lub nawiązać do ostatniego listu znajomego;
   jeśli piszesz do nieznanej sobie osoby, np. do ulubionego aktora, należy się krótko przedstawić.

W	rozwinięciu:

   uwzględniasz wszystkie cztery punkty zadania, pamiętając, aby każdy omawiany aspekt roz-
   poczynać od nowego akapitu;
   pisz krótkimi zdaniami, stosuj potoczne słownictwo, idiomy, formy skrócone.

W	zakończeniu:

   możesz podsumować temat listu lub wyrazić podziękowanie, prośbę o odpowiedź, jeśli jej 
   oczekujesz;
   pamiętaj o formule grzecznościowej kończącej list i podpisie.

Pomocne	zwroty	i	wyrażenia:

zwroty	grzecznościowe	
rozpoczynające	list

wstęp	

zdania	kończące	list
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Liebe	Anna;	Lieber	Jens;	Liebe	Frau	Schmidt;	Lieber	Herr	Schmidt;	Liebe	
Familie	Schmidt;	Liebe	Mutti;	Hallo	Bert

Ich	habe	mich	sehr	gefreut,	nach	so	langer	Zeit	wieder	von	dir	zu	
hören.
Ich	danke	dir	sehr	für	deinen	Brief,	den	ich	heute	bekommen	habe.
Ich	bedanke	mich	sehr	für...
Es	freut	mich	sehr	zu	hören,	dass...
Ich	wollte	dir	schon	längst	schreiben,	aber	es	ist	mir	etwas	dazwischen	
gekommen.
Herzlichen	/	Besten	/	Schönen	Dank	für...
Es	war	nett	wieder	von	dir	zu	hören.
Wie	versprochen,	schreibe	ich	mal	wieder.
Du	hast	mich	lange	auf	ein	Lebenszeichen	von	dir	warten	lassen.

Ich	warte	auf	deine	Antwort.
Ich	hoffe	bald	von	dir	zu	hören.
Grüß	bitte...	von	mir.
Schreib	doch	mal	bitte.
Was	gibt	es	Neues	bei	dir?



   Pamiętaj o zachowaniu formy listu. Za wymaganą 
formę egzaminator przyzna ci 2 punkty, jeśli nie zapom-
nisz zwrotu grzecznościowego typowego dla listu prywat-
nego, rozpoczynającego i kończącego list. List powinien 
mieć ponadto trójdzielną kompozycję, tzn. zawierać 
wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli twój list będzie 
zawierał trzy z pięciu wymienionych wyżej elementów, 
w tym rozwinięcie, to będziesz mógł liczyć na 1 punkt.

List formalny:

   Kierowany jest do instytucji lub osób publicz-
nych, których osobiście nie znamy. Listy for-
malne mogą mieć różną funkcję, np. mogą 
to być listy z gratulacjami, podziękowaniami, 
zażaleniami, przeprosinami, z prośbą o przeka-
zanie informacji itp.; 

   Pisany jest stylem formalnym z użyciem formy
grzecznościowej. Powinien być rzeczowy, poz-
bawiony elementów emocjonalnych. Poufałość w liście formalnym świadczy o braku szacunku 
dla adresata, a przede wszystkim o nieporadności piszącego;

   Ma trójdzielną kompozycję: składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

We	wstępie:

   nie zapomnij o właściwej formule grzecznościowej. Najczęściej po formule grzecznościowej 
   rozpoczynającej list, stosuje się przecinek, a pierwsze zdanie rozpoczyna się małą literą;
   należy podać cel listu.

W	rozwinięciu:

   uwzględniasz wszystkie cztery punkty zadania, pamiętając, aby każdy omawiany aspekt rozpo-
   czynać od nowego akapitu;
   pisz zdaniami złożonymi, stosuj stronę bierną i odpowiednie słownictwo, nie używaj skrótów.

W	zakończeniu:

   możesz podsumować temat listu lub wyrazić życzenie;
   pamiętaj o formule grzecznościowej kończącej list i podpisie;
   dołącz informacje o załącznikach.

   Po napisaniu listu sprawdź, czy twój tekst jest logiczny i rzeczowy, czy zawiera wszystkie infor-
macje i czy jego konstrukcja odpowiada podanym wyżej regułom.

Pomocne	zwroty	i	wyrażenia:	

zwroty	grzecznościowe	
rozpoczynające	list

temat	listu	
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[miejscowość, data]

[formuła grzecznościowa rozpoczynająca list]

[treść listu]

[formuła grzecznościowa kończąca list]

[podpis]

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren
Sehr	geehrter	Herr	Direktor

Sommersprachkurs
Ihre	Anzeige	vom...
Bitte	um	Unterstützung
Zimmerreservierung

zwroty	grzecznościowe

Schreib	mir	diesmal	etwas	schneller	zurück.
Ich	hoffe,	dass	wir	im	Kontakt	bleiben.

Mit	herzlichen	Grüßen.
Viele	liebe	Grüße;	Viele	Grüße;	Herzliche	Grüße;	
Alles	Gute;	Ich	umarme	dich;	Mit	Grüßen	und	Küssen.

zdania	kończące	list



wstęp

zdania	kończące	list

zwroty	grzecznościowe

Ich	bin	an...		interessiert.
Ihre	Agentur	wurde	mir	von...	empfohlen.
Ich	habe	Ihre	Anzeige...	gelesen.

Ich	würde	mich	freuen,	bald	von	Ihnen	zu	hören.
Ich	wäre	Ihnen	sehr	dankbar,	wenn	Sie	mir	bald	antworten	würden.
Ich	bedanke	mich	im	Voraus	für	Ihre	Mühe.
Ich	würde	mich	über	Ihre	positive	Antwort	freuen.
Ich	hoffe	auf	eine	Lösung	des	Problems	/	auf	baldige	Antwort.
	
Hochachtungsvoll
Mit	freundlichen	Grüßen	im	Namen	unseres	Teams

   Pamiętaj o zachowaniu formy listu. Za wymaganą 
formę egzaminator przyzna ci 2 punkty, jeśli nie zapom-
nisz zwrotu grzecznościowego typowego dla listu formal-
nego, rozpoczynającego list i kończącego list. List powi-
nien mieć ponadto trójdzielną kompozycję, tzn. zawierać 
wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli twój list będzie 
zawierał trzy z pięciu wymienionych wyżej elementów, 
w tym rozwinięcie, to będziesz mógł liczyć na 1 punkt.
 

Przykładowe rozwiązanie zadania

	 	 	 Napisz	 list	 do	 swojej	 niemieckiej	 koleżanki/
swojego	 niemieckiego	 kolegi	 na	 temat	 swoich	 ostat-
nich	 urodzin	 urządzonych	 w	 restauracji.	 Uwzględnij	
następujące	informacje:

	 	 	 termin	urodzin	i	miejsce	przyjęcia,
	 	 	 jadłospis	przyjęcia	i	panującą	atmosferę,
	 	 	 wygląd	lokalu	i	program	imprezy,
	 	 	 zakończenie	przyjęcia	i	powrót	do	domu.
	 	
   Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. 
Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność 
pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz 
bogactwo językowe (2 punkty).

Łódź,	den	17.	April	2006
Lieber	Martin,
vielen	Dank	für	deinen	letzten	Brief,	der	mich	sehr	gefreut	hat.	Es	ist	prima,	dass	bei	
dir	 alles	 in	Ordnung	 ist.	Mir	 geht	 es	 auch	gut.	 Letztens	hatte	 ich	Geburtstag	und	
davon	möchte	ich	dir	erzählen.
Ich	 hatte	 Geburtstag	 am	 4.	März	 und	 die	 Party	 fand	 in	 einem	 guten	 Restaurant	
in	 meiner	 Stadt	 statt.	 Es	 war	 echt	 toll!	 Das	 Essen	 hat	 uns	 sehr	 geschmackt.	 Am	
Anfang	gab	es	Tommatensuppe,	dann	Fleisch	mit	Pommes-Frittes	und	später	einen	
Nachtisch	 –	 eine	 große	 Torte.	 Die	 Atmosphäre	 war	 wunderbar,	 besonders,	 weil	
sowohl	meine	lieben	Freunde	als	auch	die	Kelnerinnen	sehr	nett	und	froh	waren.	Die	
Ausgestalltung	war	 geschmackvoll	 und	modern,	 darüber	 hinaus	waren	 die	 Stühle	
bequem.	Nach	dem	Essen	haben	wir	 sehr	viel	getanzt,	weil	eine	kleine	Rock-Band	
eine	tolle	Musik	gespielt	hat.	Wir	hatten	dabei	sehr	viel	Spaß.	Leider	musste	die	Party	
um	Mitternacht	beendet	werden.	Ich	bin	dann	rasch	mit	dem	Wagen	meines	Vaters	
nach	Hause	gefahren.	Ja,	so	viele	nette	Erinnerungen.	Und	was	gibt	es	neues	bei	dir?	
Ich	warte	auf	deine	baldige	Antwort.	
Herzliche	Grüße	und	Küße
Deine	XYZ
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[imię i nazwisko nadawcy]
[adres nadawcy]

[miejscowość, data]

Herrn (Frau)
[imię i nazwisko odbiorcy]
[adres odbiorcy]

[temat listu]

[formuła grzecznościowa rozpoczynająca list]

[treść listu]

[formuła grzecznościowa kończąca list] 

[podpis]

jęz.
ort.,	ort.

ort.	
jęz.,	jęz.

ort.

ort.



Komentarz	egzaminatora:
Liczba słów: 176 
Liczba błędów 8

Treść: Część trzeciej informacji, dotycząca wyglądu lokalu nie została zaliczona, ponieważ błędy 
językowe zakłócają komunikatywność przekazu w tym punkcie. Pozostałe informacje zdający zawarł 
w tekście.

Forma:	Wypowiedź jest zgodna z wymaganą formą. Tekst jest spójny i logiczny. Praca przekracza jednak 
dopuszczalny limit słów o ponad 15%, mimo to inne jej walory pozwalają przyznać w tym kryterium 2 punkty.

Bogactwo	 językowe:	 Zdający napisał list, używając zróżnicowanych struktur gramatycznych na 
poziomie podstawowym. Znajdujemy tu zdania złożone przydawkowe, dopełnieniowe, przyczynowe. 
W tekście użyto także prawidłowo różnych form czasowników w czasach przeszłych. Również słownictwo 
należy ocenić jako urozmaicone i dostosowne do formy. Zdający zna formuły stosowane do rozpoczęcia 
i zakończenia listu. Stosuje także wyrażenia charakterystyczne dla języka potocznego, jak „Es ist prima”, 
„Es war echt toll”. Nie stwierdza się także powtórzeń słownictwa. 

Poprawność	 językowa:	 W wypowiedzi zdający popełnił 3 błędy językowe i 5 ortograficznych. Błędy 
stanowią 4,5% wszystkich zapisanych słów. Zdający uzyskał zatem maksymalną możliwą do uzyskania 
liczbę punktów w kryterium poprawności językowej.

Poziom rozszerzony
   Umiejętnością formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej wykażesz się, przystępując do 
rozwiązania zadań w części I egzaminu. Będziesz miał do dyspozycji trzy tematy, z których wybierzesz 
jeden i zrealizujesz go we wskazanej formie przy zachowaniu limitu 200–250 słów. Za tę część pracy 
możesz otrzymać 18 punktów, co stanowi 36% punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozsze-
rzonym. 
   Od piszących oczekuje się umiejętności pisania rozprawki, recenzji, opowiadania i opisu 
(osoby, miejsca, zdarzenia). W dalszej części publikacji znajdziesz szczegółowe wskazówki, które ułatwią 
ci pisanie wypracowań w wymaganej na egzaminie formie. Żeby przybliżyć ci wymagania egzamina-
cyjne, proponujemy zapoznanie się ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami egzaminacyjnymi. Każda 
z wypowiedzi została krótko skomentowana przez egzaminatora.

   Zanim przystąpisz do pisania pracy, powinieneś wiedzieć, na jakie jej elementy zwróci uwagę 
egzaminator.
   Twoja praca zostanie oceniona przez egzaminatora na poziomie merytorycznym (5 pkt), 
kompozycji (4 pkt) i jakości języka (9 pkt, w tym 5 pkt za bogactwo językowe i 4 pkt za poprawność). 
Zatem ważna jest treść i układ twojej wypowiedzi oraz język, jakim się posługujesz. Treść wypowiedzi 
jest zależna od wybranej formy. Oceniając rozprawkę pod względem treści, egzaminator będzie zwracał 
uwagę na prawidłowe sformułowania tezy bądź antytezy, trafność argumentacji i sposób podsumowania 
tematu. W przypadku recenzji ważne będą informacje o recenzowanej pozycji, jej ocena i rekomendacja 
bądź krytyka. W opowiadaniu natomiast istotne jest określenie czasu, miejsca i bohaterów opowiadanej 
historii, logiczne przedstawienie ciągu zdarzeń prowadzących do wydarzenia głównego, sposób przed-
stawienia tego zdarzenia oraz wynikające z niego konsekwencje i reakcje świadków. Odnosząc się do 
treści opisu, egzaminator oceni informacje na temat opisywanej osoby czy zdarzenia, logiczny porządek 
opisu, sposób formułowania opinii i ich uzasadniania. Niezależnie od wybranej formy, będzie oceniał 
zgodność wypowiedzi z tematem.
   Każda z wymienionych form wypowiedzi pisemnej wymaga zastosowania określonych reguł 
kompozycyjnych, właściwego słownictwa i struktur gramatycznych. Ważne jest, aby tworzyć wypowiedzi 
spójne, harmonijne, podporządkowane myśli przewodniej, uwzględniające wszystkie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie, zakończenie) przy zachowaniu właściwych proporcji między nimi. Ocenie podlega 
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4 .2 .

              Treść   Bogactwo Poprawność 

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 
Forma

 językowe językowa  
Razem

  
0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–1–2 0–1–2 0–1–2 9,5



także układ graficzny pracy i zachowanie jej objętości w granicach określonych w poleceniu. Pamiętaj, 
że za pracę liczącą mniej niż 100 słów, egzaminator nie przyzna ci punktów za bogactwo językowe 
i poprawność. Aby uzyskać wysoką ocenę umiejętności językowych powinieneś stosować urozmaicone 
słownictwo i frazeologię, różnorodne struktury składniowe, a także dostosować styl do tematu i formy 
wypowiedzi. Pamiętaj, że ocenie podlega także poprawność językowa, umiejętność stosowania zasad 
ortografii i interpunkcji. Na 4 punkty możesz liczyć, jeśli popełnione przez ciebie błędy stanowią nie 
więcej niż 5% liczby wszystkich wyrazów. 3 punkty otrzymasz, jeśli zmieścisz się w przedziale powyżej 5% 
do 10% , 2 punkty, jeśli liczba błędów stanowi powyżej 10%, nie więcej jednak niż 15% liczby wszystkich 
wyrazów. Jeśli błędów jest od 15% do 20%, egzaminator przyzna ci 1 punkt. Jeśli liczba popełnionych 
przez ciebie błędów będzie wyższa niż 20% wszystkich wyrazów, nie otrzymasz punktu za poprawność. 
Szczegółowy opis kryteriów oceniania znajdziesz w Informatorze maturalnym.

A . Opis, czyli jak zaprezentować rzeczywistość

   Według „Słownika języka polskiego” opis to przedstawienie szczegółów wyglądu kogoś lub 
czegoś, przebiegu jakiegoś wydarzenia, działania czegoś, charakterystyka czegoś, opisanie, opisy-
wanie. Opis może być drobiazgowy, wierny, zwięzły, barwny, obrazowy, malowniczy, żywy. (red. nau-
kowy – Mieczysław Szymczak).
   Opis jest próbą przedstawienia wybranego fragmentu otaczającego świata. Opisując, dokonu-
jemy analizy wybranego elementu rzeczywistości, traktując go jako całość, a jednocześnie informując 
o szczegółach, które się nań składają. Można opisywać m.in. osoby, przedmioty, wnętrza, pejzaże, kraj-
obrazy, dzieła sztuki, sytuacje, zdarzenia itp. 

Przykładowe zadania

	 	 1.	 Opisz	postać	literacką,	z	którą	mógłbyś	się	zaprzyjaźnić	i	uzasadnij	swój	wybór.
	 	 2.	 Wprowadziłeś	się	właśnie	do	domu	swoich	marzeń.	Opisz	nowy	dom	w	liście	do	znajomych	
	 	 	 w	Niemczech.
	 	 3.	 Opisz	swoją	ulubioną	porę	roku,	uzasadniając	swój	wybór.
	 	 4.	 Opisz	miejsce,	w	którym	chętnie	spędziłbyś	wakacje.
	 	 5.	 Opisz	swoje	ulubione	dzieło	sztuki.
	 	 6.	 „Mój	pierwszy	bal”	–	opisz	to	wydarzenie	w	liście	do	swojej	koleżanki/kolegi	z	Austrii.

Aby napisać dobry opis musisz:

	 dokładnie	przeanalizować	
	 temat

	 określić	elementy,	które	
	 złożą	się	na	całość	opisu

	 sporządzić	kompozycyjny	
	 plan	opisu

	 zanotować	przydatne	
	 określenia	i	odpowiednio	
	 je	pogrupować

	 dokonać	analizy	i	selekcji	
	 zgromadzonego	materiału

	 sformułować	ocenę	opi-
	 sywanych	postaci	bądź	
	 zdarzeń
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 Przeczytaj go uważnie.
 Zastanów się, czego od ciebie wymaga, czy samego opisu, czy także 

 wyrażenia własnej oceny. 
	

 Twój wybór będzie zależał od sformułowania tematu, inne aspekty 
 weźmiesz pod uwagę opisując osobę, a inne przy opisie krajobrazu.

 Ustal hierarchię opisywanych elementów.
 Zdecyduj, na jakie aspekty zwrócisz uwagę najpierw, a co opiszesz 

 w drugiej kolejności.

 Zapisz wszystkie określenia dotyczące przedmiotu opisu, jakie ci przyj-
 dą na myśl.

 Pogrupuj je w odpowiednie kategorie, np. określenia dotyczące
 opisu wyglądu zewnętrznego, zachowań czy cech charakteru.

 Pamiętaj, że ważne są cechy znaczące dla sporządzenia opisu, a nie 
 pełen rejestr danych.

 Przeanalizuj zebrany materiał i na jego podstawie sformułuj własną 
ocenę. Pamiętaj, że ocena może się pojawić w poszczególnych 
fragmentach wypowiedzi lub też być jej podsumowaniem. Ocenę 
powinieneś uzasadnić.



   Prześledźmy zatem krok po kroku, jak napisać opis postaci z elementami charakterystyki.
   Załóżmy, że wybrałeś temat:

	 	 	 Podczas	pobytu	na	obozie	zaprzyjaźniłeś	się	bardzo	z	pewnym	kolegą/pewną	koleżanką.	
Opisz	go/ją	w	liście	do	koleżanki	z	Berlina. 

Krok 1 –	najpierw	przeanalizuj	temat.

   Przedmiotem opisu będzie osoba, która jest dla ciebie ważna. 
   Zastanów się, na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby zrealizować temat.

   Wie	ist	er	oder	sie?
   Was		unterscheidet	sie	oder	ihn	von	den	Anderen.	Was	hat	sie/er	mit	den	Anderen	gemeinsam?
   Warum	verdient	er	oder	sie	meine	Freundschaft?

   Twoje zadanie będzie polegało na przedstawieniu tego wszystkiego, co wydaje się charak-
terystyczne dla tej osoby, co nie tylko przyniosłoby informacje o jej wyglądzie, ale pozwoliłoby ją odróżnić 
od innych. 

Krok 2 –	przygotuj	plan	opisu.

	 	 1 .	 Przedstawienie	 postaci	 –	 ogólne	 informacje	 o	 osobie	 (kto	 to	 jest,	 płeć,	 wiek,	 zawód,	 skąd	
	 	 	 pochodzi	itp.).
	 	 2 .	 Opis	wyglądu	i	zachowania.
	 	 3 .	 Charakterystyka	wewnętrzna	–	poglądy,	cechy	charakteru,	uczucia.
	 	 4 .	 Ocena	postaci.

   Opis postaci dotyczy tylko zwykle jej wyglądu. Możesz go zakończyć informacją o twoim 
stosunku do opisywanej osoby. Jeśli w swojej wypowiedzi zajmiesz się także charakterem opisywanej 
osoby, jej sposobem myślenia i zachowania, twój opis stanie się charakterystyką postaci.

Krok 3	–	zastanów	się,	jakie	słówka,	struktury	i	wyrażenia	znasz,	aby	zrealizować	temat	w	języku	
niemieckim.	Poniższa	lista	może	ci	w	tym	pomóc.

Słownictwo	opisujące	wygląd	człowieka:

twarz ein	schmales	/	ovales	/	rundliches	/	kantiges	/	blasses	/	hübsches	/	sympathisches	/	
	 fröhliches	/	nettes	Gesicht,	ein	spitzes	Kinn,	eine	hohe	/	glatte	Stirn,	
	 sommersprossig	sein	/	Sommersprossen	haben,	einen	Schnurrbart	/	einen	Bart	haben

nos	 eine	kleine	/	lange	/	gerade	/	krumme	Nase,	Stülpnase

brwi	 helle	/	dunkle	/	schwarze	/	hochgezogene	Augenbrauen

oczy	 blaue	/	braune	/	graue	/	schwarze	/	tief	liegende	/	glänzende	/	leuchtende	/	strahlende	/		 	
	 sanfte	/	traurige	/	lustige	Augen,	
	 kurzsichtig	/	weitsichtig	sein,	eine	Brille	tragen

włosy lange	/	kurze	/	lockige	/	gewellte	/	raspelkurze	/	kurz	geschnittene	/	borstige	/	dicke	/		 	
	 blonde	/	braune	/	schwarze	/	rote	/	kupferblonde	/	kupferrote	/	kastanienbraune	/	
	 gefärbte	Haare,	Zöpfe	haben

usta	 ein	breiter	/	runder	/	voller	/	großer	/	lächelnder	/	sinnlicher	/	halbgeöffneter	/	
	 halboffener	/	roter	/	zusammengepresster	Mund
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 Zapisz swoje spostrzeżenia pełnymi zdaniami, pamiętając o za-
 chowaniu jednolitego stylu opisu.

 Pamiętaj, że opisy charakteryzują się dużą ilością rzeczowników, 
przyimków, wyrażeń przyimkowych, przymiotników określających 
cechy opisywanych obiektów.

	 przekształcić	plan	kom-
	 pozycyjny	w	ciągły	tekst	
	 pisany



wzrost/	 groß,	klein,	mittelgroß,	um	einen	Kopf	größer	/	kleiner,	schlank,	dick,	mollig,	fett,
sylwetka breitschultrig,	
	 von	kleiner	/	großer	/	starker	Statur	sein,	gut	aussehend,	schick,	hübsch,	sportlich

Słownictwo	opisujące	sposób	poruszania	się:

langsam	/	schnell	/	auf	Zehenspitzen	gehen,	einen	leichten	/	schweren	Tritt	haben

Słownictwo	opisujące	sposób	ubierania	się:

sich	kleiden:	schick,	elegant,	modern,	altmodisch,	attraktiv,	sportlich,	praktisch,	bequem,	bescheiden,	
nach	der	neuesten	Mode,	 schlecht	und	entstellend,	 schlampig,	 schön,	gut,	 ordentlich,	nach	 seinem	
Geschmack,	weiß,	schwarz;	guten	Geschmack	haben	u.a.

Słownictwo	opisujące	sposób	wypowiadania	się:

laut,	 leise,	 (un)deutlich,	 gestelzt,	 gewählt,	 mit	 hoher	 /	 zitternder	 /	 tiefer	 /	 rauer	 /	 schriller	 /	 klarer	
Stimme	 sprechen,	 akzentfrei	 sprechen,	 langsam	und	mit	Nachdruck	 sprechen,	 in	 ruhigem	Ton	 spre-
chen,	sachlich	reden,	ununterbrochen	/	dauernd	reden,	kein	Wort	reden,	viel	/	wenig	reden,	stottern,	
lispeln

Słownictwo	wartościujące	człowieka:

aggressiv,	albern,	apathisch,	arbeitsam,	arrogant,	aufrichtig,	ausgelassen,	autoritär,	begabt,	bescheiden,	
besonnen,	 blöd,	 brav,	 brutal,	 dumm,	 ehrgeizig,	 ehrlich,	 einfach,	 einsam,	 eingebildet,	 engagiert,	
erfinderisch,	 falsch,	 faul,	 feige,	 frech,	 freigiebig,	 freundlich,	 fröhlich,	 flexibel,	 gastfreundlich,	 gebildet,	
gedankenlos,	geduldig,	Engelsgeduld	haben,	geizig,	glücklich,	großzügig,	gutherzig,	herzlich,	hilfsbereit,
hochmütig,	humorlos,	humorvoll,	 intelligent,	 intolerant,	kindisch,	kleinlich,	klug,	komisch,	konsequent,
kontaktfähig,	 langweilig,	 lieb,	 liebevoll,	 lustig,	 mutig,	 nachdenklich,	 nett,	 nervös,	 optimistisch,	
ordentlich,	 perfekt,	 pessimistisch,	 religiös,	 reizend,	 romantisch,	 ruhig,	 rücksichtslos,	 rücksichtsvoll,	
sensibel,	scharfsinnig,	scherzhaft,	schlau,	schwerfällig,	spontan,	steif,	streitsüchtig,	streng,	sympathisch,	
taktlos,	taktvoll,	tapfer,		tolerant,	traurig,	treu,	unbegabt,	unerträglich,	ungeschickt,	untreu,	unterneh-
mungslustig,	wetterwendisch,	wohlerzogen,	vernünftig,	verschlossen,	vorsichtig,	vorsorglich,	zärtlich,	
zielstrebig,	zuverlässig,	zurückhaltend	u.a.

Słownictwo	nazywające	człowieka:

Dummkopf,	 Besserwisser,	 Sündenbock,	 Spinner,	 Geizhals,	 Weibsbild,	 Leseratte,	 Bücherwurm,	
Schafskopf,	Trottel,	Lügner,	Faulpelz,	Spaßvogel,	dumme	Gans	u.a.

Krok 4 –	teraz	napisz	swój	tekst,	pamiętając	o	jego	kompozycji.

   Zacznij od ogólnej prezentacji, a potem przejdź do informacji bardziej szczegółowych. Pamiętaj, 
że twoim celem jest opisanie postaci, a nie opowiadanie o niej. Nie opowiadaj więc historii jej życia, 
tylko skup się na jej charakterystycznych cechach. Postaraj się, aby twój opis był plastyczny. Jeśli 
postanowiłeś napisać nieco o charakterze swego bohatera, to unikaj wyliczania cech. Odwołaj się ra-
czej do ilustrujących je przykładów. Zwracaj uwagę na temat. Jeśli twoim zadaniem jest opisanie 
osoby, z którą się zaprzyjaźniłeś, to nie pisz głównie o jej wadach. Uważaj, aby nie powtarzać ciągle tych 
samych określeń. Pamiętaj o wyrazach bliskoznacznych.
   Nieco inne elementy musisz wziąć pod uwagę, przystępując do opisywania miejsc i krajo-
brazów.

   Wyobraź sobie, że temat twojej pracy brzmi: „Opisz	 miejsce,	 w	 którym	 chętnie	 spędziłbyś	
wakacje.”

Krok 1	–	najpierw	przeanalizuj	temat.

   Przedmiotem opisu będzie miejsce, które z jakichś względów byłoby dla ciebie interesujące, co 
nie oznacza, że musi być szczególnie piękne i nadzwyczajne.
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   Zastanów się, na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby zrealizować temat:

   Was	ist	für	diese	Gegend	charakteristisch?
   Warum	will	ich	hier	meine	Ferien	verbringen? 

   Twoje zadanie będzie polegało na zaprezentowaniu wybranego miejsca czy krajobrazu i przed-
stawieniu szczegółowych informacji o cechach dla nich charakterystycznych. Możesz zakończyć swój 
opis rekomendacją tego miejsca bądź osobistą refleksją.

Krok 2 –	teraz	przygotuj	plan	opisu.

   Zastanów się, o jakich elementach chciałbyś napisać, co możesz wziąć pod uwagę, jakie 
elementy wyróżnić. Mogą to być, np.:

	 	 1 .	 Realia	geograficzne	–	kraj,	położenie.
	 	 2 .	 Typ	krajobrazu	–	górski,	nadmorski,	nadrzeczny,	wiejski,	miejski	itp.
	 	 3 .	 Ukształtowanie	terenu	–	nizinny,	wyżynny,	pagórkowaty,	wysokogórski	itp.
	 	 4 . Rodzaj	roślinności	–	las,	łąka,	puszcza,	rozlewisko	itp.
	 	 5 .	 Pogoda	–	wpływa	na	widzenie	otaczającego	nas	świata,	inaczej	wygląda	wybrana	okolica	
	 	 	 w	pogodny	słoneczny	dzień,	inaczej	w	strugach	deszczu.
	 	 6 .	 Pora	roku	–	to	samo	miejsce	inaczej	wygląda	zimą,	a	inaczej	wiosną.
	 	 7 .	 Niecodzienne	zjawiska	przyrodnicze,	które	być	może	miałeś	okazję	w	tym	miejscu	zaobserwo-
	 	 	 wać,	np.	tęcza,	przeloty	ptaków,	babie	lato,	rzadkie	zwierzęta	itp.

   Ważne są informacje o usytuowaniu i wyglądzie wybranego miejsca. Pozostałe ubarwiają opis, 
czyniąc go bardziej plastycznym.

Krok 3 –	zastanów	się,	przy	pomocy	jakiego	słownictwa	opiszesz	swoje	wybrane	miejsce.

   Pamiętaj o stosowaniu słownictwa oddającego kolory, kształty, stosunki przestrzenne, czy 
związanego z postrzeganiem zmysłowym, jak np. empfinden,	hören,	 fühlen,	spüren,	 riechen,	duften,	
merken,	bemerken,	 ruhig,	 still,	helles	Mondlicht,	 seltsames	 /	 kräftiges	Aroma,	das	blendende	 /	 flim-
mernde	Sonnenlicht	u.a.	
   Pisząc o kolorach, nie ograniczaj się tylko do używania nazw podstawowych kolorów, pamiętaj 
o odcieniach, np.: der	kornblumenblaue	Himmel,	schneeweiße	Wölkchen,	die	goldgelben	Dünen,	das	
smaragdgrüne	Wasser,	 schokoladenbraune	 Kinder,	 stahlgraue	 Felsen,	 dunkelrote	 Blumen,	 hellgrüne	
Blätter,	graublaue	Wolken,	bläuliches	Licht,	grünliches	Gras,	blassgrüne	Blüten	u.a.

   Opisując relacje przestrzenne możesz skorzystać z następującej listy: auswärts,	außen,	auf	der	
(...)	Seite,	dort,	dicht	an,	drinnen,	draußen,	entlang,	ganz	nahe,	gegenüber,	hier,	hinten,	nah,	in	der	
Nähe,	in	der	Mitte,	innen,		links,	links	von,	oben,	rechts,	rechts	von,	ringsherum,	rundum,	unten,	unter,		
unweit	von,	über,	weit	von,	weit	hinten,		vis-a-vis,	vor,	von...	her,	vorn,	zwischen	u.a.

   Staraj się unikać częstego stosowania czasowników statycznych: sein,	sich	befinden.

Krok 4	–	teraz	napisz	tekst,	pamiętając	o	jego	kompozycji.

   Zacznij od ogólnej prezentacji miejsca, potem opisz je dokładnie, przedstawiając istotne 
szczegóły i zakończ krótką opinią na jego temat. Ze sformułowania tematu wynika, że powinna to być 
rekomendacja tego miejsca. Pomocne wyrażenia to np.: sich	von	etwas	beeindrucken	lassen,	jemanden	
beeindrucken,	Eindruck	machen,	den	Eindruck	haben,	von	einer	Sache	(über	etwas)	entzückt	sein,	sich	
über	(für)	etwas	begeistern,	von	etwas	begeistert	sein,	etwas	bewundern,	etwas	gefällt	jemandem	gut.

   Jeśli twoim zadaniem będzie opis zdarzenia czy pewnej sytuacji, musisz pamiętać, że jej opis 
ma charakter dynamiczny i informuje o zdarzeniu, które rozegrało się w określonym miejscu i czasie. 
Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego: sytuacja to – zespół okoliczności, położenie w jakimś się ktoś 
znajduje, ogół warunków, w których się coś dzieje, coś rozwija (red. naukowy M. Szymczak). Opisanie 
sytuacji wymaga więc z jednej strony zachowania statyczności w przedstawieniu tła zdarzenia, a z drugiej 
dynamicznego opisu jego przebiegu. Zatem opis sytuacji jest formą pośrednią między opisem a opo-
wiadaniem.
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	 	 	 Przyjmijmy,	że	temat	twojej	pracy	brzmi:	„Mój	pierwszy	bal”	–	opisz	to	wydarzenie	w	liście	
do	swojej	koleżanki/kolegi	z	Austrii.
 

Krok 1	–	najpierw	przeanalizuj	temat.

   Przedmiotem opisu będzie wydarzenie, które, jak należy przypuszczać, poprzedzały pewne 
przygotowania, a samo wydarzenie było ważne z punktu widzenia twoich doświadczeń. 
   Zastanów się, na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby zrealizować temat:

   Warum	hat	man	den	Ball	veranstaltet?
   Was	ist	dort	Interessantes	passiert?
   Was	bedeutete	dir	der	Ball?

   Twoje zadanie będzie polegało nie tylko na opisaniu samego balu, ale i okoliczności mu 
towarzyszących oraz sformułowaniu krótkiej oceny tego wydarzenia. 

Krok 2	–	przygotuj	plan	opisu.

   Twój tekst mógłby mieć taką kompozycję:

	 	 1 .	 Rodzaj	zdarzenia,	miejsce,	czas	–	z	jakiej	okazji	zorganizowano	bal,	gdzie	i	kiedy.
	 	 2 .	Opis	okoliczności	poprzedzających	–	przygotowania.
	 	 3 .	 Opis	samego	zdarzenia	–	sceneria,	przebieg.
	 	 4 .	 Ocena,	komentarze	–	twoje	osobiste	odczucia,	wrażenia.

Krok 3	 –	 napisz	 tekst,	 pamiętając	 o	 tym,	 że	 opis	 statyczny	 charakteryzuje	 się	 dużą	 ilością	 przy-
miotników,	rzeczowników,	wyrazów	nazywających	stosunki	przestrzenne,	opisujących,	co	się	dzieje	
wokół.
   Unikaj następstwa czasów. Stosuj czas teraźniejszy lub przeszły. Buduj zdania proste lub 
współrzędnie złożone. Część poświęcona samemu wydarzeniu powinna być opisem dynamicznym, 
który wymaga zastosowania słownictwa oznaczającego ruch, działanie, a także określającego stosunki 
przestrzenne i czasowe. Jeśli chcesz, by twój opis zyskał w tej części na dynamice, możesz zastosować 
słownictwo dynamizujące akcję, np.: plötzlich,	da	eben,	unerwartet,	auf	einmal,	einmal,	danach,	nachher,	
später,	inzwischen,	blitzschnell,	unvermutet,	ganz	ohne	Grund,	wie	ein	Blitz	aus	heiterem	Himmel	u.a.

Przykładowe rozwiązanie zadania

	 	 Jesteś	uczestnikiem	kursu	przygotowawczego	na	studia.	Do	twojej	grupy	doszła	nowa	osoba.	
Jej	zachowanie,	wygląd,	a	nawet	słownictwo,	którego	używa,	budzi	w	tobie	wiele	zastrzeżeń.	Opisz	
tę	osobę	w	liście	do	twojego	kolegi/twojej	koleżanki	z	Niemiec.

  Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy 
wskazanej w poleceniu.

Freitag,	den	23	Januar	2005
Liebe	Sarah,
ich	habe	mich	sehr	über	deinen	letzten	Brief	gefreut.	Bei	mir	ist	alles	beim	Alten.	Ich	
lerne,	besuche	Partys	und	treffe	mich	mit	Freunde.
Wie	du	weiß,	besuche	ich	seit	einem	Monat	einen	Deutschkurs.	Wir	haben	in	unsere	
Gruppe	einen	neuen	Student.	Er	heißt	Thomas.	Er	sieht	wie	ein	Obdachlose	aus.	Er	
hat	lange,	immer	schmutzige	Haare.	Er	kleidet	sich	schlampig,	trägt	alte	Jeanshosen	
und	einen	grauen	Pullover,	der	für	ihn	ist	zu	weit.	Er	ist	unhöflich,	oft	sogar	arrogant.	
Thomas	benutzt	eine	Sprache,	die	unausstehlich	ist.	Er	erzählt	immer	Schweinwitze,	
die	für	die	Damen	unangenehm	sind	und	er	flucht	sehr,	sehr	viel.	Es	scheint,	als	ob	
konnte	er	ohne	Flüche	sprechen.	Die	Lektorin	kann	 ihn	nicht	berühigen.	Sie	schreit	
oft,	weil	sie	ist	auf	ihn	böse.	Und	das	Beste	ist	das,	dass	unsere	Schule	nichts	tun	kann.	
Thomas	hat	schon	für	den	ganzen	Semester	bezahlt.	Der	Schuldirektor	sagt,	dass	er	
tolerant	ist	und	er	meint,	dass	jeder	Schüler	dort	lernen	darf.	
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Unsere	 Lektorin	 hat	 uns	 gebeten	 mit	 Thomas	 zu	 sprechen.	 Ich	 habe	 das	
gemacht.	Ich	bin	√	mit	ihm	letzte	Woche	getroffen	und	ein	bischen	gesprochen.	
Keinen	Erfolg	leider.	Er	hat	mir	nur	gesagt,	dass	er	immer	macht,	was	er	will.	
Ich	werde	weitere	Informationen	im	nächsten	Brief	schreiben.
Viele	Grüße
XYZ

Komentarz	egzaminatora:
Liczba słów: 221.
Liczba błędów: 15 błędów językowych + 2 błędy ortograficzne = 16 błędów = 7,2%. (Wyjaśnienie: 1 błąd 
ortograficzny = 1/2 błędu językowego)

Treść:	Praca jest zgodna z tematem. Zdający przedstawił podstawowe informacje na temat opisywanej 
osoby. Zachował w opisie logiczny porządek, rozpoczynając od opisu wyglądu Thomasa, kończąc na 
jego zachowaniu. W pracy przedstawił opinię własną oraz opinie innych osób na temat opisywanej 
osoby. Treść oceniona została na 5 punktów.

Kompozycja:	Wypowiedź jest spójna i w miarę logiczna, ale zakończenie kłóci się z zastosowaną formą 
listu. Zakończenie można określić jako fragmentaryczne. Układ graficzny jest poprawny. Praca mieści się 
w określonym w zadaniu limicie słów. Kompozycję wypowiedzi oceniono na 3 punkty.

Bogactwo	 językowe:	 Zdający stosuje słownictwo na poziomie średniozaawansowanym. W opisie 
zastosował przymiotniki i porównania. Autor posługuje się zakresem struktur składniowych na pozio-
mie podstawowym. Użyte przez zdającego struktury zdań złożonych posiadają z reguły błędy w szyku. 
Odnotowano także niewielkie uchybienia w stylu wypowiedzi. W zakresie bogactwa językowego przyzna-
no pracy 2 punkty.

Poprawność	 językowa: Zdający popełnił 7,2% błędów, co pozwala przyznać 3 punkty w tej kategorii 
kryteriów.

B . Opowiadanie, czyli jak zaspokoić ciekawość czytelnika 

   Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” opowiadanie to niewielki utwór epicki prozą, tematy-
cznie ograniczony do jednego wątku fabularnego, różniący się od noweli brakiem wyraźnej konstrukcji, 
luźnym układem akcji, często wzbogaconej epizodami. ( t. II, red. naukowy M. Szymczak). Na egzaminie 
maturalnym będziesz poproszony o napisanie opowiadania opartego na doświadczeniu lub fantazji. Nie 
musisz być mistrzem, na pewno umiesz opowiadać. Jedynym ograniczeniem jest trójdzielna kompozy-
cja: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Pamiętaj o zachowaniu między nimi właściwych proporcji. Unikaj 
zbyt rozbudowanych wstępów i zdawkowych zakończeń.

   Tematy opowiadania mogą być sformułowane w różny sposób:

  1 .	 Napisz	opowiadanie	zaczynające	się	od	słów:	Von	dieser	Urlaubsreise	habe	 ich	schon	 lange
	 	 	 geträumt.	Endlich	ist	es	so	weit.	Doch	schon	am	Abreisetag...	(czerwiec	2005).
  2 .	 Napisz	opowiadanie,	puentując	je	przysłowiem:	Allen	Menschen	recht	getan,	ist	eine	Kunst,	die	
	 	 	 niemand	kann.		
  3 . Napisz	opowiadanie	pod	tytułem	„Dzień	z	moim	idolem”.

   Przystępując do napisania opowiadania musisz pamiętać, że powinno ono zainteresować 
czytelnika, być może zaciekawić nieoczekiwaną puentą lub skłonić do refleksji. Nie zapomnij też, że 
opisywane zdarzenia łączy związek przyczynowo-skutkowy, a całość tworzy chronologiczny układ.

 Treść       Kompozycja         Bogactwo   Poprawność  Razem
               językowe       językowa 

A B C A B C A B C A B C    
  
5 4–3–2 1–0 4 3–2 1–0 5 4–3–2 1 –0 4 3–2 1–0     
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   A teraz przyjrzyjmy się opowiadaniu – krok po kroku.

Krok 1	–	pomyśl	nad	koncepcją	opowiadania.

   Jest to najważniejsza część twojej pracy, bo od niej w głównej mierze zależy efekt końcowy. 
Przemyśl przebieg zdarzeń, które zamierzasz przedstawić. Wyodrębnij zdarzenie główne. Zastanów się, 
w jakim miejscu umieścisz akcję swojego opowiadania. Pomyśl, w jaki sposób nakreślisz sylwetki boha-
terów swojej opowieści. Zdecyduj, kto będzie narratorem w twoim opowiadaniu. Opowiadać możesz 
w pierwszej osobie, z perspektywy uczestnika zdarzeń, osoby emocjonalnie z nimi związanej, a więc 
możesz mówić także o swoich odczuciach i wrażeniach, oceniać to, o czym opowiadasz. Możesz także 
opowiadać w trzeciej osobie, jako narrator nieuczestniczący w wydarzeniach. Twoja opowieść będzie 
miała charakter obiektywnej obserwacji zdarzeń, bez ocen i osobistych komentarzy. Zastanów się także, 
w jaki sposób zamierzasz zaciekawić czytelnika. 
   Żeby sobie ułatwić pracę, z pewnością pomocne będzie sporządzenie planu.

Krok 2 –	dobry	początek,	to	połowa	sukcesu.

   Wstęp powinien wprowadzać w klimat opowieści, np. opisywać miejsce, czas zdarzenia, stan 
psychiczny bohatera. Można też zacząć od opisu sytuacji czy pogody. Ważne jest, aby zaciekawić 
czytelnika i powoli budować napięcie. Swoją historię możesz rozpocząć, np.:

Ich	erzähle	Euch	eine	unglaubliche	 /	 fesselnde	 /	aufregende	 /	pikante	Geschichte;	 	 Eines	Tages	 trug	
es	 sich	 zu,	 (begab	 es	 sich	 /	 geschah	 es),	 dass...;	 In	 unserem	Haus	 ereignete	 sich	 ein	merkwürdiger	
Vorfall...;	ein	kleines	Unglück	ist	mir	zugestoßen;	Das	ist	unglaublich	/	kaum	denkbar,	was...;	Das	war	
ein	unglaubliches	/	haarsträubendes	Abenteuer;	in	den	alten	Zeiten,	es	lebte	einmal...;	es	war	einmal...;

Krok 3 –	przejdź	do	właściwej	historii.

   Twoim zadaniem jest przedstawienie zdarzeń, które mają doprowadzić do wydarzenia 
głównego, czyli punktu kulminacyjnego. Ważne jest eksponowanie ruchu, akcji, tego, co się dzieje. 
Wydarzenie główne postaraj się przedstawić dość szczegółowo, opisz reakcje bohaterów na to, co się 
wokół nich zdarzyło. Unikaj powtórzeń i opisywania wydarzeń, które niczego nie wnoszą do akcji.

   Relacjonowanie wydarzeń wymaga używania odpowiednich środków językowych, w tym m.in.:

   czasowników oznaczających dynamikę, ruch;
   wyrażeń określających czas wydarzeń, np.: einst,	 seit	 langer	 Zeit,	 vor	 Zeiten,	 vor	 Jahr

und	Tag,	zu	Großvaters	Zeiten,	eines	Tages,	am	gleichen	Tag,	auf	den	Tag	genau,	am	Tag	vor,	
am	Vorabend,	am	frühen	Morgen,	im	Morgengrauen,	bei	/	vor	Sonnenaufgang,	am	Mittag,	bei	
/	nach	Sonnenuntergang,	in	der	Abenddämmerung,	mitten	in	der	Nacht,	um	Mitternacht	u.a.;

   słów, wyrażeń sugerujących kolejność zdarzeń, np.: einmal,	am	Anfang,	im	Augenblick,	nach	/
vor	 einem	 Augenblick,	 endlich,	 schließlich,	 zum	 Schluss,	 unlängst,	 neulich,	 vor	 kurzem,	
kurz	darauf,	bald,	 letztens,	anschließend,	danach,	nachher,	da,	von	da	an,	dann,	 später,	 im	
Handumdrehen	u.a.;

   wyrażeń wprowadzających element zaskoczenia, np.: plötzlich,	 unerwartet,	 unverhofft,	 da,
damals,	wie	ein	Blitz	aus	heiterem	Himmel,	sofort,	in	diesem	Augenblick,	momentan,	in	letzter	
Sekunde	/	Minute,	überraschend,	ungeahnt,	zufällig	u.a.;

   przymiotników, przysłówków służących uplastycznieniu opisów.

   Ponadto możesz wzbogacić swoje opowiadanie, wplatając w tok opowieści inne formy wypo-
wiedzi, np. dialog. Pamiętaj wtedy o odpowiednim zapisie graficznym. W opowiadaniu mogą się też 
znaleźć opisy krajobrazu, przeżyć wewnętrznych, opisy przedmiotu, fragmenty listu, kartki z dziennika. 

   Opowiadanie jest relacją z przebiegu zdarzeń, wymaga zatem używania różnych form czasu 
przeszłego. Dla przedstawienia kolejnych zdarzeń należy użyć zdań pojedynczych, aby zdynamizować 
akcję możesz się posłużyć zdaniami współrzędnie złożonymi. Jeśli ci zależy na podkreśleniu związków 
czasowych czy przyczynowo-skutkowych, buduj zdania podrzędnie złożone. Użyte środki językowe 
„przyspieszają” bądź „spowalniają” akcję. Zastanów się zatem, jakie tempo będzie najwłaściwsze dla 
przedstawianej akcji – czy będą przeważały zdania proste, pojedyncze, czy może raczej złożone.
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Krok 4 –	pora	zakończyć.

   Twoja opowieść dobiega końca. Pora rozwiązać akcję i pożegnać się z czytelnikiem. Można 
zamknąć opowieść cytatem, bądź też myślą, która pozostawi go w niepewności czy zadumie, a być może 
będzie dla niego zaskoczeniem. 
   Przy formułowaniu zakończenia mogą ci być pomocne wyrażenia, np.: dieses	Abenteuer	war	
mir	eine	Lehre,	denn...;	eine	Lehre	aus	etwas	ziehen;	das	war	eine	bittere	 /	heilsame	Lehre...;	dieser	
Vorfall	wird	mir	immer	eine	Lehre...;	ich	habe	den	Eindruck,	dass...;	mir	scheint	es,	dass...;	unvergessli-
chen	Eindruck	vermitteln,	einen	Eindruck	auf	 jemanden	machen;	 sich	dem	Eindruck	nicht	entziehen	
können,	 der	 Eindruck	 drängt	 sich	 auf,	 etwas	 im	Gedächtnis	 behalten	 /	 bewahren	 /	 haben,	 sich	 ins	
Gedächtnis	zurückrufen,	jemanden	in	guter	Erinnerung	behalten,	etwas	in	Erinnerung	bringen,	etwas	
nochmals	erleben	wollen.

Przykładowe rozwiązanie zadania

	 	 	 Napisz	opowiadanie	rozpoczynające	się	od	słów:	 In	diesem	Jahr	haben	mir	meine	Eltern	
einen	Urlaub	im	Gebirge	vorgeschlagen.	Ich	war	nicht	besonders	zufrieden,	denn	was	Interessantes	
kann	im	Gebirge	passieren?	

   Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla 
formy wskazanej w poleceniu.

In	diesem	Jahr	haben	mir	meine	Eltern	einen	Urlaub	im	Gebirge	vorgeschlagen.	 Ich	
war	nicht	besonders	zufrieden,	denn	was	Interessantes	kann	im	Gebirge	passieren?	Ich	
erinnere	mich	noch	ans	dieses	Gespräch:	„Du	weißt	doch,	dass	wir	knapp	bei	Kasse	
sind“	–	murmelte	meine	Mutter	vor	sich	hin.	„Jetzt	hör	endlich	auf,	mir	auf	die	Nerven	
zu	gehen“	–	„Tja“	–	dachte	ich	–	„immer	dieselbe	Leier“.
Allerdings	blieb	mir	dann	nichts	Anderes	übrig,	als	meinen	Rucksack	zu	packen	und	
ins	Gebirge	aufzubrechen.
Eine	Woche	danach	schlief	 ich	schon	 in	einer	Berghütte,	die	 total	verfallen	und	voll	
von	herumkriechenden	Würmern	war.	Draußen	–	lauter	unheimlich	wirkende	Gipfel	
und	Felswände,	die	im	Mondlicht	leuchteten.	Außer	mir	und	meiner	besten	Freundin	
Agnes	war	keine	Menschenseele	zu	sehen.	Eine	Wanderung	stand	an.	Trotz	aller	Mühe	
konnte	ich	mir	kaum	vorstellen,	dass	wir	durch	diese	Gegend	laufen	würden.
Frühmorgens	verließen	wir	das	Häuschen.	Es	war	eigentlich	nicht	so	schrecklich,	wie	
ich	mir	gedacht	hatte.	Wir	wanderten,	indem	wir	die	unzerstörten,	alten	Bergwälder	
bewunderten	und	dergleichen.	Als	es	zu	dämmern	begann,	sagte	Agnes:	„Mit	dem	
Weg	 stimmt	 etwas	 nicht.	 Hast	 du	 vielleicht	 unsere	 Landkarte	 dabei?“	 Verblüfft,	
erwiderte	 ich:	 „Oh!	Die	muss	 ich	 verloren	 haben	√	 als	wir	 den	 Bach	 überquerten!	
Was	nun?“	Verwirrt,	beschlossen	wir,	die	Nacht	auf	der	nahe	liegenden	Wiese	zu	ver-
bringen.	Plötzlich	nahm	ich	aber	ein	lautes	Grunzen	und	Bellen	wahr.	–	„Bären	und	
Wildschweine“	–	schrie	ich.	Wir	waren	gezwungen,	auf	einen	Baum	zu	klettern	und	
dort	zu	übernachten.
Im	Morgengrauen	machten	wir	uns	auf	den	Weg.	Nach	zehn	Stunden	des	Umherirrens	
fanden	 wir	 unsere	 Hütte.	 Obwohl	 dieses	 Erlebnis	 uns	 ganz	 schön	 Angst	 einjagte,	
wurde	mir	bewusst,	dass	ein	Urlaub	im	Gebirge	auch	interessant	sein	kann	...

Komentarz	egzaminatora:

Liczba słów: 271.
Liczba błędów: 2 błędy językowe, 4 błędy interpunkcyjne = 4 błędy = 1,5%.
(Wyjaśnienie: 1 błąd interpunkcyjny = 1/2 błędu językowego)
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 Treść       Kompozycja         Bogactwo   Poprawność  Razem
               językowe       językowa 
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Treść: Praca jest zgodna z tematem, tzn. kontynuacja opowiadania wynika z zaproponowanego w pole-
ceniu wstępu. Zdający określił czas, miejsce i bohaterów opisywanego wydarzenia. W sposób logiczny 
odtworzył ciąg wydarzeń prowadzących do wydarzenia głównego. Opisał wydarzenie główne oraz reak-
cje jego uczestników. Opowiadanie jest ciekawą przygodą wakacyjną z optymistyczną puentą. Treść 
oceniono na 5 punktów.

Kompozycja: Wypowiedź jest w pełni spójna, harmonijna i podporządkowana wyraźnej myśli przewod-
niej. Zdający uwzględnił wszystkie części pracy, tzn. wstęp, rozwinięcie i zakończenie i zachował właściwe 
proporcje między nimi. Wykazał się także pełną konsekwencją w układzie graficznym, wyodrębniając 
poszczególne części pracy w kolejnych akapitach. Praca przekracza określony w zadaniu limit słów 
o 8,4%. Biorąc jednak pod uwagę wyżej wymienione walory kompozycyjne pracy, wypowiedź oceniono 
w tej kategorii kryteriów na 4 punkty.

Bogactwo	 językowe: Zdający stosuje urozmaicone słownictwo na poziomie zaawansowanym. 
Używa wyrażeń określających czas wydarzeń oraz wyrażeń wprowadzających element zaskoczenia. 
W pracy znajdujemy także środki językowe służące uplastycznieniu opisów. Autor umiejętnie włącza 
w opowiadanie dialog. Stosuje różne struktury składniowe, m.in. zdania przydawkowe, dopełnieniowe, 
przyzwalające, konstrukcje bezokolicznikowe z „zu”. Styl wypowiedzi nie budzi zastrzeżeń. W zakresie 
bogactwa językowego przyznano pracy 5 punktów.

Poprawność	 językowa: Zdający popełnił 1,5% błędów, co pozwala przyznać 4 punkty w tej kategorii 
kryteriów.

C . Recenzja, czyli jak krytycznie oceniać wydarzenia kulturalne

   Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka definiuję recenzję jako krytyczną i ob-
jaśniającą ocenę utworu literackiego, (...) muzycznego, przedstawienia teatralnego, wystawy itp. Celem 
recenzenta jest zatem omówienie konkretnego utworu, jego ocena według kryteriów właściwych danej 
dziedzinie sztuki oraz zachęcenie do poznania dzieła.

   Recenzje mogą mieć rozmaity charakter:

   informacyjny – zadaniem recenzenta jest poinformowanie o istnieniu dzieła, przypomnienie 
dorobku (o ile jest to kolejny utwór) lub zaprezentowanie autora (jeśli to debiut), przedstawienie 
tematyki utworu wraz z krótką wypowiedzią oceniającą;

   eseistyczny – tu celem recenzenta jest przedstawienie własnych przemyśleń i refleksji nie tylko 
   na temat dzieła, ale także odpowiedniej dziedziny sztuki;
   felietonowy – w tym przypadku recenzent traktuje omawiane dzieło jako pretekst do wyrażenia 

własnych opinii na temat jakiegoś zjawiska, np. obyczajowego. Odpowiednio do swoich 
zamierzeń może dokonać wybiórczej analizy tekstu, np. skupić się tylko na postawie bohaterów.

   Zatem, zanim napiszesz recenzję, zdecyduj, jaki będzie miała charakter.
   Aby napisać dobrą recenzję musisz:

	 zebrać	informacje	o	utworze,	
	 filmie,	 wydarzeniu	 kultural-
	 nym,	 o	 którym	 zamierzasz
	 pisać

	 zastanowić	 się,	 co	 ci	 się	po-
	 dobało,	a	co	zamierzasz	skry-
	 tykować	

	 zdecydować,	 na	 jakie	 ele-
	 menty	 położysz	 nacisk	
	 w	swojej	recenzji

	 wyrazić	opinię	o	utworze		
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 Zapoznaj się z dostępnymi informacjami. Wybierz z nich te,
 które pozwolą przybliżyć czytelnikowi recenzji omawiane dzieło,
 a tobie dokonać oceny.

 Zanotuj istotne dane; tytuł i nazwisko autora (jeśli to filmowa
 adaptacja to tytuł powieści), reżysera, wykonawców, muzyków itp.

 Sporządź listę zalet i wad; zbierz argumenty, które uzasadnią
 twoją opinię.

 Zastanów się, czy najwięcej uwagi poświęcisz elementom, które 
 się podobały, czy też tym, które wzbudziły twój sprzeciw.

 Masz pełne prawo do własnych sądów, ale pamiętaj o rozsądnej 
 i logicznej argumentacji.



   Pisząc recenzję pamiętaj, aby:

	 podawać	zawsze	prawdziwe	i	dokładne	informacje

tak	 nie

	 posługiwać	się	słownictwem	właściwym	dla	danej	dziedziny	sztuki

tak	 nie

	 unikać	streszczania	utworu

tak	 nie

	 argumentować	opinię

tak	 nie

	 wyrazić	opinię	o	wartości	utworu,	wskazać,	dla	kogo	jest	przeznaczony,	co	nowego	wnosi	do	kultury

tak	 nie

	 	 	 Ponadto:

	 	 	 pamiętaj	o	zachowaniu	proporcji	między	częścią	informacyjną	a	opisową,	
	 	 	 unikaj	zbędnych	szczegółów,	
	 	 	 nie	powtarzaj	obiegowych	opinii.

   Przeanalizujmy krok po kroku „przepis” na recenzję.

   Załóżmy, że wybrałeś temat: „Ostatnio	 obejrzałeś	 film	 przygodowy.	 Wywarł	 on	 na	 tobie	
wrażenie.	Napisz	recenzję	tego	filmu	do	jednego	z	niemieckich	czasopism	młodzieżowych”.

Krok 1	–	najpierw	przeanalizuj	temat.

   Twoim zadaniem jest zrecenzowanie filmu przygodowego. Musisz zatem uświadomić sobie, 
jakie elementy są charakterystyczne dla tego rodzaju filmów, a więc na co na pewno trzeba będzie 
zwrócić uwagę. Sformułowanie tematu wskazuje, że recenzja powinna zawierać przede wszystkim uwagi 
pozytywne – wszak jesteś pod wrażeniem filmu.
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In	der	Ausstellung	sind	Grafiken	von	12	flämisch-
en	und	französischen	Künstlern	zu	sehen.	

In	 der	 Ausstellung	 	 gibt	 es	 viele	 Arbeiten	 von	
Künstlern	aus	verschiedenen	Ländern.

Der	prächtige	Ballsaal	 im	Königsschloss	war	 ein	
eindrucksvolles	Bühnenbild	für	Schillers	Drama.

Die	Ausstattung	des	Ballsaals	war	besonders	schön	
und	passte	gut	zu	Schillers	Drama.

Der	 10-jährige	 Harry	 Potter	 lebt	 seit	 dem	 Tod
seiner	Eltern	bei	seinen	Verwandten,	den	Dursleys.	
Sein	 „Zimmer“	 ist	 ein	 alter	 Schrank	 unter	 der	
Treppe	und	das	sagt	eigentlich	schon	alles	über	
sein	Leben	aus.

Der	Titelheld	ist	10	Jahre	alt.	Seine	Eltern	wurden	
von	dem	bösen	Zauberer	getötet.	Als	er	ganz	klein	
war,	hatte	man	ihn	vor	der	Tür		seiner	Verwandten	
gelassen.	 Sie	 waren	 damit	 äußerst	 unzufrieden	
und	 ließen	 den	 Jungen	 in	 einem	 alten	 Schrank	
wohnen.	 Sie	 haben	 ihn	 ganz	 schlecht	 behandelt	
im	Vergleich	zu	ihrem	eigenen	Sohn.

Diane	Krüger	erweist	sich	in	der	Rolle	der	schönen	
Helena	als	komplette	Fehlbesetzung.	Ihre	Szenen	
wirken	oft	unbeholfen	und	 ihre	Helena	erinnert	
zu	 oft	 an	 die	 Aufnahmeprüfung	 für	 die	 Schau-
spielschule.		

Diane	Krüger	hat	mir	als	schöne	Helena	nicht	ge-
fallen,	weil	sie	zu	dieser	Rolle	nicht	passte.	

Die	Ausstellung	vermittelt		Eindrücke	aus	der	Zeit	
um	1200,	der	Entstehungszeit	des	„Nibelungen-
liedes“.	Sie	lädt	kleine	und	erwachsene		Besucher	
zu	einer	Zeitreise	ins	Mittelalter	ein,	die	die	Leb-
enswelt	dieser	Zeit	wiederaufleben	lässt.	Solch	ein	
Erlebnis	behalten	sie	wohl	in	gutem	Gedächtnis.	

Es	 ist	 gut,	 dass	 diese	 Ausstellung	 stattgefunden	
hat,	denn	sie	hatte	viele	Besucher.



Krok 2	–	zastanów	się	nad	tytułem	recenzji.

   Recenzje ukazujące się w czasopismach z reguły mają tytuł. Dobrze jest, jeśli jest oryginalny 
i zachęca do przeczytania recenzji. Może ujawniać stosunek recenzenta do omawianego filmu.

Krok 3 –		zredaguj	wstęp.

   We wstępie przedstaw recenzowany film. Podaj jego tytuł, nazwisko reżysera, głównych odtwór-
ców. Swoje rozważania możesz zacząć od „neutralnego” stwierdzenia, np. Seit	einigen	Tagen	läuft	in	den	
Kinos	der	neue	Film	von	Steven	Spielberg	„Indiana	Jones	und	der	Turm	von	Babel” lub też bardziej oso-
bistego Gestern	hatte	ich	die	Gelegenheit,	einen	hervorragenden	Film	von	Steven	Spielberg	„Indiana	
Jones	und	der	Turm	von	Babel”	zu	sehen.
   Gdybyś się zdecydował pisać o filmie, który jest adaptacją dzieła literackiego, należałoby 
podać tytuł powieści i jej autora.

Krok 4	–	przedstaw	problematykę.

   W tej części pracy napisz krótko, o czym film opowiada, jakie jest jego najważniejsze przesłanie, 
np. ...	 eine	 lebendige	Abenteuergeschichte	von	einem	amerikanischen	Archäologieprofessor,	der	auf	
seiner	Suche	nach	Schätzen	der	Vergangenheit	die	Zukunft	der	Menschheit	retten	muss.	Indiana	Jones	
ist	kein	strahlender	Held,	sondern	ein	Mann	der	erledigt,	was	getan	werden	muss.	 Przedstaw, gdzie 
i w jakim miejscu toczy się akcja, kim są bohaterowie, co ich łączy (wydarzenia, uczucia, interesy). Unikaj 
jednak zbędnych szczegółów.

Krok 5 –	dokonaj	krytycznej	analizy	wybranych	elementów	struktury	dzieła.

   Jest to główna część recenzji. Oceń poszczególne aspekty omawianego dzieła, np. scenariusz 
filmu, najlepsze bądź najsłabsze sceny (podaj przykłady), akcję filmu (żywa, powolna), najważniejsze 
wątki, kreacje bohaterów (postacie pozytywne czy raczej negatywne, wzbudzają sympatię, czy są 
obojętni), grę aktorów, kostiumy, zdjęcia, efekty specjalne, muzykę. Nie musisz szczegółowo analizować 
każdego z tych aspektów, możesz skupić się na wybranym elemencie, np. na akcji i bohaterach. 
Powinieneś jednak choć krótko je skomentować.

Krok 6	–	zredaguj	ocenę	końcową.

   W tym miejscu masz możliwość zaprezentowania własnych poglądów na temat recenzowanego 
filmu, a także swoich gustów czy upodobań dotyczących sztuki filmowej. Oceń, na ile obejrzany film 
był oryginalny, czy wart jest zapamiętania. Zastanów się, komu można go polecić i dlaczego. Napisz, 
co wywarło na tobie szczególne wrażenie, a co mniej się podobało. Możesz zakończyć recenzję 
rekomendacją filmu i zachętą do jego obejrzenia.

   Pisząc recenzję, możesz oczywiście ocenić utwór krytycznie. Twoja ocena powinna być zawsze 
odpowiednio uzasadniona, a nie tylko oparta na subiektywnych doznaniach. 
   Pisanie recenzji wymaga znajomości fachowego słownictwa z danej dziedziny sztuki. Oto 
słowniczek, który może pomóc ci w przygotowaniu twoich tekstów.

Słownictwo	pomocne	w	redagowaniu	recenzji	filmowej:

gatunki	filmowe	 Spielfilm,	Dokumentarfilm,	Werbefilm,	Trickfilm,	Liebesfilm,	Melodrama,	Komödie,	
rodzaje	filmu	 Western/Wildwestfilm,	 Krimi,	 Horrorfilm,	 Abenteuerfilm,	 Psychothriller,	 Science-
	 Fiction,	Breitwandfilm,	Stummfilm,	Tonfilm,	Schwarz-Weiß-Film,	synchronisiert

przegląd	filmowy	 Filmwoche	,	Filmfestival,	Filmfestspiele

scenariusz	 Drehbuch:	interessant,	originell,	gut,	adaptiert,	toll,	schematisch,	
	 	 Romanverfilmung,	nach	dem	gleichnamigen	Roman

reżyseria	 Regie	führen
	 	 Regisseur:	Bahnbrecher,	Vorläufer,	Reformer,	Traditionalist
	 	 Filmbesetzung,	Fehlbesetzung,	Idealbesetzung
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aktor	 Schauspieler,	Filmstar,	Anfänger,	Meister,	Profischauspieler,	Komiker,	Publikums-
liebling	
Hauptrolle	bekommen	/	übernehmen	/	spielen,	(nicht)	überzeugend	spielen,	sich	
einer	Popularität	erfreuen	(un)populär	sein,	jemandem	seinen	Ruhm	verdanken

nagrody	 vielfach	ausgezeichnet	sein,	preisgekrönt	sein
	 	 einen	Oscar	für	sein	Lebenswerk	bekommen
	 	 Weltruf	haben
	 	 Publikumspreis	/	Trostpreis	bekommen

członkowie	ekipy		 Drehbuchautor,	Statist,	Doppelgänger,	Kameramann,	Tonmeister,	Szenenbildner,	
filmowej	 Schnittmeister

scenografia	 Szenenbild:	düster,	schlicht,	im	Kostüm	auftreten

muzyka	 Tonspur,	Leitmotiv,	Tontricks

ocena	 Erregung	/	Erstaunen	/	Irritation	/	Erschrecken		provozieren,	Aufsehen	erregen,	zu		
	 	 viel	Klischees	bringen,	(nicht)spannend	sein,	von	der	Kritik	gelobt,	verrissen	werden

Słownictwo	pomocne	w	redagowaniu	recenzji	dzieła	literackiego:

literatura,		 Literatur,	 Gegenwartsliteratur,	 Jugendliteratur,	 Weltliteratur,	 Prosa,	 Lyrik,	 Epik
rodzaje	literackie	

gatunki	literackie	 Roman,	Gedicht,	Geschichte,	Märchen,	Kurzgeschichte,	Erzählung,	Novelle,	Krimi,		
	 	 Biografie,	Autobiografie,	Liebesgedicht,	Tragödie

twórcy	 AutorIn,	SchriftstellerIn,	DichterIn,	Herausgeber

książka	 Buch,	 Titel,	 Druck,	 Vorwort,	 Untertitel,	 Verlag,	 Kapitel,	 Umschlag,	 Band,	 Inhalt,		
	 	 Auflage,	Taschenbuch,	Text
	 	 das	 Buch	 ist	 erschienen,	 ein	 Buch	 veröffentlichen,	 Literaturpreis	 bekommen,
	 	 Literatur-Nobelpreis

ocena	 interessant,	attraktiv,	lockend,	unheimlich,	erregend,	faszinierend,	originell,	span-
nend,	 ausgezeichnet,	 herrlich,	 wunderbar,	 ermüdend,	 monoton,	 langweilig,	
alltäglich,	phantasielos,	
auf	historischen	Fakten	beruhen
ein	Buch	verschlingen,	ein	Buch	Blatt	für	Blatt	genießen,	Pflichtlektüre	sein

Słownictwo	pomocne	w	redagowaniu	recenzji	teatralnej:

spektakl Theaterstück,	 Schauspiel,	 (Ur)Aufführung,	 Premiere,	 Vorstellung,	 Generalprobe,	
	 	 ein	Stück	aufführen,	das	klassische	Repertoire

teatr	 Amphitheater,	 Freilichtbühne,	 Kammertheater,	 Probebühne,	 Straßentheater,
		 	 Kleinkunstbühne
	 	 Zuschauerraum,	Foyer,	Ankleidezimmer

scena	 Bühne,	 Bretter,	 Drehbühne,	 Spielfläche,	 Bühnenraum,	 Kulisse,	 Podest,	 Rampe,	
	 	 hinter	der	Bühne,	Requisit,	Szenerie,	Bühnenbearbeitung,
	 Handlung,	Szenenfolge
	 	 Vorhang,	 vor	 den	 Vorhang	 rufen,	 der	 Vorhang	 fällt	 /	 geht	 auf	 /	 hebt	 sich	 /
	 	 senkt	sich	/	öffnet	sich

ludzie	teatru	 Schauspieler,	 Mime,	 Puppenspieler,	 Regisseur,	 Dramatiker,	 Dramaturg,	 Stücke-
	 	 schreiber,	 Beleuchter,	 Choreograf,	 Kostümbildner,	 Souffleur,	 Statist,	 Inspizient,
		 	 Intendant

gra	aktorów	 ein	 ausgeglichenes	 /	 ausgezeichnetes	 /	 perfektes	 /	 raffiniertes	 /	 natür-
liches	/	offensives	/	defensives	/	routiniertes	/	manieriertes	Spiel
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Einleitung,	 Epilog,	 Prolog,	 Sketsch,	 Vorspiel,	 Zwischenspiel,	 Rolle,	 Gastrolle,	
Titelrolle,	Besetzung,	Debüt,	Engagement,	erstes	Auftreten

	 	 Regie	führen
	 	 Kostüm	tragen,	sich	hinter	einer	Maske	verstecken

ocena	 Beifall	klatschen	/	bekommen,	
	 	 geringer	/	lauter	/	nicht	enden	wollender	/	riesiger	Beifall
	 	 mit	Beifall	empfangen	/	aufnehmen	/	begrüßen
	 	 applaudieren,	auspfeifen
	 	 sein	 Publikum	 haben,	 dankbares	 Publikum,	 sich	 vor	 dem	 Publikum	 verbeugen,
	 	 begeistert	sein
	 	 zum	Sterben	langweilig,	nichts	versäumen

 

Przykładowe rozwiązanie zadania

	 	 	 Napisz	recenzję	ostatnio	obejrzanego	filmu	dokumentalnego.

   Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla 
formy wskazanej w poleceniu.

Letztens	habe	 ich	 einen	 interessanten	 Film	gesehen.	Das	war	der	Dokumentarfilm	
von	 Luc	 Jacquet	 unter	 dem	 Titel	 „Die	 Reise	 der	 Pinguine“.	 Der	 Film	 erzählt	 vom	
Leben	der	Kaiserpinguine	 im	Herz	der	Antarktis.	 Jacquet	drehte	den	Film	rund	um	
die	Polarstation.	
Was	ich	an	Naturdokumentarfilme	so	mag,	sind	die	Bilder	von	Tieren.	Auch	in	diesem	
Film	konnte	ich	solche	bewundern.	Der	Regisseur	zeigt	uns	die	Pinguine,	die	 jedes	
Jahr	durch	die	Antarktis	wandern,	um	sich	zu	paaren.	Sie	marschieren	wochenlang	
durch	 das	 ewige	 Eis.	 Pinguine	 gehören	 zur	 Familie	 der	 Vögel,	 obwohl	 der	 Begriff	
nicht	unbedingt	passt,	denn	sie	können	nicht	fliegen.	Im	Sommer	leben	sie	im	Ozean.	
Erst	 im	Herbst	 verlassen	 sie	das	Meer,	 um	Pinguinkinder	 zu	gebären.	Da	 sie	nicht	
fliegen	können,	müssen	sie	laufen.	Der	Weg	fordert	zahlreiche	Opfer.	Viele	Pinguine	
verhungern,	erfrieren	oder	werden	getötet.	Doch	sie	marschieren	immer	weiter.
Die	 Vögel	 werden	 im	 Film	 personifiziert.	 Wir	 hören	 ihre	 Stimmen,	 Gespräche,	
Gedanken.	Ich	finde	den	Film	faszinierend	und	einfach	atemberaubend.	Ich	habe	vor	
allem	die	professionellen	Bilder	bewundert.	Ich	habe	zum	ersten	Mal	die	Federn	die-
ser	Vögel	aus	der	Nähe	gesehen.	Für	mich	wirkten	sie	immer	wie	ein	Pelz.	Ich	meinte	
auch	√	die	Pinguine	sind	nur	schwarz-weiß.	Der	Film	zeigt	mir,	dass	die	Vögel	auch	
einen	Gelbschal	 haben.	 Zum	ersten	Mal	 habe	 ich	 auch	 in	Unterwasseraufnahmen	
gesehen,	wie	elegant	die	Tiere	schwimmen	und	blitzschnell	Fische	fangen.	
Der	Film	 ist	einfach	wunderschön.	 Ich	wusste	 fast	nichts	über	Pinguine.	 Jetzt	weiß	
ich	bestimmt	mehr.	Der	Film	ist	einer	der	schönsten	Tierfilme,	die	ich	in	den	letzen	
Jahren	gesehen	habe.

Komentarz	egzaminatora:

Liczba słów: 261.
Liczba błędów: 4 błędy językowe, 1 błąd interpunkcyjny = 4,5 błędu = 1,7%. (Wyjaśnienie: 1 błąd inter-
punkcyjny = 1/2 błędu językowego)
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jęz.

jęz.

jęz./meryt.

√int.
jęz.

 Treść       Kompozycja         Bogactwo   Poprawność  Razem
               językowe       językowa 

A B C A B C A B C A B C    
  
5 4–3–2 1–0 4 3–2 1–0 5 4–3–2 1 –0 4 3–2 1–0     
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Treść: Praca jest zgodna z tematem. Zdający podał informację o recenzowanym filmie, wymieniając jego 
tytuł i reżysera oraz opisując krótko okoliczności jego powstania. W pracy zawarł krótką informację 
o zawartości treściowej filmu oraz dokonał oceny ogólnej i szczegółowej w zakresie obrazu. Brak oceny 
innych elementów filmu, np. pracy reżysera czy opracowania muzycznego. W końcowej części recenzji 
zdający nie rekomendował filmu. Treść oceniona została zatem na 4 punkty.
 
Kompozycja:	Wypowiedź jest w pełni spójna, harmonijna i logiczna. Zdający uwzględnił wszystkie części 
pracy, tzn. wstęp, rozwinięcie i zakończenie i zachował właściwe proporcje między nimi. Wykazał się 
także pełną konsekwencją w układzie graficznym, wyodrębniając poszczególne części pracy w kolej-
nych akapitach. Praca jest za długa. Przekracza określony w zadaniu limit słów o 4,4%. Biorąc jednak 
pod uwagę wyżej wymienione walory pracy, kompozycję wypowiedzi oceniono na 4 punkty.

Bogactwo	 językowe:	 Zdający stosuje urozmaicone słownictwo na poziomie zaawansowanym, 
uwzględniając także nazewnictwo związane ze sztuką filmową. W pracy znajdujemy różne struktury 
składniowe, m.in. zdania podmiotowe, przydawkowe, dopełnieniowe, przyzwalające, przyczynowe, 
konstrukcje bezokolicznikowe z „zu”, stronę bierną i in. wskazujące na dobre opanowanie języka. Styl 
wypowiedzi nie budzi zastrzeżeń. W zakresie bogactwa językowego przyznano pracy 5 punktów.

Poprawność	 językowa:	Zdający popełnił 1,3% błędów, co pozwala przyznać 4 punkty w tej kategorii 
kryteriów.

D . Rozprawka, czyli jak bronić własnego punktu widzenia

   „Słownik języka polskiego” definiuje rozprawkę jako niewielką rozprawę, szkic, artykuł. Jest to 
jedna z trudniejszych, ale jednocześnie ciekawszych form wypowiedzi pisemnej. Wymaga od piszącego 
rozważenia różnych możliwości rozwiązania problemu, wyjaśnienia wątpliwości, uzasadnienia wniosków 
oraz przedstawienia własnego toku rozumowania. Rozprawka jest rodzajem pisemnej dyskusji, w której 
różne punkty widzenia są wzmacniane przez odpowiednio dobrane argumenty i przykłady. 

   Tematy rozprawek bywają zwykle formułowane na kilka sposobów:

  1 . mają formę pytań, np.:
	 	 	 	 Coraz	częściej	młodzi	ludzie	przeznaczają	część	wakacji	na	naukę.	Czy	warto	uczyć	się	
	 	 	 	 w	czasie	wakacji?	Wyraź	swoje	zdanie	w	formie	rozprawki. (maj 2005)
  2 . mają postać zdania orzekającego, np.:
	 	 	 	 Pieniądz	rządzi	współczesnym	światem.
  3 . lub też zawierają tezę, którą należy uzasadnić, np.:
	 	 	 	 Czy	 zgadzasz	 się	 z	 powiedzeniem	 „Geld	 macht	 nicht	 glücklich,	 aber	 erleichtert	 das	
	 	 	 	 Leben?“	Ustosunkuj	się	do	tego	stwierdzenia	w	formie	rozprawki. (styczeń 2006)

   Aby napisać dobrą rozprawkę musisz:

	 dokładnie	przeanalizować	
	 temat

	 sformułować	tezę	lub	hipo-
	 tezę,	jeśli	temat	jej	nie		 	
	 zawiera

	 zebrać	argumenty	i	kontrar-
	 gumenty	oraz	potwierdza-
	 jące	je	przykłady

	 uporządkować	je	tematycz-
	 nie	lub	według	ich	hierarchii	
	 ważności,	sporządzając	kom-
	 pozycyjny	plan	rozprawki
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	 Przeczytaj go uważnie. Zastanów się, czego od ciebie wymaga. 
	 Zastanów się, co wiesz na ten temat, a jakich informacji ci brakuje.

	 Swoje rozwiązanie problemu możesz przedstawić jako tezę, 
 czyli twierdzenie, o którego słuszności jesteś przekonany, lub jako 
 hipotezę, czyli opinię, którą zamierzasz udowodnić lub też obalić.

	 Zapisz wszystkie argumenty/ kontrargumenty, jakie ci przyjdą 
 w pierwszej chwili na myśl.
	 Przeanalizuj powtórnie temat i poszukaj dalszych argumentów.
	 Znajdź odpowiednie przykłady.

	 Zebrany materiał pogrupuj tematycznie, stosując zasadę: teza 
 – argument – przykład, pamiętając, że na poparcie każdej z tez 
 cząstkowych możesz użyć kilku argumentów czy przykładów.
	 Ustal hierarchię ich ważności.



	 dokonać	selekcji	materiału

	 sformułować	wnioski	końcowe	

	 przekształcić	plan	kompozy-
	 cyjny	w	ciągły	tekst	pisany 

   Załóżmy, że wybrałeś temat: Czy	zgadzasz	się	z	powiedzeniem	„Geld	macht	nicht	glücklich,	
aber	erleichtert	das	Leben?“	Ustosunkuj	się	do	tego	stwierdzenia	w	formie	rozprawki.

Krok 1	–	najpierw	przeanalizuj	temat.

   Podkreśl główne pojęcia: Geld,	Leben 
   Zastanów się, w jakim związku pozostają te dwa pojęcia: Geld	 ist	 im	Hinblick	 auf	 Vor-	 und	
Nachteile	zu	sehen.

   Zastanów się, na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby zrealizować temat:

	 	 	 Warum	macht	Geld	den	Menschen	nicht	glücklich?
	 	 	 Inwieweit	macht	Geld	das	menschliche	Leben	leichter?

   Jednym z błędów popełnianych przez piszących jest niezrozumienie tematu, warto więc 
poświęcić czas na jego analizę.

Krok 2 –	teraz	przygotuj	plan	rozprawki.

   Jeśli w pełni zgadzasz się z postawioną tezą, musisz znaleźć argumenty potwierdzające opinię, 
że pieniądze nie zawsze przynoszą szczęście, ale jednak ułatwiają życie. Najpierw spisz wszystkie swoje 
pomysły, w takim porządku, w jakim ci „przyszły do głowy”. Potem uporządkuj je, np. w formie tabeli. 
W efekcie twoich zabiegów powinien powstać plan, według którego możesz przystąpić do pisania. 

Geld	macht	nicht	glücklich

These		 Argument	 Beispiel

nicht	alles	
lässt	sich	
kaufen

negativer	
Einfluss	auf	
Leute	

erworbenes	
Gut
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	 Alles,	 was	 im	 menschlichen	 Leben	
von	hohem	Wert	ist,	kann	man		nicht		
kaufen.
	 Geld	ist	kein	Wundermittel	gegen	alle

	 	Sorgen	und	Strapazen	der	Welt.	

	 ändert	den	Charakter	des	Menschen

	 trennt	Freunde,	Familien
	 setzt	den	Einzelnen	einem	Stress	aus

	 beschränkt	die	Freiheit

	 man	kann	es	leicht	verlieren

	 Gesundheit,	 Jugend,	 Talent,	 Intelligenz,	
	 menschliche	Gefühle	

	 Gegen:	Einsamkeit,	Tod,	Zeitverlauf	kann	
	 kein	Geld	helfen

	 Manche	werden	sehr	sparsam,	sogar	
geizig,	 oder	 im	 Gegenteil	 recht	 ver-
schwenderisch.
	 Der	Reiche	versteht	den	Armen	nicht.
	 Mehr	Geld,	heißt	mehr	Arbeit	und	mehr	

	 Stress.
	 Man	 wägt	 Kosten	 und	 Nutzen	 ab	 und	
versucht	 seinen	 eigenen	 Vorteil	 und	
Gewinn	 um	 jeden	 Preis	 zu	maximieren,	
ohne	auf	eigene	Gesundheit	zu	achten.
	 Man	wird	von	der	Geldsucht	angesteckt;	

	 Geld	wird	zum	Lebensziel.
	
	 Man	 kann	 Geld	 selbst	 verschwenden,	

	 man	kann	auch	beraubt	werden.

	 Zrezygnuj z tzw. „słabych” argumentów lub sprzecznych z zało-
 żoną tezą.

	 Sformułuj wnioski zgodne z przyjętym założeniem.

	 Zapisz swoje rozważania pełnymi zdaniami, pamiętając 
 o zachowaniu jednolitego stylu narracji.
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Geld	erleichtert	aber	das	Leben

These		 Argument	 Beispiel

Vieles	kann	
man	doch	
kaufen

positiver	
Einfluss	auf	
Leute

	 Auch	menschliche	Gesellschaft	ist	
	 kaufbar.
	 Teilweise	auch	Gesundheit	und	

	 Schönheit	sind	zu	kaufen.

	 trägt	zu	besseren	zwischenmenschli-
	 chen	Kontakten	bei
	 erlaubt	gut	zu	leben

	 viele	Träume	können	erfüllt	werden

	 beeinflusst	die	persönliche	Ent-
	 wicklung	

	 Wenn	man	Geld	hat,	 hat	man	 viele	Be-
	 kannte	und	Freunde.
	 Geld	erleichtert	den	Zugang	zu	den	bes-

	 ten	Ärzten,	Fitnessklubs	u.a.

	 hilft	 den	 Jugendlichen	 schneller	 selbst-
	 ständig	zu	werden
	 Vieles	lässt	sich	in	die	Tat	umsetzen,	wenn	
man	Geld	hat,		man	kann	freigiebig	sein,		
sein	Vermögen		mit	anderen	teilen.
	 Wie	 Gott	 in	 Frankreich	 leben,	 man	

	 braucht	nicht	zu	sparen.
	 z.B.	Reisen,	Luxussachen,	Bücher,	Theater-
karten,	Musik,	Kinokarten,	Kurse,	Schulen	
–	viel	kann	man	sich	leisten.
	 Gute	Ausbildung,	eigene	Wohnung

   Pisząc, unikaj powtarzania tych samych argumentów. Powtórzenia, jak i brak własnych opinii 
obniżają wartość pracy.

Krok 3 –	zastanów	się	nad	kompozycją	rozprawki.

   W zależności od sposobu sformułowania tematu możesz zdecydować się na zastosowanie jed-
nego z dwóch schematów toku rozumowania. 

	 	 	 Od	wiedzy	–	przez	argumenty	–	do	potwierdzenia	wiedzy,	
   czyli od przyjęcia ogólnej tezy poprzez analizę szczegółowych argumentów do potwierdzenia
    tezy. 
	 	 	 Od	niewiedzy	–	przez	argumenty	–	do	wiedzy,

czyli od sformułowania wstępnej hipotezy poprzez analizę argumentów, w wyniku której będzie 
można przekształcić hipotezę w tezę lub ją obalić.

   Pamiętaj, że rozprawka musi odznaczać się proporcjonalną trójdzielną kompozycją (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie).

Wstęp:

teza	lub	jej	mody-
fikacja,	ewentualne	
zaprzeczenie	tezy

Rozwinięcie: 

dowody,	argumen-
ty	bądź	kontrargu-
menty

	 Sformułuj jasno tezę lub hipotezę, możesz krótko określić przesłanki, które 
skłoniły cię do zajęcia określonego stanowiska, możesz też określić metodę 
osiągania założonego celu. 
	 Pamiętaj, że wstęp jest wizytówką pracy.

Np. Geld	 macht	 den	 Einzelnen	 nicht	 glücklich,	 allerdings	 macht	 es	 ihm	 sein	
Leben	 leichter.	Voriges	 Jahr	habe	 ich	diese	alte	Wahrheit	am	 	eigenen	Leib	zu	
spüren	bekommen.

	 Pamiętaj, że jest to zasadnicza i najważniejsza część rozprawki, każdemu 
 z argumentów poświęć jeden akapit. 
	 Nie zapomnij o podaniu odpowiednich przykładów. 
	 Zamknij zawartą w nim myśl wynikającą z niego konkluzją.
	 Pamiętaj, że kolejność argumentów zależna jest od przyjętego toku rozumo-

 wania, uporządkuj je zatem, powinien to być logiczny i konsekwentny układ. 
	 Podporządkuj kompozycję rozwinięcia opisanemu na wstępie celowi.
	 Trzymaj się zaplanowanego schematu.
	 Jeśli formułujesz tezy cząstkowe (czyli częściowo zgadzasz się z tezą zawartą 
w temacie, częściowo nie, bo masz argumenty za i przeciw), w podsumowaniu 
nie zapomnij o zebraniu tez cząstkowych i sformułowaniu tezy ogólnej.



Zakończenie:

wnioski,	powrót	
do	tezy	lub	podsu-
mowanie/	zamiana	
hipotezy	w	tezę
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	 Pamiętaj, że zakończenie to podsumowanie rozważań; w nim stwierdzisz, 
że przyjęta teza jest słuszna, lub hipoteza znalazła potwierdzenie. Ponadto 
możesz krótko ocenić przedstawioną argumentację, sformułować osobistą 
opinię, wskazać na możliwe skutki lub rozwiązania.

Np. Einerseits	 hat	 das	 Geld	 bestimmt	 einen	 positiven	 Einfluss	 auf	 das	
Leben,	 anderseits	macht	 es	dem	Einzelnen	 Sorgen.	 Ich	meine,	dass	man	
die	Bedeutung	des	Geldes	in	unserem	Leben	zwar	nicht	überschätzen	darf,	
aber	die	Lebensqualität	doch	wesentlich	von	ihm	abhängt.

	 Jeśli twój wywód miał polemiczny charakter, określ, czy za pomocą przyto-
 czonych kontrargumentów udało ci się obalić cudzą argumentację. 
	 Zarówno wstęp, jak i zakończenie nie powinny brzmieć jednakowo, ani 

 powtarzać dosłownego brzemienia tematu.

Krok 4	–	teraz	przekształć	swój	plan	w	tekst	ciągły.

   Pamiętaj, aby napisać go zwięźle, unikaj opowiadania, zbędnej kwiecistości. Twoim zadaniem 
jest wyrażenie opinii, przedstawienie przekonującej argumentacji. Zwróć więc uwagę na precyzję 
sformułowań. Pamiętaj, że twoja wypowiedź powinna się mieścić w określonej konwencji stylistycznej, 
unikaj więc mieszania stylów narracji.

   W osiągnięciu spójności wypowiedzi pomogą ci następujące zwroty i wyrażenia, np.:

außerdem	 obwohl	 somit

außer	 trotzdem	 und	deshalb

mit	Ausnahme	von	...	 ansonsten	 und	deswegen

vor	allem	 im	Grunde	genommen	 demnach

dagegen	 daher	 demzufolge

vorläufig	 also	 hauptsächlich

dazu	 überdies 

   Zadbaj o to, aby twoja wypowiedź była logiczna i spójna. W uporządkowaniu argumentacji 
pomogą ci odpowiednie zwroty, np.:

erstens,	zweitens,	drittens	 alles	in	allem	 anderseits

am	Anfang,	zu	Beginn	 ferner	 darum,	deshalb

dann,	danach	 ein	starkes	Argument	für	...	ist	 infoge

schließlich,	zuletzt	 ein	weiteres	Argument	dafür	ist...	 davon	zeugt

vorher	 das	nächste	Argument	dafür	ist...	 folglich

anknüpfend	 demgegenüber	 logischerweise

zusammenfassend	ist	zu	sagen	 einerseits	 zum	Schluss

   Formułując swoje opinie używaj zwrotów, np.:

Ich	finde,	dass...	 ich	bin	nicht	damit	einverstanden	 ohne	Zweifel

ich	finde	nicht...	 ich	bin	dafür...	 steht	außer	allem	Zweifel

ich	halte	das	für	gut	 ich	bin	dagegen..	 darüber	besteht	kein	Zweifel

ich	bin	der	Meinung...	 ich	bin	der	gleichen	Meinung	wie...	 es	liegt	mir	aller	Zweifel	fern

meiner	Meinung	nach...	 das	kann	ich	nicht	akzeptieren	 es	ist	zu	bezweifeln

ich	bin	der	Ansicht	 ich	bin	ganz	anderer	Meinung	als...	 selbstverständlich

meiner	Ansicht	nach...	 ich	stimme	überein...	 es	ist	klar	für	mich,	dass...

mir	scheint	(es)	 leider	kann	ich	nicht	zustimmen	 das	ist	mehr	als	fraglich
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ich	glaube...	 ich	bin	ganz	sicher,	dass...	 ...	auch	kann	kein	Argument	
	 	 für	...	sein

ich	denke...	 sicherlich;	ich	bin	(nicht)		 das	ist	aber	gar	kein	Argument
	 überzeugt	davon,	dass...	

ich	würde	sagen..	 es	ist	klar,	dass...	 es	lässt	sich	nicht	leugnen,	dass	...

ich	habe	den	Eindruck...	 als	Beispiel	kann	ich	hier	....		 es	muss	unbestritten	bleiben
	 nennen	

das	mag	sein,	aber...	 ....	kann	hier	als	Beispiel	dienen	 anderseits	muss	man	auch	
	 	 sagen,	dass	...

vermutlich	 wahrscheinlich	 ich	finde,	das	liegt	eher	an...

ich	nehme	an,	dass...  

   Kończąc swą wypowiedź, zwróć uwagę na wyeksponowanie wniosków. Służyć temu mogą takie 
zwroty, jak np.: 

also	 daraus	lässt	sich	schließen,	dass...	 das	scheint	folgende	Gründe	zu	haben

folglich	 dagegen	spricht	allerdings,	dass...	 als	Konsequenz	ergibt	sich	daraus,	dass...

es	ergibt	sich,		 das	hat	zur	Folge,	dass...	 daraus	kann	man	die	Schlussfolgerung
dass...	 		 ziehen

demnach	 das	kann	man	aber	nicht	beweisen	 es	ist	mir	gelungen	zu	beweisen,	dass...

deshalb	 daraus	geht	hervor,	dass... 

 
Przykładowe rozwiązanie zadania

	 	 	 Coraz	 częściej	 młodzi	 ludzie	 przeznaczają	 część	 wakacji	 na	 naukę.	 Czy	 warto	 uczyć	 się	
również	w	czasie	wakacji?	Wyraź	swoje	zdanie	na	ten	temat	w	formie	rozprawki.

   Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla 
formy wskazanej w poleceniu.

Immer	mehr	 Jugendliche	 bestimmen	 einen	 Teil	 ihrer	 Sommerferien	 fürs	 Lernen.	 Es	
unterliegt	keinem	Zweifel,	dass	zurzeit	eine	gute	Ausbildung	eine	große	Rolle	spielt.	
Im	Zusammenhang	damit	sollten	wir	alle	unsere	Kräfte	aufwenden,	um	entsprechende	
Fähigkeiten	zu	beherrschen.	Ich	meine,	man	sollte	dem	Lernen	möglichst	viel	Zeit	wid-
men,	um	eigene	Ziele	√	erreichen.	Ich	bin	dafür,	sogar	in	den	Sommerferien	zu	lernen.	
Es	gibt	darauf	viele	Gründe.	In	den	Ferien	besuchen	wir	keine	Schule	mehr,	man	hat	
deshalb	mehr	Freizeit.	Dann	können	wir	das	 lernen,	was	wir	wirklich	 lernen	wollen.	
Wenn	wir	keine	Geschichte	√	mögen,	dann	zwingt	uns	niemand	diesen	Fach	zu	lernen.	
Wir	haben	einen	freien	Willen	und	können	zu	dieser	Zeit	unsere	eigene	Interessen	ent-
wickeln.	Es	lässt	sich	nicht	leugnen,	dass	das	Wissen	ein	echter	Schatz	ist,	den	niemand	
uns	wegnehmen	kann.	Man	kann	nicht	sagen,	dass	das	Lernen	immer	unangenehm	
sein	musst.	Das	kommt	nur	darauf	an,	was	man	gerne	hat	und	wofür	man	sich	intere-
ssiert.	Man	kann	im	Ausland	verreisen	und	dort	eine	Fremdsprache	lernen.	Zweitens	
haben	die	Schüler	eine	gute	Möglichkeit,	während	der	Ferien	das	zu	 lernen,	womit	
sie	in	der	Schule	großen	Schwierigkeiten	haben.	Sie	können	ihre	schlechte	Noten	ver-
bessern.	Andererseite	sind	die	Sommerferien	doch	eine	Zeit,	id	der	es	draußen	schön	
und	warm	ist.	Man	sollte	sich	dann	erholen;	uns	entspannen.	Es	wäre	gut,	wenn	man	
aufs	Lande	fahren	kann,	wo	es	saubere	Luft	gibt.	Manche	glauben,	dass	das	Lernen	
in	den	Ferien	sogar	verboten	ist,	man	muss	sich	doch	davon	irgendwann	erholen.	In	
den	Ferien	gibt’s	viele	anderen	Beschäftigungen,	statt	zu	lernen.	Man	kann	z.B.	Obst	
pflücken	und	verkaufen,	man	kann	ferne	Länder	besuchen.	Das	hängt	von	uns	selbst	
ab.	Meiner	Meinung	nach	sollte	jeder	für	sich	selbst	entscheiden,	ob	es	sich	lohnt,	in	
den	Sommerferien	zu	 lernen.	Auf	 jeden	Fall	 kann	es	nicht	 schäden.	 Ich	denke,	dass	
man	nicht	untätig	herumsitzen,	sondern	seine	Interessen	entwickeln	sollte.

√jęz.
jęz.

jęz.,	√jęz.,	jęz.,
jęz.,	meryt.

jęz.,	jęz.
jęz.

jęz.,	jęz.,	
jez.,	meryt.
int.,	jęz.
jęz.,	jęz.
styl.
styl.,	jęz.,	styl.

jęz.



Komentarz	egzaminatora:

Liczba słów: 303.
Liczba błędów: 17 błędów językowych, 1 błąd interpunkcyjny = 17,5 błędu = 5,8% błędów. (Wyjaśnienie: 
1 błąd interpunkcyjny = 1/2 błędu językowego)

Treść: Praca jest zgodna z tematem. Zdający we wstępie zawarł tezę, którą próbuje w dalszej pracy 
udowodnić. Argumentów na potwierdzenie tezy, że w czasie wakacji warto się uczyć, jest niewiele. Wśród 
wymienionych przez zdającego znajduje się argument dotyczący rozwoju własnych zainteresowań oraz 
uzupełniania braków w nauce. Pozostałe argumenty są nietrafnie dobrane do założonej tezy, np. argu-
ment, że nauka nie musi być nieprzyjemna, nie udowadnia tezy mówiącej o tym, że w wakacje warto 
się uczyć. Zdający wymienia w końcowej części pracy kilka kontrargumentów, które pozostają w luźnym 
związku z tezą. W podsumowaniu autor rozprawki przypomina swoje stanowisko. Treść oceniono na 
3 pkt.

Kompozycja: Wypowiedź jest spójna i logiczna. Zdający uwzględnił wszystkie części pracy, tzn. wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie i zachował w miarę właściwe proporcje między nimi. Nie wyodrębnił graficznie 
głównych części pracy. Praca jest także za długa. Przekracza określony w zadaniu limit słów o ponad 
20%. Kompozycję pracy oceniono na 2 pkt.

Bogactwo	 językowe: Zdający stosuje urozmaicone słownictwo na poziomie zaawansowanym, 
uwzględniając także zwroty niezbędne do porządkowania myśli i przytaczania własnej opinii. W pracy 
znajdujemy różne struktury składniowe, m.in. zdania podmiotowe, przydawkowe, dopełnieniowe, cza-
sowe, konstrukcje bezokolicznikowe z „zu”, tryb przypuszczający i in. wskazujące na dobre opanowanie 
języka. Styl wypowiedzi jest w miarę poprawny z niewielkimi uchybieniami. W zakresie bogactwa 
językowego przyznano pracy 4 punkty.

Poprawność	językowa: Zdający popełnił 5,8% błędów, uzyskał 3 punkty za poprawność językową.

 Życzymy	sukcesu	na	egzaminie!
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 Treść       Kompozycja         Bogactwo   Poprawność  Razem
               językowe       językowa 

A B C A B C A B C A B C    
  
5 4–3–2 1–0 4 3–2 1–0 5 4–3–2 1 –0 4 3–2 1–0     

12


