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1. 1.1. B; 1.2. C; 1.3. C; 1.4. A; 1.5. C;    2. 2.1. C; 2.2. E; 2.3. B; 2.4. A;    3. 3.1. 22.00;  
3.2. Donnerstag; 3.3. Jugendliche; 3.4. 10 %;    4. 4.1. E; 4.2. A; 4.3. D; 4.4. C;    5. 5.1. B; 5.2. B;  
5.3. A;5.4. C;    6. 6.1. mir leid; 6.2. gibt es; 6.3. machen;    7. 7.1. B; 7.2. A; 7.3. C; 7.4. C;     
8. 8.1. D; 8.2. B; 8.3. A; 8.4. E;    9. 9.1. B; 9.2. B; 9.3. C; 9.4. A;    10. 10.1. szkoły muzycznej; 10.2. 
gitarach; 10.3. latem / w lecie;    11. 11.1. B; 11.2. E; 11.3. F;    12. 12.1. C; 12.2. A; 12.3. B; 12.4. B; 
13. 13.1. im Hotel geblieben; 13.2. ins Konzert zu gehen; 13.3. ihrer Freundin verabredet; 13.4. nach Köln abfährt.

PRÜFUNGSTEST

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


