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2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań 
 
 
Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej 
 

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

 

Rozmowa 
wstępna 

 

1 minuta 

 

Egzaminujący: Guten Tag. / Guten Morgen.  
Mein Name ist ………… , und das ist mein Kollege / meine Kollegin ……… .  
Wie heißen Sie? 
Danke. Bitte wählen Sie ein Set und geben Sie es mir. … Danke.  
Zuerst möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir anfangen? 
 
[proszę zadać zdającemu kilka pytań „na rozgrzewkę”, np. 
 Warum haben Sie sich dafür entschieden, in einer bilingualen Klasse 

(an einer bilingualen Schule) zu lernen? 
 Welche Vorteile hat, Ihrer Meinung nach, das Lernen in einer 

bilingualen Klasse (an einer bilingualen Schule)?  
 Aus welchem Grund lernen Sie Deutsch? Wofür benötigen Sie 

Deutschkenntnisse?  
 Wie möchten Sie, in Zukunft, von Ihren Deutschkenntnissen Gebrauch 

machen? 
 Sollte der Abiturientenball, der in Polen traditionell einhundert Tage 

vor dem Abitur stattfindet, in der Schule oder woanders veranstaltet 
werden? Warum?  

 Was sind Ihre Hobbys? 
 Was würden Sie tun, wenn Sie heute 10 Millionen Euro im Lotto 

gewinnen würden? 
 Was würden Sie tun, wenn Sie ab morgen Premierminister von Polen 

wären? 
 Welche Sportarten würden Sie Jugendlichen empfehlen? Warum? 
 Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in Wassersportarten? 
 Höher, weiter, schneller: Sehen Sie Sport ausschließlich positiv oder hat 

er auch negative Aspekte? … Welche? 
 Was halten Sie von Extremsportarten, wie zum Beispiel Freiklettern 

oder Fallschirmspringen? Begründen Sie Ihre Meinung. ] 
 

Zdający: 
 ≈ 1 min ……………………………………………………………………………………………… 

Egzaminujący: Danke. 
[proszę przekazać zestaw zdającemu] 
Hier ist eine Kopie für Sie, bitte.
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Przykładowe zestawy egzaminacyjne 
 
Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 

Wersja dla zdającego 1. 
 

Zadanie 

1.  
 

4 minuty 

 

 

Können Sie sich selbst in der Rolle eines Erziehers/einer Erzieherin vorstellen? 
Warum? Warum nicht?

 

 
 

 

Was glauben Sie: Wie hat das Umfeld dieser jungen Frau auf ihre Berufswahl 
reagiert? 
 

 

 

 

Was haben die gezeigten Berufe gemeinsam, wodurch unterscheiden sie sich? 

A

B

C
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla zdającego 1. 

 

Zadanie 

2.  
 

10 minut 

 
Wypowiedz się na temat podany poniżej. W swojej wypowiedzi musisz przytoczyć 
argumenty odnoszące się do podanych aspektów. 
 
Jak Internet oddziałuje na nasze życie?  
 gospodarka (np. usługi)  
 życie kulturalne  
 kontakty międzyludzkie  
 
Czas przeznaczony na przygotowanie do odpowiedzi: ok. 2 minut. 
Czas przeznaczony na wypowiedź: do 3 minut.  
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla egzaminującego 1. 

 

Zadanie 

1.  
 

4 minuty 

 

Egzaminujący: Wir beginnen mit Aufgabe 1. Bitte schauen Sie sich Bild A an. Können Sie sich 
selbst in der Rolle eines Erziehers/einer Erzieherin vorstellen? Warum? Warum 
nicht? Sie haben ungefähr eine Minute Zeit zu sprechen.  
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 
 ≈ 1 min ……………………………………………………………………………………………… 
  

 Wersja dla zdajacego  
A B 

  

Egzaminujący: Danke. 
Bitte schauen Sie sich Bild B an. Was glauben Sie: Wie hat das Umfeld dieser 
jungen Frau auf ihre Berufswahl reagiert? Sie haben ungefähr eine Minute Zeit 
zu sprechen. 
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 
 ≈ 1 min ……………………………………………………………………………………………… 

Egzaminujący: Danke. 
Schauen Sie sich nun bitte beide Bilder an. Was haben die gezeigten Berufe 
gemeinsam, wodurch unterscheiden sie sich? Sie haben ungefähr zwei Minuten 
Zeit zu sprechen.  
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 
 ≈ 2 min ……………………………………………………………………………………………… 

Egzaminujący: Danke. 
Wir kommen jetzt zu Aufgabe 2. 
 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę powiedzieć: Danke. Die Prüfung ist 
hiermit beendet.] 

 

1a 

1b 

1c 
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla egzaminującego 1. 

 

Zadanie 

2.  
 

10 minut 

 

Egzaminujący: Bitte lesen Sie sich Aufgabe 2 gut durch und überlegen Sie sich, was Sie gerne 
sagen würden. Sie haben ungefähr zwei Minuten Zeit, sich vorzubereiten. 

Zdający: 
 ≈ 2 min  

Egzaminujący: [Po upływie ok. 2 minut proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 
 ≈ 3 min ……………………………………………………………………………………………… 
  

 Wersja dla zdającego
 

Wypowiedz się na temat podany poniżej. W swojej wypowiedzi musisz przytoczyć 
argumenty odnoszące się do podanych aspektów. 
 

Jak Internet oddziałuje na nasze życie?  
 gospodarka (np. usługi)  
 życie kulturalne  
 kontakty międzyludzkie  
 

Czas przeznaczony na przygotowanie do odpowiedzi: ok. 2 minut. 
Czas przeznaczony na wypowiedź: do 3 minut.  

  

Egzaminujący: Danke. 
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einige Minuten lang über die Informations-
technik in unserer Gesellschaft sprechen. Ich stelle Ihnen drei Fragen und Sie 
sagen mir, was Sie denken. 

 Pytania dla egzaminującego (należy zadać trzy): 
1. Erzählen Sie uns von einer Ihrer Erfahrungen mit der Informationstechnik, und zwar 

zum Thema „Computerprobleme mit ernsten Konsequenzen“. 
2. Der Publizist Henryk M. Broder hat geschrieben: „Das WWW ist auch maßgeblich für 

die Infantilisierung und Idiotisierung der Öffentlichkeit verantwortlich.“ Wie stehen Sie 
zu dieser Aussage? Begründen Sie Ihre Meinung. 

3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen virtueller Gewalt in Computerspielen und realer 
Gewalt unter Jugendlichen? Begründen Sie Ihre Meinung. 

4. Sollte das Downloaden von Musik und Filmen aus dem Internet gratis sein? 
(Weshalb?/Weshalb nicht?)  

5. Welche Vor- und Nachteile hat, Ihrer Meinung nach, eine Internetwahl von 
Volksvertretern, also zum Beispiel die Stimmabgabe bei Parlamentswahlen, vom 
heimischen Computer aus?  

  

 Dodatkowe wskazówki dla egzaminującego 
Podczas rozmowy ze zdającym należy stworzyć dwie lub trzy z następujących sytuacji: 
a. zakwestionować jeden z jego poglądów, zmuszając go do jego obrony lub zmiany 
b. poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie, zachęcając go do podania kolejnych argumentów 

w omawianej kwestii 
c. poprosić o skomentowanie myśli wyrażonej przez Pana/Panią 
d. poprosić go o przedstawienie argumentów przeciwnych do podanych przez niego 
e. poprosić o wskazanie kolejnych możliwych przyczyn/skutków omawianej sytuacji 
f. zadać inne pytanie prowadzące do dyskusji ze zdającym.

Zdający: 
 ≈ 5 min ……………………………………………………………………………………………… 

Egzaminujący: Danke. Die Prüfung ist hiermit beendet. 
 

2b 

2a 



116     Informator o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015 

 

Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla zdającego 2. 

 

Zadanie 

1.  
 

4 minuty 

 

 

Können Sie sich selbst in dieser Rolle vorstellen? Warum? Warum nicht? 
 

 

 

 

Was glauben Sie: Warum benehmen sich die Menschen derart? 
 

 
 

 

 

Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede sehen Sie in Bezug auf 
die Emotionen, die mit den gezeigten Aktivitäten einhergehen?

A

B

C
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla zdającego 2. 

 

Zadanie 

2.  
 

10 minut 

 
Wypowiedz się na temat podany poniżej. W swojej wypowiedzi musisz przytoczyć 
argumenty odnoszące się do podanych aspektów. 
 
Czy są takie sytuacje, w których można zaakceptować mówienie nieprawdy? 
 w szkole 
 w domu 
 w pracy 
 
Czas przeznaczony na przygotowanie do odpowiedzi: ok. 2 minut. 
Czas przeznaczony na wypowiedź: do 3 minut. 
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla egzaminującego 2. 

 

Zadanie 

1.  
 

4 minuty 

 
Egzaminujący: Wir beginnen mit Aufgabe 1. Bitte schauen Sie sich Bild A an. Können Sie sich 

selbst in dieser Rolle vorstellen? Warum? Warum nicht? Sie haben ungefähr 
eine Minute Zeit zu sprechen.  
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 

 ≈ 1 min ……………………………………………………………………………………………… 
  

 Wersja dla zdajacego  
A B 

  

Egzaminujący: Danke. 
Bitte schauen Sie sich Bild B an. Was glauben Sie: Warum benehmen sich 
die Menschen derart? Sie haben ungefähr eine Minute Zeit zu sprechen. 
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 

 ≈ 1 min ……………………………………………………………………………………………… 
Egzaminujący: Danke. 

Schauen Sie sich nun bitte beide Bilder an. Welche Gemeinsamkeiten und welche 
Unterschiede sehen Sie in Bezug auf die Emotionen, die mit den gezeigten 
Aktivitäten einhergehen? Sie haben ungefähr zwei Minuten Zeit zu sprechen.  
[Po upływie ok. 10 sekund proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 

 ≈ 2 min ……………………………………………………………………………………………… 
Egzaminujący: Danke. 

Wir kommen jetzt zu Aufgabe 2. 
 
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę powiedzieć: Danke. Die Prüfung ist 
hiermit beendet.] 

 

1a 

1b 

1c 
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Zestaw Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 
Wersja dla egzaminującego 2. 

 

Zadanie 

2.  
 

10 minut 

 

Egzaminujący: Bitte lesen Sie sich Aufgabe 2 gut durch und überlegen Sie sich, was Sie gerne 
sagen würden. Sie haben ungefähr zwei Minuten Zeit, sich vorzubereiten. 

Zdający: 
 ≈ 2 min  

Egzaminujący: [Po upływie ok. 2 minut proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Bitte fangen Sie an.] 

Zdający: 
 ≈ 3 min ……………………………………………………………………………………………… 
  

 Wersja dla zdającego
 

Wypowiedz się na temat podany poniżej. W swojej wypowiedzi musisz przytoczyć 
argumenty odnoszące się do podanych aspektów. 
 
Czy są takie sytuacje, w których można zaakceptować mówienie nieprawdy? 
 w szkole 
 w domu 
 w pracy 
 
Czas przeznaczony na przygotowanie do odpowiedzi: ok. 2 minut. 
Czas przeznaczony na wypowiedź: do 3 minut.  
 

  

Egzaminujący: Danke. 
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einige Minuten lang über zwischenmenschliche 
Beziehungen sprechen. Ich stelle Ihnen drei Fragen und Sie sagen mir, was Sie 
denken. 

 Pytania dla egzaminującego (należy zadać trzy): 
1. Denken Sie, dass es Situationen gibt, in denen Lügen von Politikern gerechtfertigt sind? 

Warum? Warum nicht? 
2. Erzählen Sie uns von einer Situation in Ihrem Leben, in der das Verheimlichen 

der Wahrheit das kleinere Übel war. 
3. Sind Sie einverstanden mit dem Spruch: „Das Leben ist ein Theater und wir sind 

die Schauspieler auf der Bühne des Lebens“? 
4. Was glauben Sie: Werden Menschen mit dem Alter ehrlicher? Begründen Sie Ihre 

Meinung. 
5. Erzählen Sie uns von einer Situation, in der Klatsch oder ein Gerücht für jemanden 

von Vorteil war. 
 

  

 Dodatkowe wskazówki dla egzaminującego 
Podczas rozmowy ze zdającym należy stworzyć dwie lub trzy z następujących sytuacji: 
a. zakwestionować jeden z jego poglądów, zmuszając go do jego obrony lub zmiany 
b. poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie, zachęcając go do podania kolejnych 

argumentów w omawianej kwestii 
c. poprosić o skomentowanie myśli wyrażonej przez Pana/Panią 
d. poprosić go o przedstawienie argumentów przeciwnych do podanych przez niego 
e. poprosić o wskazanie kolejnych możliwych przyczyn/skutków omawianej sytuacji 
f. zadać inne pytanie prowadzące do dyskusji ze zdającym.

Zdający: 
 ≈ 5 min ……………………………………………………………………………………………… 

Egzaminujący: Danke. Die Prüfung ist hiermit beendet. 

2b 

2a 


