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KLUCZ 
TESTE DICH SELBST 1
Za każdą poprawną odpowiedź wpisz sobie liczbę punktów podaną  
przy zadaniu. Za każdą złą odpowiedź 0 pkt.

1. Rozumienie ze słuchu
1. 1. Italien, 2. in einer Jugendherberge, 3. Franzosen, 4. Italienisch gelernt
2. Prawidłowe zdania: b, c, d, f

2. Czytanie ze zrozumieniem
1. 1.c, 2.d, 3.e, 4.a
2. 1. richtig, 2. richtig, 3. richtig, 4. falsch

3. Gramatyka
1. a) auf, b) in die, c) nach, d) in den, e) in
2. a) von, b) um, c) mit
3. a) Womit, b) Nach wem
4. a) Franzosen, b) Schweizer, c) Griechen, d) Tschechen
5. a) länger, lange, b) billig, billiger / am billigsten c) interessanter, am interessantesten
6. 1.b, 2.a, 3.a, 4.c

4. Słownictwo
1. A. Zelt, B. Bungalow, C. …herberge, D. Wohnmobil
2. a) Taschenlampe, b) Kocher, c) Schlafsack, d) Luftmatratze, e) Taschenmesser
3. 1.E, 2.F, 3.D, 4.B, 5.A, 6.C
4. a) … fliegen, b) … verbringen, c) … übernachten, d) … machen, e) … besichtigen
5. Nicole: 3, 4, Boris: 1, 5

5. Pisanie
Tak może wyglądać twój tekst.
Lieber Hans,
schöne Grüße aus Stralsund!

Napisz powitanie i wstęp, aby twój tekst był spójny 
i logiczny

Ich bin mit den Eltern (meiner Schwester, meinem 
Freund, meinen Freunden) am Meer.  
Wir fahren immer zusammen in die Ferien.

Przekaż informację, gdzie i z kim jesteś.  
Rozwiń tę informację, podając np. powód.

Das Wetter ist schön. Es ist heiß. Wir können die 
ganze Zeit draußen bleiben.

Przekaż informację o pogodzie.Rozwiń tę informację, 
podając np. konsekwencje tego faktu.

Wie sitzen am Strand und sonnen uns. 
Wir baden auch im Meer oder segeln.

Przekaż dwie informacje o tym, co tam robisz. 
Rozwiń jedną z podanych informacji lub podaj kolejne 
czynności.

Grüße und Küsse.
Dein Klaus

Napisz zwrot kończący korespondencję, żeby tekst był 
spójny i logiczny.

8 pkt

8 pkt

12 pkt

12 pkt

10 pkt



22

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej
(zgodne z kryteriami egzaminu ósmoklasisty)
Za wypowiedź pisemną możesz uzyskać 10 punktów. Jest ona oceniana według następujących kryteriów: treść, spójność i logika wypowiedzi, 
zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych. 
Poniżej zamieszczono krótkie wyjaśnienie, które pomoże ci zrozumieć wyrażenia użyte w kryterium TREŚCI.
ROZWINIĘCIE – to przekazanie intencji zawartych w poleceniu w sposób wyczerpujący, np. przez podanie więcej niż jednej informacji na 
wymagany temat, przy pomocy dwóch zdań lub jednego, lecz długiego zdania.
ODNIESIENIE – to przekazanie intencji zawartych w poleceniu w sposób niepełny, np. przez podanie tylko jednej informacji na wymagany 
temat, za pomocą jednego krótkiego zdania.

TREŚĆ (0–4 pkt)
4 pkt • wszystkie trzy podpunkty polecenia są rozwinięte

3 pkt • dwa podpunkty polecenia są rozwinięte, do trzeciego jest tylko odniesienie

2 pkt
• dwa podpunkty polecenia są rozwinięte, trzeci jest pominięty

• jeden podpunkt polecenia jest rozwinięty, do dwu pozostałych jest tylko odniesienie

1 pkt

• do trzech podpunktów polecenia jest tylko odniesienie

• do dwóch podpunktów polecenia jest tylko odniesienie, trzeci jest pominięty

• jeden podpunkt polecenia jest rozwinięty, do drugiego jest tylko odniesienie, trzeci jest pominięty

• jeden podpunkt polecenia jest rozwinięty, dwa są pominięte

0 pkt
• do jednego podpunktu polecenia jest tylko odniesienie, dwa są pominięte

• brak odniesienia do któregokolwiek podpunktu

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI (0–2 pkt)
2 pkt • wypowiedź jest w całości lub znacznej większości spójna i logiczna

1 pkt • wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice

0 pkt • wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/ nielogiczna

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0–2 pkt)
2 pkt • użyte słownictwo jest odpowiednie do polecenia, wykorzystane zostały różne struktury gramatyczne

1 pkt • użyte słownictwo jest nie zawsze odpowiednie do polecenia, wykorzystana została niewielka liczba struktur gramatycznych

0 pkt • bardzo ubogie słownictwo i struktury gramatyczne uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi

POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0–2 pkt)
2 pkt • brak błędów

1 pkt
• nieliczne błędy nie zaburzają zrozumienia informacji (lub dzieje się to sporadycznie)

• liczne błędy nie zaburzają zrozumienia informacji (lub dzieje się to tylko czasem)

0 pkt • bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zaburzają zrozumienie informacji


