
SYSTEMATYCZNE 
PRZYGOTOWANIE 
DO MATURY 
Z EXPEDITION 
DEUTSCH 



Systematyczne przygotowanie 
do matury z Expedition Deutsch 

Seria Expedition Deutsch zapewnia 
systematyczne i skuteczne przygotowanie 
do egzaminu maturalnego. Zawiera zadania 
typu maturalnego i przygotowujące 
do matury, także do nowych wymagań 
w roku szkolnym 2014/15.   

Prezentacja zawiera informacje o 
przygotowaniu do matury z serią Expedtion 
Deutsch, oraz porównanie wymagań 
maturalnych w roku szkolnym 2013/14 i 
2014/15. Zaprezentowane zostały również 
przykłady zadań maturalnych 
i leksykalno-gramatycznych przygotowujących 
do egzaminu maturalnego. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Seria dla uczniów rozpoczynających lub 
kontynuujących naukę języka 
niemieckiego w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

• Semestralna budowa kursu pozwala 
precyzyjnie dopasować podręcznik do 
poziomu umiejętności uczniów. 

• Zadania w podręczniku i repetytoria 
maturalne przygotowują do matury w 
zakresie podstawowym i rozszerzonym. 

• Seria uczy efektywnej komunikacji. 

• Wspiera umiejętność samodzielnego 
uczenia się. 



Expedition Deutsch 
Precyzyjne dopasowanie 

Semestralna budowa 
kursu pozwala 
precyzyjnie dopasować 
podręcznik do poziomu 
umiejętności uczniów 
i wariantu podstawy 
programowej. 



Expedition Deutsch 
Zapewnia nauczycielom bogatą obudowę metodyczną 

• Poradnik dla nauczyciela. 

• Filmy DVD skorelowane z podręcznikiem. 

• Multibook do każdego podręcznika w serii. 

• Repetytoria maturalne – zakres 
podstawowy i zakres rozszerzony. 

• Akademia PWN – bezpłatna platforma 
e-learningowa dla uczniów z możliwością 
tworzenia klas i automatycznego 
sprawdzania zadań i testów, Interaktywne 
Prace Domowe, gotowe testy i kartkówki, 
a także generatory testów, scenariusze 
lekcji i wiele innych. 



Expedition Deutsch 
stawia na: 

Ćwiczenia 
leksykalne 

Ciekawe, 
autentyczne teksty 

dostosowane 
do zainteresowań 

i wieku uczniów 

Strategie 
uczenia się 



Expedition Deutsch 
stawia na: 

Znajomość 
środków 

językowych 

Systematyczny 
i równomierny rozwój 

wszystkich czterech 
sprawności, 

z naciskiem na 
efektywną 

komunikację 

Ćwiczenia 
fonetyczne 



Jakie zmiany w maturze w roku szkolnym 2014/15? 
Poziom podstawowy, egzamin pisemny 

Matura 2013/14 Matura 2014/15 

Rozumienie ze słuchu 

• zadania zamknięte: wybór       
wielokrotny, na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie ze słuchu 

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie tekstów pisanych  

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie tekstów pisanych  

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Znajomość środków językowych 

• zadania sprawdzające znajomość 
leksykalno-gramatycznych środków 
językowych, zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny, na dobieranie 



Jakie zmiany w maturze w roku szkolnym 2014/15? 
Poziom podstawowy, egzamin pisemny – cd. 

Matura 2013/14 Matura 2014/15 

Wypowiedź pisemna 

1. krótki tekst użytkowy – pocztówka,  
ogłoszenie, zaproszenie wiadomość 

2. dłuższy tekst użytkowy – list    
 prywatny, prosty list formalny 

Wypowiedź pisemna 

• tekst użytkowy – list, e-mail, wpis na blogu, 
forum, z elementami opisu, relacjonowania, 
zaproszenia, uzasadniania opinii, w tym 
przedstawiania zalet i wad różnych 
rozwiązań i poglądów  



Jakie zmiany w maturze w roku szkolnym 2014/15? 
Poziom rozszerzony, egzamin pisemny 

Matura 2013/14 Matura 2014/15 

Rozumienie ze słuchu 

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie ze słuchu 

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie tekstów pisanych  

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie, prawda-fałsz 

Rozumienie tekstów pisanych  

• zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na 
dobieranie, prawda-fałsz 



Jakie zmiany w maturze w roku szkolnym 2014/15? 
Poziom rozszerzony, egzamin pisemny – cd. 

Matura 2013/14 Matura 2014/15 

Rozpoznawanie i stosowanie struktur 
leksykalno-gramatycznych 

• rozpoznawanie – zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny, dobieranie; 

• stosowanie – zadania otwarte: luki, parafraza 
zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język 
obcy, układanie fragmentów zdań z podanych 
elementów leksykalnych 

Znajomość środków językowych 

• zadania sprawdzające znajomość leksykalno-
gramatycznych środków językowych, zamknięte: 
wybór wielokrotny, na dobieranie oraz zadania 
otwarte: zadania z luką, parafraza zdań, 
słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań 
na język obcy, układanie fragmentów zdań 
z podanych elementów leksykalnych 

Wypowiedź pisemna  

• rozprawka, recenzja, opowiadanie, opis 

Wypowiedź pisemna  

• tekst argumentacyjny – list formalny, rozprawka, 
artykuł publicystyczny, z elementami, np. opisu, 
relacjonowania, sprawozdania, recenzji, 
pogłębionej argumentacji  



Jakie zmiany w maturze w roku szkolnym 2014/15? 
Poziom podstawowy i rozszerzony, egzamin ustny 

Matura 2013/14 Matura 2014/15 

• Rozmowa wstępna 

• Rozmowa z odgrywaniem roli 

• Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 

• Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 1B, Kapitel 4, Lektion 3 - Partyvorbereitungen  

• zadanie typu maturalnego, egzamin pisemny, rozumienie ze słuchu. 

Pobierz nagranie Pobierz transkrypcję 

http://uploads.wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/5/3/5be98281_44-AudioTrack_44.mp3
http://uploads.wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/5/3/7c47c9e6_transkrypcja_ED1B_K4_L1.doc


Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 2A,  

• Kapitel 4, Lektion 3- Jahreszeiten  

• zadanie typu maturalnego, 
egzamin pisemny, rozumienie 
ze słuchu. 

Pobierz nagranie 

Pobierz transkrypcję 

http://uploads.wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/5/3/f6962244_47-AudioTrack_47.mp3
http://uploads.wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/5/3/7c47c9e6_transkrypcja_ED2A_K4_L3.doc


Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 1B,  

• Kapitel 5, Lektion 2- Urlaubspläne  

• zadanie typu maturalnego, egzamin 
pisemny, rozumienie tekstów 
pisanych. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 1B,  

• Kapitel 5, 
Lektion 2- Urlaubspläne  

• zadanie typu 
maturalnego, egzamin 
pisemny, rozumienie 
tekstów pisanych – cd. 

• Lies die Texte und 
markiere die richtige 
Antwort 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 3B,  

• Kapitel 4, Kulturaustausch 
4 - Politik und 
Gesellschaft in Österreich 
und in der Schweiz 

• zadanie typu 
maturalnego, egzamin 
pisemny, rozumienie 
tekstów pisanych 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 3B,  

• Kapitel 4, Kulturaustausch 
4 - Politik und 
Gesellschaft in Österreich 
und in der Schweiz 

• zadanie typu 
maturalnego, egzamin 
pisemny, rozumienie 
tekstów pisanych – cd. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Znajomość środków językowych – nowość na maturze 2015 w zakresie 
podstawowym! 

Seria Expedition Deutsch uwzględnia wszystkie zagadnienia gramatyczne potrzebne 
na egzaminie maturalnym (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), ćwiczenia 
gramatyczne, utrwalające i systematyzujące wprowadzane zagadnienie gramatyczne 
znajdują się w części ćwiczeniowej do KAŻDEJ lekcji.  

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte 
są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach (autentycznych lub adaptowanych). 

Typy zadań - zadania zamknięte: 

• wybór wielokrotny (uzupełnianie luk słowami podanymi do wyboru - rozpoznawanie 
związków leksykalno-gramatycznych w zdaniach/wyrażeniach). 

• zadania na dobieranie (znajdowanie synonimów, tłumaczenia fragmentów zdań, 
dobieranie właściwej reakcji językowej). 

 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 3A+,  

• Kapitel 1, Lektion 6- 
Jugendliche in den 
Schuldenfalle  

• zadanie typu 
maturalnego, egzamin 
pisemny, poziom 
podstawowy, znajomość 
środków językowych. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 2B 

• Kapitel 2, Lektion 2- 
Berufliche Aufgaben 

• zadanie typu 
maturalnego, egzamin 
pisemny, poziom 
rozszerzony, znajomość 
środków językowych. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 3A+ 

• Kapitel 2, Lektion 3 
Arbeitsheft 

• Ćwiczenia przygotowujące 
do matury: znajomość 
środków językowych, 
parafrazowanie całych 
wypowiedzi lub 
fragmentów zdań. 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

• Expedition Deutsch 1B 

• Kapitel 5, Lektion 6 
Arbeitsheft 

• Ćwiczenia przygotowujące 
do matury: znajomość 
środków językowych, 
tworzenie związków 
frazeologicznych, łączenie 
logiczne zdań, zwrotów 
(nauka słów w kontekście). 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Matura 2015 poziom podstawowy, 
egzamin pisemny  

WYPOWIEDŹ PISEMNA, Poziom podstawowy 

• teksty użytkowe: list w formie tradycyjnej lub 
elektronicznej (e-mail), wiadomość 
umieszczona na blogu lub forum 
internetowym. Każdy z tekstów zawiera 
elementy opisu, relacjonowania, 
zaproszenia, uzasadniania opinii w tym 
przedstawienia zalet i wad różnych 
poglądów i rozwiązań. 

• Przykładowe zadanie z Expedition 3B – wpis 
na blogu. 

 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Matura 2015 poziom rozszerzony 
egzamin pisemny  

WYPOWIEDŹ PISEMNA, Poziom rozszerzony 

• tekst argumentacyjny (list formalny, 
rozprawka, artykuł publicystyczny), 
każdorazowo z elementami opisu, 
relacjonowania, sprawozdania, recenzji 
i pogłębionej argumentacji. 

• Przykładowe zadanie z Expedition 3B+ 
artykuł publicystyczny. 

 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Matura 2015 poziom rozszerzony 
egzamin pisemny  

WYPOWIEDŹ PISEMNA, Poziom rozszerzony 

• tekst argumentacyjny (list formalny, 
rozprawka, artykuł publicystyczny), 
każdorazowo z elementami opisu, 
relacjonowania, sprawozdania, recenzji 
i pogłębionej argumentacji. 

• Przykładowe zadanie z Expedition 3B+  
list formalny. 

 

 



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Matura 2015 egzamin ustny 

• ABI-FITNESS-STUDIO w Expedition Deutsch 
to jednostki wydzielone na końcu każdego 
rozdziału, we wszystkich częściach serii. 
Zadania w nich zawarte przygotowują do 
wykonania zadań w części ustnej egzaminu 
maturalnego.  

• Zadania odnoszą się do treści wprowadzonej 
w danym rozdziale, poziomem dostosowane 
są do możliwości ucznia. W każdej części 
zadań jest coraz więcej, wszystkie formy 
ćwiczymy wielokrotnie, z użyciem słownictwa 
z różnych zakresów tematycznych.  



Expedition Deutsch 
Krok po kroku do matury 

Matura 2015 egzamin ustny 

• ABI-FITNESS-STUDIO  w Expedition Deutsch 
to jednostki wydzielone na końcu każdego 
rozdziału, we wszystkich częściach serii. 
Zadania w nich zawarte przygotowują do 
wykonania zadań w części ustnej egzaminu 
maturalnego.  

• Od rozmów z odgrywaniem roli aż do 
„kompletnego” egzaminu: rozmowy 
z odgrywaniem roli, opis zdjęcia i odpowiedź 
na 3 pytania, wypowiedź na podstawie 
materiału stymulującego i odpowiedź 
na 2 pytania.  



Expedition Deutsch 
ABI-FITNESS-STUDIO w Expedition Deutsch 1A 



Expedition Deutsch 
ABI-FITNESS-STUDIO w Expedition Deutsch 3A+ 



Expedition Deutsch 
ABI-FITNESS-STUDIO w Expedition Deutsch 3A+ 



Pytania? – Skontaktuj się z nami! 
 
 
Zadzwoń 801 30 40 50 

 

Wejdź na www.wszpwn.pl 

 

• Znajdź reprezentanta 

• Napisz do nas 

• Skorzystaj z Livechat 

http://www.wszpwn.pl/
http://www.wszpwn.com.pl/pl/reprezentanci/
http://www.wszpwn.com.pl/pl/kontakt/
http://www.wszpwn.pl/
http://www.wszpwn.pl/

