
Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zestaw 

1 
 podróżowanie 

 sport 

 jedzenie 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla zdającego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej  w Niemczech.  Wspólnie ustalacie plan wycieczki po 
mieście. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z egzaminującym. 
 
 

                                                           
 
 
                                   

                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 

 

Zadanie 

2 
4  minuty 

 

 

 

  Zwiedzanie 

     Zakupy 

   Posiłki 

  Transport 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
 
Niebawem odwiedzi Cię Twój przyjaciel z Austrii wraz ze swoimi rodzicami. Chciałbyś/Chciałabyś 
zaprosid ich do restauracji na kolację. Który lokal byłby dla ciebie najbardziej odpowiedni? 
 

 Wybierz propozycję, która Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                      Zdjęcie 1 

 
                                                    
                                    Zdjęcie 2 

 
                                    
                                     Zdjęcie 3 

 
 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zestaw 

1 
 podróżowanie 

 sport 

 jedzenie 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

Egzaminujący: Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Sie haben 
dafür etwa eine halbe Minute Zeit. Danach beginnen wir das Gespräch. 
Zdający:  ≈ 30 sek. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 
 
Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej  w Niemczech.  Wspólnie ustalacie plan wycieczki po 
mieście. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z egzaminującym. 
 
 

                                                           
 
 
                                   

                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 

 
Dodatkowe uwagi dla egzaminującego 
Jest Pan kolegą / Pani koleżanką zdającego, który przyjechał do Pana/Pani 
na wakacje. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Pan/Pani 
rozpoczyna rozmowę. 
W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyd do rozmowy 
wszystkie/wybrane punkty. 

 Proszę poprosid zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. 

 Proszę grzecznie nie zgodzid się ze zdającym, tak aby musiał podad 
               kolejne argumenty lub zaproponowad inne rozwiązanie. 

 Nie ma Pan/Pani ochoty zwiedzad jednego z miejsc, które proponuje 
              zdający. 

 Pana/Pani samochód jest w naprawie a nie lubi Pan /Pani długo chodzid. 

 Około południa musi Pan/Pani coś zjeśd, żeby przyjąd lekarstwo. 
Egzaminujący: Danke. 
Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformowad 
zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.] 
Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu  Ende.] 

 

  Zwiedzanie 

     Zakupy 

   Posiłki 

  Transport 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

2 
4  minuty 

Egzaminujący: Bitte beschreiben Sie das Bild. 
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 

Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen. 

Pytania dla egzaminującego: 

1. Warum springen die Kinder Seil? 

2. Sollen Kinder Sport  treiben? Begründe Ihre Meinung. 

3. Welche Sportart haben Sie  als Kind getrieben? Erzählen Sie davon. 

Egzaminujący: Danke. 
Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu 
Ende.] 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Egzaminujący: Bitte lesen Sie die Aufgabe und überlegen Sie, was Sie sagen möchten. Sie haben 
dafür etwa eine Minute Zeit. 
Zdający:  1 min. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. minuty, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 
 
 
 
 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Niebawem odwiedzi Cię Twój przyjaciel z Austrii wraz ze swoimi rodzicami. Chciałbyś/Chciałabyś 
zaprosid ich do restauracji na kolację. Który lokal byłby dla ciebie najbardziej odpowiedni? 
 

 Wybierz propozycję, która Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                      Zdjęcie 1 

 
                                                    
                                    Zdjęcie 2 

 
                                    
                                     Zdjęcie 3 

 
 
Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. 
 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Pytania dla egzaminującego: 

Proszę zadad zdającemu dwa z poniższych pytao: 

1. Was meinen Sie, mögen die Menschen in Restaurants essen? Begründen Sie Ihre Meinung. 

2. Was möchten  Sie  im Restaurant zum Mittagessen bestellen? 

3. Wie soll ein gutes Restaurant sein? 

4. Mögen Sie kochen? Was kochen Sie gern? Erzählen Sie davon. 

 

Egzaminujący: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zestaw 

2 
 zakupy 

 zdrowie 

 wypoczynek 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

Egzaminujący: Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Sie haben 
dafür etwa eine halbe Minute Zeit. Danach beginnen wir das Gespräch. 
Zdający:  ≈ 30 sek. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 
Twój kolega/Twoja koleżanka z zagranicy, który/a dopiero zaczął/ęła mieszkad 
w Twojej okolicy, chce się dowiedzied, gdzie najlepiej zrobid zakupy na przyjęcie urodzinowe. 
Porozmawiaj z nim/nią na ten temat. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z egzaminującym. 
 
 

                                                           
 
 
                                   

                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego 
Jest Pan kolegą/Pani koleżanką zdającego, który/a dopiero zaczął/ęła 
mieszkad w jego okolicy i chce się Pan/Pani dowiedzied, gdzie najlepiej zrobid 
zakupy na swoje przyjęcie urodzinowe. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. 
W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyd do rozmowy 
wszystkie/wybrane punkty. 

 Proszę poprosid zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. 

 Proszę grzecznie nie zgodzid się ze zdającym, tak aby musiał podad kolejne 
                 argumenty lub zaproponowad inne rozwiązanie. 

 Na przyjęciu chce Pan/Pani podad oryginalne potrawy, np. sushi, owoce 
                morza. 

 Nie ma Pan/Pani samochodu. 

 Samodzielnie chce Pan/Pani przygotowad tylko deser. 
Egzaminujący: Danke.  Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformowad 
zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.] 
Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu  Ende. 

 

Dojazd do 

sklepów 

Twoje 

doświadczenia 

Ceny 

Potrawy 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

2 
4  minuty 

Egzaminujący: Bitte beschreiben Sie das Bild. 
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 

Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen. 

Pytania dla egzaminującego: 

1. Warum hält die Mutter ihren Sohn? 

2. Was machen Sie, wenn Sie erkältet sind?  

3. Wie war Ihr letzter Besuch beim Arzt? Erzählen Sie davon. 

 
Egzaminujący: Danke. 
Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu Ende.] 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Egzaminujący: Bitte lesen Sie die Aufgabe und überlegen Sie, was Sie sagen möchten. Sie haben 
dafür etwa eine Minute Zeit. 
Zdający:  1 min. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. minuty, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 
 

 
Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
Zostałeś/łaś  zaproszony/a  na wakacje przez rówieśnika z Niemiec. Który z tych sposobów spędzania 
czasu byłby dla Ciebie najciekawszy? 

· Wybierz propozycję, która, Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

· Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                             
 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

 
                                             Zdjęcie 1 

 
                                           
                                           Zdjęcie 2 
 

 
                                              
                                          Zdjęcie 3 
 

 
 
Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. 

 

 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Pytania dla egzaminującego: 

Proszę zadad zdającemu dwa z poniższych pytao: 

1. Ist Urlaub im Ausland immer populärer? Was meinen Sie dazu? 

2. Welche Vor- und Nachteile hat der Urlaub im Gebirge? 

3. Ferien  gemeinsam mit Eltern? Wie finden Sie das? Verbringen Sie gern Ihre Ferienzeit mit 

Ihren Eltern? 

4. Wohin würden Sie gerne in die Ferien fahren? Warum?  

Egzaminujący: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zestaw 

2 
 zakupy 

 zdrowie 

 wypoczynek 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla zdającego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

Twój kolega/Twoja koleżanka z zagranicy, który/a dopiero zaczął/ęła mieszkad 
w Twojej okolicy, chce się dowiedzied, gdzie najlepiej zrobid zakupy na przyjęcie urodzinowe. 
Porozmawiaj z nim/nią na ten temat. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z egzaminującym. 
 
 

                                                           
 
 
                                   

                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 
 

Zadanie 

2 
4  minuty 

 

 

 

 

Dojazd do 

sklepów 

Twoje 

doświadczenia 

Ceny 

Potrawy 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
Zostałeś/łaś  zaproszony/a  na wakacje przez rówieśnika z Niemiec. Który z tych sposobów spędzania 
czasu byłby dla Ciebie najciekawszy? 

· Wybierz propozycję, która, Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

· Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                            Zdjęcie 1 

 
                                           
                                           Zdjęcie 2 
 

 
                                              
                                          Zdjęcie 3 
 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

 

Zestaw 

3 
 zdrowie 

 życie rodzinne 

 czas wolny 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla zdającego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

W trakcie pobytu w Monachium źle się poczułeś/łaś i poszedłeś/poszłaś do lekarza. 
Porozmawiaj z nim o tym. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z 
egzaminującym  
 
 

                                                           
 
 

                                   
                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 

 

Zadanie 

2 
4  minuty 

 

 

 

 Czas choroby  

    Zalecenia 

Dolegliwości 

Możliwe 

przyczyny choroby 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
 
Planujesz z kolegą/koleżanką  z wymiany szkolnej wspólne wyjście podczas zbliżającego się 
weekendu. Która z poniższych propozycji wydaje Ci się najbardziej odpowiednia?  

 Wybierz propozycję, która Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                 Zdjęcie 1 

 
                                                    
                                Zdjęcie 2 

 
                                    
                                Zdjęcie 3 

 
 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zestaw 

3 
 zdrowie 

 życie rodzinne 

 czas wolny 

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego 

 

Zadanie 

1 
3  minuty 

 

Egzaminujący: Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Sie haben 
dafür etwa eine halbe Minute Zeit. Danach beginnen wir das Gespräch. 
Zdający:  ≈ 30 sek. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 
W trakcie pobytu w Monachium źle się poczułeś/łaś i poszedłeś/poszłaś do lekarza. 
Porozmawiaj z nim o tym. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówid w rozmowie z 
egzaminującym  
 
 

                                                           
 
 

                                   
                              
 
Rozmowę  rozpoczyna egzaminujący. 
Dodatkowe uwagi dla egzaminującego 
Jest Pan/Pani lekarzem. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który doznał 
kontuzji. Proszę porozmawiad ze zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. 
W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyd do rozmowy 
wszystkie/wybrane punkty. 

 Proszę poprosid zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. 

 Proszę grzecznie nie zgodzid się ze zdającym, tak aby musiał podad kolejne 
                argumenty lub zaproponowad inne rozwiązanie. 

 Zdający nie może wychodzid z domu / długo chodzid. 

 Proszę dowiedzied się, czy zdającym ma się kto opiekowad. 

 W następnym tygodniu wyjeżdża Pan /Pani na urlop. 
 
Egzaminujący: Danke.  Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformowad 
zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.] 
Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu  Ende. 

 

 

 Czas choroby  

    Zalecenia 

Dolegliwości 

Możliwe 

przyczyny choroby 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Zadanie 

2 
4  minuty 

Egzaminujący: Bitte beschreiben Sie das Bild. 
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 

 

Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen. 

Pytania dla egzaminującego: 

1. Warum lächeln die Mutter und ihr Kind? Wie ist Ihre Meinung dazu? 

2. Zu welchen Anlässen feiern die Menschen? 

3. Wie haben Sie Ihren letzten Geburtstag verbracht? Erzählen Sie kurz davon.  

Egzaminujący: Danke. 
Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3. 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu 
Ende.] 

 

Zadanie 

3 
5  minut 

 

Egzaminujący: Bitte lesen Sie die Aufgabe und überlegen Sie, was Sie sagen möchten. Sie haben 
dafür etwa eine Minute Zeit. 
Zdający:  1 min. 
Egzaminujący: [Po upływie ok. minuty, proszę – jeśli to konieczne – powiedzied: Fangen Sie bitte an.] 

 

 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
 
 
Planujesz z kolegą/koleżanką  z wymiany szkolnej wspólne wyjście podczas zbliżającego się 
weekendu. Która z poniższych propozycji wydaje Ci się najbardziej odpowiednia?  

 Wybierz propozycję, która Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. 
 
                                 Zdjęcie 1 

 
                                                    
                                Zdjęcie 2 

 
                                    
                                Zdjęcie 3 

 
 

Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. 
 

 

 



Opracowanie: Agnieszka Siuta, nauczycielka j.niemieckiego, 2LO Przemyśl;  marzec 2011 

 

Pytania dla egzaminującego: 

Proszę zadad zdającemu dwa z poniższych pytao: 

1. Welche Freizeitaktivitäten bevorzugen die Jugendlichen in Polen? 

2. Sommerkino im Freien – wie finden Sie diese Idee? 

3. Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? 

4. Passive oder aktive Freizeitgestaltung? Wofür würden Sie sich entscheiden? 

 

Egzaminujący: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu Ende. 

 

 


