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Kartoteka

Numer 
zadania Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

Uczeń:
Odpowiedzi/Punktacja

1

1.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

II.5. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 A

0–5

1.2 II.5. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 A

1.3 II.4. określa kontekst wypowiedzi. 0–1 C

1.4 II.3.określa intencje nadawcy/
autora wypowiedzi. 0–1 B

1.5 II.2. określa główną myśl 
wypowiedzi. 0–1 C

2

2.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

II.5. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 E

0–4
2.2 II.5. znajduje w tekście określone 

informacje. 0–1 B

2.3 II.5. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 A

2.4 II.5. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 D

3

3.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

I. Znajomość środków 
językowych. 0–1 Madrid

0–4
3.2 I. Znajomość środków 

językowych. 0–1 verbessern

3.3 I. Znajomość środków 
językowych. 0–1 Gastfamilien

3.4 I. Znajomość środków 
językowych. 0–1 Ausflüge

4

4.1

IV. Reagowanie  
na wypowiedzi

VI.9. udziela […] rady 0–1 D

0–4

4.2 VI.3. […] przekazuje informacje 
[…] 0–1 A

4.3 VI.10. […] udziela, odmawia 
pozwolenia 0–1 B

4.4 VI.13. wyraża […] emocje 0–1 C

5

5.1

IV. Reagowanie  
na wypowiedzi

VI.8. proponuje, przyjmuje  
i odrzuca propozycję 0–1 C

0–3
5.2 VI.13. wyraża uczucia i emocje. 0–1 A

5.3 VI.14. stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe. 0–1 B

5.4 VI.11. ostrzega […] 0-1 A
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6

6.1

IV. Reagowanie  
na wypowiedzi

VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 Was

0–36.2 VI.5. pyta o upodobania […] 
innych osób. 0–1

Magst/Isst/
Möchtest/Willst/

Hast/
Kochst

6.3 VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1

krank/nicht gesund/
beim Arzt/zu Hause/

im Krankenhaus

7

7.1

II. Rozumienie wypowiedzi

III.4. znajduje w tekście określone 
informacje. 0–1 B

0–47.2 III.3. określa kontekst 
wypowiedzi. 0–1 B

7.3 III.2. określa intencje nadawcy. 0–1 A

7.4 III.1. określa główną myśl tekstu. 0–1 C

8

8.1

II. Rozumienie wypowiedzi
III.5. rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu.

0–1 B

0–4
8.2 0–1 E

8.3 0–1 A

8.4 0–1 D

9

9.1

II. Rozumienie wypowiedzi IV.4. znajduje w tekście określone 
informacje.

0–1 C

0–4
9.2 0–1 B

9.3 0–1 B

9.4 0–1 A

10

10.1
II. Rozumienie 
wypowiedzi.
V. Przetwarzanie 
wypowiedzi.

III.4. znajduje w tekście określone 
informacje.
VIII.2. Uczeń przekazuje 
w języku […] polskim informacje 
sformułowane w […] języku 
obcym.

0–1 karty odpowiedzi

0–310.2 0–1 wystawa 

10.3 0–1 powrót

11

11.1 I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie 
wypowiedzi.

1. posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].

0–1 C

0–311.2 0–1 D

11.3 0–1 A

12

12.1
I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie 
wypowiedzi.

1. posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].

0–1 A

0–4
12.2 0–1 A

12.3 0–1 C

12.4 0–1 C

13

13.1

I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie 
wypowiedzi.

1. posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].
8.3. przekazuje w języku obcym 
nowożytnym informacje 
sformułowane w języku polskim.

0–1 seinem Bruder

0–4
13.2 0–1 auf dem Tisch

13.3 0–1 am liebsten

13.4 0–1 schicke (bitte)
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Zadanie 14. (0–10)

W twojej szkole wkrótce odbędzie się spotkanie ze sławnym sportowcem. W e-mailu  
do kolegi z Niemiec napisz:

• dlaczego zaproszono tego sportowca
• opisz reakcje uczniów na wiadomość o organizowanym spotkaniu
• jaką niespodziankę przygotowujecie dla zaproszonego sportowca

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach.

Kryteria Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

• treść
•  spójność i logika 

wypowiedzi
•  zakres środków 

językowych
•  poprawność 

środków językowych

I. Znajomość środków językowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

I. Uczeń posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie 
następujących tematów:
1. człowiek
5. życie prywatne
10. sport
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne (np. e-mail):
2. opowiada o czynnościach, […] z przeszłości 
i teraźniejszości
6. wyraża i uzasadnia swoje opinie […] 
7. wyraża uczucia i emocje
8. stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego (np. e-mail) w typowych sytuacjach:
3. […] przekazuje informacje i wyjaśnienia.
VIII.3. Uczeń przekazuje w języku obcym 
nowożytnym informacje sformułowane w języku 
polskim.

Treść
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł 
w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu.

Do ilu podpunktów 
uczeń się odniósł?

Ile podpunktów rozwinął?

3 2 1 0

3 4 p. 3 p. 2 p. 1 p.

2 2 p. 1 p. 1 p.

1 1 p. 0 p.

0 0 p.

Przykładowo: wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 podpunktów i oba rozwinął, zostanie 
oceniona na 2 punkty.
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Spójność i logika wypowiedzi
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami / akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim 
stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 
myśli).

2 Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie 
poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.

1 Wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice na poziomie poszczególnych zdań oraz / lub całego 
tekstu.

0 Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna / nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do 
powiązania w całość fragmentów.

Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-
-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

2 Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

1 Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe  
o wysokim stopniu pospolitości.

0 Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację polecenia.

Przez pojęcie „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem 
słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości.
Zadowalający zakres środków językowych odnosi się do środków leksykalno-gramatycznych, 
których znajomości można oczekiwać od absolwenta szkoły podstawowej na poziomie A2+ 
(ujętych w zakresie struktur w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego).

Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne 
i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

2 • Brak błędów.
• Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.

1 • Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację.
• Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.

0 • Liczne błędy często zakłócające komunikację.
• Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.
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Transkrypcja

Zadanie 1.

Tekst 1.
Klaudia:  Jakob, wir müssen aufräumen, womit fangen wir an?
Jakob: Ich putze das Badezimmer.
Klaudia:  So einfach hast du es nicht. Im Badezimmer ist es sauber, Mama hat dort gestern 

Abend geputzt. Für uns bleibt die Küche übrig.
Jakob: Also, ich spüle das Geschirr.
Klaudia: Und ich stelle die Einkäufe in den Kühlschrank.
Jakob: Ist das alles?
Klaudia: Ach, Jakob, du hast doch nur ein paar Teller zum Abwaschen!

Tekst 2.
Mutter:  Markus, komm, schau mal, die Pelikane da! Sie bauen ihre Nester! Nimm dein 

Smartphone und mach ein paar Fotos von ihnen!
Markus:  Ich filme sie lieber. Den Film zeige ich später meinen Freunden. O. K. Hab´ ich. Gehen 

wir jetzt zu den Giraffen?
Mutter: Ist es weit?
Markus: Gleich bei dem Orang-Utan-Haus. Von hier nur ein paar Minuten.

Tekst 3.
Vater:  Paula, lauf bitte nicht so schnell, der Boden ist nass! Du kannst doch hinfallen und 

dich verletzen!
Paula: Na gut, aber schau mal, was ich alles kann! Ich springe!
Vater: Sehr schön! Du schwimmst dazu ganz gut. Ich werfe dir den Ball zu, hol ihn bitte!
Paula:  Nein, es ist mir schon zu kalt!
Vater: O. K., komm jetzt aus dem Wasser! Das Training ist zu Ende.

Tekst 4.
Maja: Ich habe gestern ein T-Shirt bei Ihnen gekauft, aber es ist leider zu weit für mich.
Verkäufer: Hast du den Kassenbon dabei?
Maja: Ja, hier, bitte.
Verkäufer:  Möchtest du das T-Shirt zurückgeben oder es lieber umtauschen?
Maja: Ich tausche es gerne in ein kleineres um. Haben Sie Größe „S“?
Verkäufer: Ja, bitte sehr. Möchtest du es anprobieren?
Maja: Nein, danke. Ich nehme es.
Verkäufer: Bitte. Auf Wiederschauen!
Maja: Auf Wiederschauen!

Tekst 5.
Journalist: Sofia, warum kauft deine Familie in einem Bioladen ein?
Sofia: Weil wir nur gesunde Produkte kaufen.
Journalist: Und im Bioladen sind sie auch frisch.
Sofia:  Ja, sie kommen von Öko-Bauernhöfen, z. B.: Eier, Milch, Salat oder Hühnerfleisch. 

Ah, und die Äpfel! Die schmecken sehr gut. Im Supermarkt besorgen wir nur 
Kosmetika und Waschmittel.
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Zadanie 2.

Wypowiedź 1. 
Kulturelles Leben heißt für mich Konzerte besuchen, ab und zu ins Theater, ins Museum oder 
in eine Galerie gehen. Ich freue mich immer sehr auf einen Kinobesuch mit meiner Klasse. Da 
sehen wir uns einen Film an, dann gibt es im Unterricht eine Diskussion. Ich interessiere mich 
für deutsche Filme.  Ich kenne viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler.

Wypowiedź 2. 
Wenn Menschen über Kultur sprechen, vergessen sie oft die Traditionen, die auch zur Kultur 
gehören. Was bedeutet das Oktoberfest für Deutsche oder ein Kaffeehaus für Österreicher? 
Wird Karneval in Europa und in Amerika gleich gefeiert? Die Antworten findet man, wenn man 
reist, wenn man Reportagen von den Reisen liest oder wenn man Museen für fremde Kulturen 
besucht. Das mache ich und das macht mir Spaß!

Wypowiedź 3. 
Meine Oma Elsbeth ist eine pensionierte Opernsängerin. Sie ist schon 80 Jahre alt und braucht 
oft meine Hilfe. Oma besucht gerne Prämieren und nimmt mich mit. Da wir in Dresden wohnen, 
gehen wir in die Philharmonie oder in die Oper. Am Anfang war ich müde davon und wollte 
keine Konzerte und keine Opernstücke mehr. Aber nach einiger Zeit hat mir die Oper gefallen 
und ich möchte jetzt sogar Schauspielerin werden.

Wypowiedź 4. 
Kultur in meinem Leben – das ist vor allem die Musik. Mit Freunden habe ich eine Band 
gegründet. Ich spiele Schlagzeug und komponiere, Joachim spielt Gitarre und Mike Klavier. 
Mikes Oma ist unsere Managerin. Zu meinen Kompositionen brauche ich Inspirationen, deshalb 
besuche ich Konzerte, auch die in der Philharmonie. Im Sommer reisen wir nach Berlin. Dort 
gibt es einen Wettbewerb für junge Bands.

Zadanie 3.

Journalistin:  Heute begrüßen wir in unserer Radiosendung Santiago. Santiago, du bist hier in 
Berlin mir einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Barcelona.

Santiago:   Hallo! Nicht alle von uns kommen aus Barcelona. Ein Mädchen und ich sind aus 
Madrid. Wir machen in Deutschland eine Sprachreise. Drei Wochen lang.

Journalistin:  Du sprichst aber gut Deutsch!
Santiago:   Die deutsche Sprache kennen wir schon, denn wir lernen Deutsch in der Schule. 

Wir wollen unser Deutsch verbessern. Wir möchten viel auf Deutsch sprechen. 
Das ist für uns am wichtigsten.

Journalistin:  Wo wohnt ihr? In einem Hotel?
Santiago:   Nein, wir sind bei Gastfamilien, die Familien sind nett und gastfreundlich, 

das Essen ist lecker. Wir verbringen die Abende miteinander, sprechen viel auf 
Deutsch. Vormittags haben wir Unterricht, nachmittags machen wir Ausflüge.

Journalistin:  Wie lange bleibt ihr in Berlin?
Santiago:  Bis Ende Juli, also noch eine Woche. Schade! Berlin ist eine tolle, historische Stadt, 

es gibt viele Events hier, ich möchte auch nächstes Jahr wieder hinfahren.
Journalistin: Dann sehen wir uns wieder. Bis bald!
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Zadanie 4.

Wypowiedź 1.
4.1. Ich möchte Pommes bestellen.

Wypowiedź 2.
4.2. Mein Smartphone funktioniert nicht.

Wypowiedź 3.
4.3. Darf ich das Kleid anprobieren?

Wypowiedź 4.
4.4. Wer gewinnt das Fußballspiel?


