
Zadanie 1.  (10 pkt) 
 
Ślub, na który Ciebie zaproszono, wywarł na Tobie ogromne wrażenie. W liście 
do koleżanki z Niemiec  

opisz stroje nowożeńców oraz miejsce uroczystości  

napisz, co Cię szczególnie wzruszyło podczas ślubu oraz zaproponuj koleżance 
wysłanie zdjęć z uroczystości  

przekaż, jakie prezenty otrzymali nowożeńcy i zapytaj, jakie prezenty daje się 
w Niemczech z okazji ślubu  

poinformuj, jaka była pogoda i jaki miała ona wpływ na późniejsze 
wydarzenie. 
 
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych 
adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 
słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4punkty), 
forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa 
(2 punkty).  
 
Zadanie 2.  (10 pkt) 
 
Byłeś na przyjęciu urodzinowym Twojej koleżanki. W liście do kolegi z 
Monachium: 
 

 Napisz o tym wydarzeniu oraz wyjaśnij, dlaczego zaproszenie na to 
przyjęcie Cię zaskoczyło 

 Opisz, jak wyglądała Twoja koleżanka w dniu urodzin oraz wyraź swoją 
opinię o oprawie muzycznej przyjęcia 

 Poinformuj, która z atrakcji przyjęcia podobała Ci się najbardziej i 
dlaczego 

 Przekaż, co otrzymała koleżanka z okazji urodzin oraz zaproponuj koledze 
wysłanie zdjęć z przyjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie 3 . (10 pkt) 
 
Napisz list do kolegi z Austrii, który wkrótce zamierza Cię odwiedzić. W swoim 
liście:  
• wyraź zadowolenie z planowanego przyjazdu kolegi do Polski i poradź mu, co 
powinien ze sobą zabrać 
• wspomnij o przyjęciu, które zamierzasz zorganizować podczas jego pobytu, i 
zapytaj, jaki termin przyjęcia by koledze odpowiadał 
• napisz, gdzie zamierzasz to przyjęcie urządzić, i uzasadnij wybór tego miejsca  
• poproś o przywiezienie rzeczy, którą zostawiłeś/łaś u kolegi podczas ostatniej 
wizyty, i obiecaj odebrać kolegę z lotniska.  
 
 
Zadanie 4 ( 10 pkt) 
Twoja koleżanka z Niemiec zaprosiła Cię na ślub swojej siostry. Napisz do niej e-
mail, w którym: 
 

 Podziękujesz za zaproszenie i zapewnisz, ze chętnie weźmiesz udział w tej 
uroczystości 

 zapytasz o wiek i zawód narzeczonego siostry 

 dowiesz się, jak będzie ubrana panna młoda i jaki prezent chciałaby 
otrzymać 

  zapytasz, gdzie odbędzie się wesele i jaka jest przewidywana liczba gości. 
 
 
Zadanie 5 ( 10 pkt) 
Napisz list do swojej niemieckiej koleżanki/swojego niemieckiego kolegi na 
temat swoich ostatnich 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.  
 
 
 

 


