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Kapitel 3
TESTE DICH SELBST 3 

Rozwiąż samodzielnie test, sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i zanotuj 
informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.

1. Rozumienie ze słuchu
1. Przeczytaj zadanie, posłuchaj dialogu i uzupełnij brakujące 
informacje w podanych zdaniach.

1. Herr Steinmeyer sucht ein …………………………….. .
2. Er möchte …………………………….. kaufen.
3. Er trägt Größe ………………… .
4. Er zahlt ………………… Euro.

2. Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj dialogu 
i zaznacz informacje zgodne z tekstem.

1.  Agnes spricht mit ihrer Freundin über 
Einkäufe

 a) in einem Einkaufszentrum.
 b) in einem Secondhand-Laden.
 c) in einer Boutique.

2.  Viele Leute sagen, die Sachen in diesem 
Geschäft sind

 a) altmodisch.
 b) extravagant.
 c) schmutzig.

3.  Agnes kauft hier gern ein, weil sie …  
Stil hat.

 a) einen eleganten
 b) einen interessanten
 c) einen individuellen

4. Agnes findet diese Kleidung
 a) einmalig und billig.
 b) alt und interessant.
 c) altmodisch und preiswert.

8 pkt

4 x 1 pkt

4 x 1 pkt
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8 pkt

4 x 1 pkt

Ich habe Glück, weil ich an zwei Orten zu Hause 
bin: In New York, wo ich eine gemütliche Wohnung 
in Manhattan habe, und in Bergisch Gladbach, 
wo meine Familie wohnt. Mein größtes Hobby ist 
meine Familie. Fast genau wichtig ist für mich 
der Kontakt zu meinen Freunden – meist per 
Telefon und E-Mail. Ich muss immer wissen, was 
bei ihnen los ist. Außerdem liebe ich das Tanzen. 
Schon als Schülerin habe ich Ballett und Jazztanz 
gemacht. Reisen, Skifahren und Besuche auf den 
Flohmärkten gehören auch zu meinen Hobbys. 
Und ich male auch sehr gern. 

Viel Schlaf und gesundes Essen halten mich 
fit. Ich trinke täglich drei Liter Wasser. Diäten 
sind nichts für mich und bei Süßigkeiten 
sage ich gern ja. Wichtig ist die Bewegung. 
Ich nehme Tanzunterricht und habe meinen 
persönlichen Fitness-Trainer. Was ich gern esse? 
Die Sauerkrautsuppe meiner Mutter ist der 
Hit. Ich liebe auch die Kartoffelklöße und den 
Kartoffelsalat von Oma Leni. Bei Süßigkeiten 
kann ich schwer nein sagen. Mein Favorit ist das 
Haselnuss-Eis.

nach: www. heidiklum.com./Heute.aspx.

2. Czytanie ze zrozumieniem

1. Przeczytaj tekst i zaznacz zdania zgodne z wypowiedzią 
modelki Heidi Klum.

a)  Für Heidi Klum ist ihre Familie am wichtigsten.
b)  Sie trifft sich oft mit ihren Freunden.
c)  Als Schülerin hat sie gern getanzt. 
d)  Als Model muss sie immer Diät halten.
e)  Sie isst gern das, was ihre Mutter und Großmutter kochen.
f)  Sie mag Süßigkeiten und isst sie gern.

2. Przeczytaj teksty, a następnie połącz informacje z odpowiednimi 
osobami. Do jednej osoby pasują dwie informacje.

Sylvia  Ich ziehe mich sportlich an. Im Alltag trage ich am liebsten Hosen, dazu ein buntes T-Shirt 
oder eine Bluse im Sommer oder ein Sweatshirt im Winter. Röcke ziehe ich nur zu Festen 
an oder manchmal ins Theater. Ich finde sie nicht besonders praktisch und bequem.

Katja  Ich mag es, mit der Mode zu spielen, das finde ich faszinierend. Viele Sachen kann man 
billig kaufen und dann miteinander komponieren. Ich habe zu Hause viel Schmuck und 
verschiedene Gürtel – sie passen sehr gut zu Kleidern, Röcken und Hosen. Im Sommer 
trage ich am liebsten Kleider, kurze Röcke und bunte Tops. Im Winter ziehe ich gern einen 
Anorak, dazu eine bunte, wollene Mütze und Schals an.

Karen  Hosen sind nicht mein Favorit, ich trage sie nur im Winter. Ich mag am liebsten bunte Tops 
oder T-Shirts und kurze Miniröcke. Ich kaufe farbenfrohe Sachen, ich mag am liebsten Gelb 
oder Rot. Diese Farben passen mir gut, weil ich schwarze Haare und braune Augen habe.  

     a) trägt sehr gern Kleider.
1. Sylvia ………  b) interessiert sich für die Mode.
2. Katja ………  c) trägt Röcke nicht besonders gern.
3. Karen ………  d) trägt Hosen nicht besonders gern.

4 x 1 pkt
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3. Gramatyka

1. Wpisz odpowiednie końcówki.

a) Ich finde die neu…… Freundin von Dirk doof.
b) Ich besuche gern das groß…… Kaufhaus am Markt.
c) Das sind die gut…….. Freunde von Klaus.
d) Wir haben uns gestern im klein….... Café AMADEO getroffen.
e) Wie gefällt dir der neu…… Mathelehrer?

2. Podkreśl odpowiednią przydawkę. 

a) Die Schneiders haben ein schönen / schönes Haus in einem großen / großer Garten.
b) Ich kaufe jeden Morgen frische / frischen Brötchen in einer kleinen / kleine Bäckerei.
c) Er hat leider keinen gut / guten Freund. 
d) Ich trage keine lange / langen Röcke.

3. Wybierz i wpisz odpowiednią przydawkę.

a) Wie heißt dein ……………………. Mathelehrer?
b) Wie gefällt dir mein ………………… Fahrrad?
c) Marvin hat heute seine ………………. Hose angezogen.
d) Wie gefallen dir meine …………………. Schuhe?

neues
neuer
neue
neuen

4. Uzupełnij pytania odpowiednim zaimkiem pytającym. 

a) ……………………………… Kleid ziehst du ins Theater an? Ein braunes Kleid.
b) ……………………………… Schuhe trägst du am liebsten? Sportschuhe.  
c) ……………………………… Mantel möchten Sie anprobieren? Den schwarzen.
d) ……………………………… Bluse passt zum blauen Rock? Die blaue.

5. Wpisz odpowiednie przyimki lub zaimki pytające.

a) …………………….. interessiert sich dein Bruder?  
    Mein Bruder interessiert sich ………….. Motorräder und schnelle Autos.
b) Was passt …………. einer grünen Tunika am besten?
c) ………………………… habt ihr gesprochen? …………….. unsere Nachbarin.

12 pkt

5 x 0,5 pkt

6 x 0,5 pkt

4 x 0,5 pkt

4 x 0,5 pkt

5 x 0,5 pkt
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4. Słownictwo 
1. Uzupełnij przymiotniki w rysopisie Moniki na podstawie rysunku.

2. Wpisz nazwy części garderoby z rodzajnikami. 

a) ……………… b) ……………… c) ……………… d) ……………… e) ………………

3. Czy to aprobata , czy dezaprobata ? 
Wpisz odpowiedni symbol przy zdaniu. 

1. Du siehst schick aus. ………
2. Dein Kleid ist zu eng. ………
3. Der Gürtel passt zu deinen Schuhen. ……….
4. Rot steht dir nicht gut. ………..

4. Przyporządkuj pytania do odpowiedzi. Jedna odpowiedź  
nie pasuje do żadnego pytania.

1. Warum probierst du meine Schuhe an?
2. Wie gefällt dir meine Tunika?
3. Wo hast du dein Jackett gekauft?
4. Kannst du mir deine Schuhe leihen?

A. Sie ist altmodisch.
B. In der Boutique am Schillerplatz.
C. Das kommt nicht in Frage.
D. Du kennst dich in Mode nicht aus.
E. Ich möchte sie von dir leihen.

12 pkt

3 x 0,5 pkt

5 x 0,5 pkt

4 x 0,5 pkt

a) Gesicht: …………, Nase: klein,  
b) Mund: …………., Augen: groß, 
c) Haare: ……………..

4 x 0,5 pkt

1 2 3 4
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10 pkt

5. Wybierz właściwą reakcję w opisanej sytuacji.

1. Ekspedientka pyta cię o rozmiar butów. 
a) Wie groß bist du? 
b) Welche Größe tragen Sie? 
c) Sind die Schuhe nicht zu hoch?

2. Wyjaśniasz, dlaczego się tak ładnie ubrałeś/aś.
a)  Ich habe mich mit meinen Freunden verabredet.
b) Ich habe lange an der Kasse gewartet.
c) Ich wollte ein Geschenk gratis bekommen.

3. Pytasz o opinię na temat swojej nowej bluzy.
a) Wie gefällt dir ihr neues Sweatshirt?
b) Wie findest du mein neues Sweatshirt?
c) Wie steht dir dein neues Sweatshirt?

4.  Udzielasz informacji, dlaczego preferujesz 
zakupy przez Internet.
a) Ich kann die Waren anfassen.
b) Man verliert viel Zeit.
c) Es gibt keine Öffnungszeiten.

6. Połącz zwroty. Jeden czasownik jest zbędny.

1. sich mit der Freundin A. sparen
2. einen Rabatt  B. tragen
3. Benzin   C. treffen
4. schwere Taschen  D. anprobieren
    E. bekommen

5. Pisanie
 Wybierasz się niedługo na spotkanie do koleżanki z klasy.  
Z tej okazji kupiłeś / kupiłaś sobie przez internet nową część garderoby.  
W e-mailu do kolegi / koleżanki z Niemiec:

• wyjaśnij, z jakiej okazji jest to spotkanie 
•  przedstaw powód, dla którego zdecydowałeś / zdecydowałaś się na taką formę zakupu
• opisz strój, który zamierzasz założyć.

4 x 0,5 pkt

4 x 0,5 pkt

1 2 3 4
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SPRAWDZIAN USTNY 3

REAKCJE
Wylosuj kartę z trzema zadaniami i wykonaj je bez przygotowania.

3 x 1 pkt

1.
• Powiedz, dlaczego chętnie robisz 

zakupy w supermarkecie.
• Powiedz, że nie kupisz butów.
• Zapytaj koleżankę, jak podoba jej się 

twój pasek.

2.
• Opisz twarz swojej koleżanki  

(3 elementy).
• Powiedz, gdzie kupiłeś / kupiłaś 

swoje buty.
• Zapytaj koleżankę, jak wyglądasz 

w nowej bluzie.

3.
• Powiedz, w co jesteś ubrany / ubrana.
• Powiedz, gdzie kupujesz owoce.
• Zapytaj koleżankę, czy może ci 

pożyczyć swoją brązową torbę.

4.
• Powiedz, że najbardziej podoba ci 

się skórzana kurtka.
•  Powiedz, dlaczego nie kupujesz 

ubrań przez Internet.
• Zapytaj kolegę, co sądzi o twoim 

czarnym płaszczu.

5.
• Powiedz koledze, że nie wygląda 

dobrze w tych spodniach.
• Powiedz, co młodzież najchętniej 

kupuje przez Internet.
• Zapytaj koleżankę, jaką czapkę ma 

na głowie.

6.
• Powiedz, że twój kolega ma prosty 

nos, małe usta i kręcone włosy.
• Powiedz, jak ubierasz się do teatru.
• Zapytaj koleżankę, czy często robi 

zakupy przez Internet.

7.
• Poproś ekspedientkę o pomoc.
• Powiedz, dlaczego kupiłeś / kupiłaś 

5 paczek chipsów.
• Zapytaj koleżankę, jak podobają się 

jej twoje nowe rękawiczki.

8.
• Powiedz koleżance, że jej czarna 

spódnica pasuje do jej czerwonej 
bluzki.

• Powiedz, dlaczego nie robisz 
zakupów w centrum handlowym.

• Zapytaj kolegę, czy cena jest 
obniżona.

9.
• Opisz twarz swojego kolegi  

(3 elementy).
• Koleżanka przymierza zieloną sukienkę. 

Wyraź swoją dezaprobatę.
• Zapytaj kolegę, jakie buty najchętniej 

nosi.

10.
• Powiedz, jakie ubrania najchętniej 

nosisz do szkoły.
• Powiedz, gdzie znajduje się nowe 

centrum handlowe.
• Zapytaj kolegę, co sądzi o twoim 

nowym smartfonie.

11.
• Powiedz, jak ubierasz się na 

dyskotekę.
• Powiedz ekspedientce, jaki rozmiar 

butów nosisz.
• Zapytaj koleżankę, jaką kurtkę nosi.

12.
• Powiedz, że dobry sklep muzyczny jest 

w centrum.
• Powiedz, że robisz zakupy 

w supermarkecie, bo masz tam kartę 
bonusową.

• Zapytaj ekspedientkę, czy możesz 
przymierzyć sweter.

13.
• Powiedz, w co ubierała się 

w młodości twoja mama.
• Powiedz, że w centrum handlowym 

kupuje się więcej, niż się potrzebuje.
• Zapytaj koleżankę, jaki pasek pasuje 

do twojej tuniki.

14.
• Powiedz, że gry komputerowe można 

kupić w sieci taniej niż w sklepie.
• Wyraź pozytywną opinię na temat 

wyglądu kolegi w nowej marynarce.
• Zapytaj, gdzie można kupić świeże 

owoce.

15.
• Powiedz, jakie ubrania ci się nie 

podobają.
• Opisz swoją twarz (3 elementy).
• Zapytaj kolegę, dlaczego kupił 

słuchawki przez Internet.

16.
• Poinformuj, że dostałeś / dostałaś 

w księgarni duży rabat.
• Powiedz, w co byłeś ubrany / byłaś 

ubrana na ostatniej dyskotece.
• Zapytaj koleżankę, gdzie znajduje się 

dobra restauracja.

17.
• Powiedz, co najlepiej pasuje do 

spódnicy w kratę.
• Powiedz koledze, że nie zna się na 

modzie.
• Zapytaj koleżankę, gdzie kupiła swój 

nowy plecak.

18.
• Powiedz koleżance, że ten kolor do 

niej nie pasuje.
• Powiedz, że w supermarkecie trzeba 

długo czekać przy kasach.
• Zapytaj koleżankę, jak ubiera się do 

teatru.
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DIALOGI
Przygotujcie się z kolegą / koleżanką do przeprowadzenia dialogu na podstawie 
otrzymanego opisu lub diagramu, a następnie przedstawcie go klasie.

6 pkt

PIERWSZA PARA
Uczeń A     Uczeń B
Was, du, anziehen, zur Party?  
      Hose, weiß, T-Shirt, grün
Schuhe?
      schwarz, sportlich. 
      Du, was anziehen?
Kleid, gelb, Gürtel, schwarz
      Gürtel, nicht passen, zum Kleid
du, recht.
Gürtel, weiß, besser

DRUGA PARA
Uczeń A     Uczeń B
Zapytaj koleżankę, jak ubiera się na  
dyskotekę. Doradź jej najpierw czarną 
sukienkę, potem spódniczkę i czerwony top, 
a następnie czarne spodnie. 

Nie wiesz, jak ubrać się na dyskotekę. Czarna 
sukienka jest za elegancka, czerwony top podoba ci 
się, ale spódniczka jest za ciasna. Zaakceptuj czarne 
spodnie i podziękuj.

TRZECIA PARA
Uczeń A     Uczeń B
Sie, wo einkaufen?
      Laden, klein, an der Ecke. Sie?
Kaufhalle, groß, Bachstraße.
Obst, Gemüse, Viktualienmarkt, klein
      Wo, Sie, Kleidung, kaufen?
Boutique, klein, am Markt.
Kleider schön, preiswert. Sie?
      Modesalon, groß, Berlinerstraße.
      Schuhe, Geschäft, klein, Goethestraße. Sie?
Kaufhaus, Zentrum

CZWARTA PARA
Uczeń A     Uczeń B
Was für, Rock, dir, am besten gefallen?
      kurz, baumwollen. Dir?
lang, bequem.
Ich, anprobieren
      Rock, dir, gut passen. Du, kaufen wollen?

(+). Was für, Bluse, zu dem Rock passen?

      rot, eng

Ich, noch Gürtel, ledern, rot, brauchen
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PIĄTA PARA
Uczeń A      Uczeń B

Wie, dir, meine Jacke, gefallen?
       Dir, gut stehen. Was für, Mütze, was für, Schal,
       zur Jacke, passen?
Gelb, wollen
       altmodisch, ich, geben, dir, Mütze, Schal, weiß
Danke. Wie, ich, aussehen?
       Toll, gut zusammen passen

SZÓSTA PARA
Uczeń A
Chcesz kupić rękawiczki. Prosisz sprzedawcę/ 
sprzedawczynię o pomoc. Najbardziej podobają  
ci się skórzane zielone, ale są za małe. Prosisz 
o rozmiar 6, pytasz o cenę i decydujesz się na 
zakup.

Uczeń B
Pracujesz jako sprzedawca. Pomagasz klientowi/ 
klientce w wyborze rękawiczek: pytasz jakie sobie 
życzy, podajesz kilka par w różnych kolorach. Na 
prośbę klienta podajesz większy rozmiar, podajesz 
cenę (15 Euro). 

SIÓDMA PARA
Uczeń A Uczeń B

Zapytaj kolegę/koleżankę, gdzie najchętniej robi 
zakupy.

Odpowiedz, że w dużym centrum handlowym.

Powiedz, że w centrum handlowym  
kupuje się więcej, niż się potrzebuje.

Zgódź się z tą opinią, ale powiedz, że tam kupuje 
się taniej.

Powiedz, że ty wolisz robić zakupy przez Internet, bo 
wtedy nie tracisz czasu.

Odpowiedz, że to nie dla ciebie, bo ty musisz 
zobaczyć towar.

ÓSMA PARA
Uczeń A Uczeń B

Sie, helfen, mir?

. Was, brauchen?

Mantel, schwarz, lang
Größe?

40
anprobieren, bitte. Wie, er, gefallen, Ihnen?

. Preis?
Sonderangebot, 149 €
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MONOLOGI 
Przygotuj się do wypowiedzi zgodnie z otrzymanym opisem.

DZIEWIĄTA PARA
Uczeń A Uczeń B

Wie, stehen, mir, das Kleid?

. Du, brauchen, Gürtel

Du, leihen, dein, rot, Gürtel?

(+). Du, haben, rot, Schuhe?

(–). Ich, deine Schuhe, nehmen dürfen?

nicht in Frage kommen

1. Opisz twarz z ilustracji. Uwzględnij następujące informacje:
włosy, oczy, nos, usta, uszy, kształt twarzy.

2. Opisz, jak należy się ubrać na egzamin (3 informacje), 
a jak na wycieczkę (3 informacje).

3.  Odpowiedz na pytania zgodnie z ilustracją.  
Was hat Anna an? Was braucht sie noch?

4. Opowiedz, gdzie twoja rodzina najczęściej robi zakupy:
gdzie kupujecie artykuły spożywcze, gdzie odzież,  
a gdzie artykuły elektroniczne.

5. Powiedz, jak wygląda twoja siostra lub brat (2 cechy) 
i w co się ubiera (4 elementy).

6. Opowiedz na podstawie rysunku, jak Denise była ubrana w szkole, a jak na 
urodzinach u koleżanki.

7. Powiedz, jakie ubrania podobają ci się najbardziej (3 przykłady), a jakie uważasz za 
staroświeckie lub niewygodne (3 przykłady).

6 pkt
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Tabela samooceny 3
a)  Zapisz swoje wyniki, a następnie oceń, czy jesteś przygotowany/ 

przygotowana do testu. 
b) Wpisz swoje wyniki z testu kontrolnego. 

Maksymalna 
liczba punktów

Twój
wynik    Test kontrolny

Rozumienie ze słuchu
Potrafię znaleźć w tekście określone informacje.
Potrafię określić główną myśl tekstu i znaleźć określone informacje.

(8)
4
4

8/ ......

Czytanie ze zrozumieniem
Potrafię stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje.
Potrafię wyselekcjonować informacje.

(8)
4
4

8/ ......

Gramatyka 
1. Znam odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym.
2.  Znam odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym oraz 

przeczeniu kein.
3. Znam odmianę przymiotnika po zaimku dzierżawczym.
4. Znam zaimki pytające was für ein/e, welcher/e/es
5. Znam rekcję czasowników.

(12)
2,5
3

2
2

2,5

12/ ......

Słownictwo
1. Znam nazwy części twarzy i potrafię je opisać.
2. Znam nazwy części garderoby.
3. Potrafię wyrazić aprobatę i dezaprobatę.
4. Właściwie reaguję językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.
5.  Przetwarzam informacje przeczytane w języku polskim 

i rozpoznaję je w języku obcym.
6. Znam stałe zwroty i wyrażenia.

(12)
1,5
2,5
2
2
2

2

12/ ......

Pisanie
Potrafię napisać i uzasadnić, gdzie robię zakupy.
Potrafię opisać swój strój.

10 10/.....

Razem za Teste dich selbst 3 50
Mówienie
1. Umiem reagować bez przygotowania.
2. Umiem prowadzić rozmowę.
3. Umiem opowiadać.

                          15
 3/…
 6/..
 6/…

Razem za test kontrolny   
             

65/ .....

8. Powiedz, jak wygląda twoja koleżanka. 
Opisz jej oczy, włosy, usta i kształt twarzy.

9. Opisz, jak ubrana jest Tanja.

10. Powiedz, co najchętniej zakładasz do szkoły 
(3 informacje) i na dyskotekę (3 informacje).


