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Egzamin maturalny 2012 r.

Część ustna

Zestaw · świat przyrody
· szkoła
· turystyka

Egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla zdającego

Zadanie
1 3 minuty 

Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje twój stosunek 
do zwierząt. Porozmawiaj z nią / nim ten temat. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić 
w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę zaczyna egzaminujący.

Zadanie
2 4 minuty 

Współczucie dla 
bezdomnych psów

Twoja praca w schronisku 
dla zwierząt

Twoje zwierzę 
domowe

Pies jako przyjaciel 
człowieka
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Zadanie
3 5 minut 

Wersja dla zdającego
Popatrz na zdjęcie 1 i zdjęcie 2.
Chcesz, by jak najwięcej osób wzięło udział w organizowanej przez Ciebie wycieczce do Berlina. 
Które z tych zdjęć przekona je do wyjazdu?

· Wybierz to zdjęcie, które będzie, Twoim zdaniem, lepsze i uzasadnij swój wybór.
· Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

 Zdjęcie 1

Zdjęcie 2 
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Egzamin maturalny 2012 r.

Część ustna (bez określania poziomu)
Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej

Egzamin maturalny z języka niemieckiego
Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

  
Rozmowa
wstępna ok. 2 minut 

Egzaminujący: Guten Tag. / Guten Morgen.
        Mein Name ist ................, und das ist mein Kollege / meine Kollegin ................ .

Zdający:             ..................................................................................................................................

Egzaminujący:  Danke. Bitte wählen Sie ein Set und geben Sie es mir.
    Zuerst möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Könnten Sie anfangen?

Zdający:             ..................................................................................................................................

Egzaminujący: 
Życie rodzinne

	 § Wie groß ist Ihre Familie?
	 § Nennen Sie das Alter Ihrer Familienmitglieder.
	 § Wie sehen Ihre Familienmitglieder aus?
	 § Wie verbringen Sie das Wochenende im Familienkreis?
	 § Sind Sie mit Ihrem Familienleben zufrieden? Warum?

Sport

  	 § Welche Sportarten sind in Polen besonders populär? Warum?
	 § Was haben Sport und Disziplin zusammen?
	 § Was halten Sie von den Extremsportarten?
	 § Wer ist Ihr Lieblingssportler? Warum?
	 § Welche Rolle spielt Sport in Ihrem Leben? 

Dom

	 § Wo wohnen Sie?
	 § Wie ist Ihre Wohnlage?
	 § Wie sieht Ihr Haus aus?
	 § Beschreiben Sie die Einrichtung Ihrer Wohnung.
	 § Wo ist das Leben schöner- auf dem Lande oder in der Stadt?
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Zestaw · świat przyrody
· szkoła
· turystyka

Egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego

Zadanie
1 3 minuty 

Egzaminujący:  Wir fangen mit der Aufgabe Numer 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 – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.)

    Wersja dla zdającego
Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje twój stosunek 
do zwierząt. Porozmawiaj z nią / nim ten temat. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić 
w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę zaczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego:
Jest Pan / Pani Niemcem / Niemką, który / która rozmawia z koleżanką / kolegą z Polski na temat jej / jego 
stosunku do zwierząt. 

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie / wybrane punkty.
Ø Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze wyjaśnienie jakiejś kwestii.
Ø  Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub 

zaproponować inne rozwiązanie.
Ø Irytują Pana / Panią chodniki zanieczyszczone przez psy.
Ø Zastanawia się Pan / Pani, czy wyprowadzanie psa nie jest zbyt czasochłonne.

Zdający 
i 
egzaminujący:
= 2 min.
Egzaminujący: Danke. 

 Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2.

Współczucie dla 
bezdomnych psów

Twoja praca w schronisku 
dla zwierząt

Twoje zwierzę 
domowe Pies jako przyjaciel 

człowieka

(Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować 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.)



© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN

Zestaw · świat przyrody
· szkoła
· turystyka

Egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego

Zadanie
2 4 minuty 

Egzaminujący: Bitte beschreiben Sie das Bild. 
 (Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.)

Zdający:
= 1 min.
Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen 

Pytania dla egzaminującego
1. Warum befinden sich so viele Schüler auf dem Schulhof?
2. Welche Schulfeste feiert man an polnischen Schulen?
3. Erzählen Sie uns bitte über ein unvergessliches Fest an Ihrer Schule.

Zdający
= 3 min.            ..................................................................................................................................

Egzaminujący: Danke. 
 Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3.

(Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist zu Ende.)



© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN

Zestaw · świat przyrody
· szkoła
· turystyka

Egzamin maturalny z języka niemieckiego 
Wersja dla egzaminującego

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 – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.)

Wersja dla zdającego
Popatrz na zdjęcie 1 i zdjęcie 2.
Chcesz, by jak najwięcej osób wzięło udział w organizowanej przez Ciebie wycieczce do Berlina. 
Które z tych zdjęć przekona je do wyjazdu?

· Wybierz to zdjęcie, które będzie, Twoim zdaniem, lepsze i uzasadnij swój wybór.
· Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

                                   Zdjęcie 1                                                                Zdjęcie 2 

Zdający:
= 2  min.            ..................................................................................................................................

Egzaminujący:  Danke. Jetzt Stelle ich Ihnen zwei Fragen.

Pytania dla egzaminującego
Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Warum lohnt es sich zu reisen?
2. Welche Reisen möchten Sie noch unternehmen? Warum?
3. Wodurch kann man einen Touristen von einem Einheimischen unterscheiden?
4.  Wie soll man sich auf Reisen vorbereiten? 

Zdający:
= 2  min.            ..................................................................................................................................

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


