TESTE DICH SELBST 2

Za każdą poprawną odpowiedź wpisz sobie liczbę punktów podaną przy zadaniu.
Za każdą złą odpowiedź 0 pkt.
1. Rozumienie ze słuchu

8 pkt

2. Czytanie ze zrozumieniem

8 pkt

1. 1. b, 2. c, 3. a, 4. c     2. 1. B, 2. A, 3. E, 4. D
1. 1. F, 2. R, 3. R, 4. F    2. 1. D, 2. A, 3. E, 4. B

3. Gramatyka

12 pkt

4. Słownictwo

12 pkt

5. Pisanie

10 pkt

1. 1. … er den Bus verpasst hat. / 2. … sie auf eine Klassenfahrt fährt. / 3. … sie in die Disco nicht
gehen darf. / … er abnehmen muss.
2. 1. ferngesehen 2. getroffen 3. verschlafen 4. gehalten
3. a) Musstest, durfte, b) Konntet, wollten, c) Sollte, sollten
4. 1. weil 2. hingefallen 3. mussten
1. 1. e, 2. f, 3. a, 4. b, 5. c, 6. d
2. 1. c, 2. b, 3. c, 4. a
3. 1. a, d, f; 2. b, c, e
4. 1. b, 2. c, 3. b, 4. a
Tak może wyglądać twój tekst.
Przykład rozwiązania zadania
Hallo, meine Lieben!
Ich hatte heute einen schrecklichen Tag.
Am Morgen habe ich verschlafen, weil ich den Wecker
nicht gehört habe.
Dann bin ich zu spät in die Schule gekommen, weil ich
den Hausschlüssel nicht finden konnte.
In der Schule hatte ich auch Pech. Im Sportunterricht bin
ich hingefallen und habe mich am Bein verletzt. Das Bein tut
mir schrecklich weh.
Vielleicht ist es morgen besser!
Bis bald!

Wskazówki, jak rozwiązać zadanie
Napisz powitanie dla czytelników i wstęp,
aby tekst był spójny i logiczny.
Przekaż informację o porannym zaspaniu.
Rozwiń tę informację, podając powód.
Przekaż informację o spóźnieniu do szkoły.
Rozwiń tę informację, podając powód.
Przekaż informację o niemiłym wydarzeniu w szkole.
Rozwiń tę informację, przedstawiając np. konsekwencje
tego wydarzenia.
Napisz zakończenie dla czytelników.

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.

1

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
• do trzech podpunktów polecenia jest tylko odniesienie

1 pkt

• 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

2 pkt

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI (0–2 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

2 pkt

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0–2 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

2 pkt

• brak błędów

POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0–2 pkt)

1 pkt
0 pkt
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• nieliczne błędy nie zaburzają zrozumienia informacji (lub dzieje się to sporadycznie)
• liczne błędy nie zaburzają zrozumienia informacji (lub dzieje się to tylko czasem)
• bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zaburzają zrozumienie informacji

