
Zagadnienia na pisemny egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2013/2014 

Nauczyciel: mgr Joanna Pązik 

1. Znajomość niemieckich nazw krajów związkowych tworzących państwo 

niemieckie                          ( tzw. Bundeslandów). 

2. Gdzie można spędzać wakacje? 

-an der See  - nad morzem 

-im Park – w parku 

-im Gebirge – w górach 

-in der Sprachschule – w szkole językowej 

3.  Nazwy państw – podręcznik 2 A str. 68. 

4. Co można robić na wakacje: 

-baden – kąpać się 

-wandern – wedrować 

-sich sonnen – opalać się 

-tauchen – nurkować 

-Rad fahren – jeździć na rowerze 

5. Okrślenia czasu (podręcznik 2 A str. 56)  + liczebniki porządkowe (podręcznik  2A 

str. 71) 

6. Wyszukiwanie informacji w oparciu o tekst z podręcznika 2A str. 61. 

7. Słowa pytające wo? (gdzie) i wohin? (dokąd). 

8.Określenia miejsca: 

Wo? 

-im Wasser – w wodzie 

-im Ausland – za granicą 

-zu Hause – w domu 

Wohin? 

-in die Stadt – do miasta 

-ins Kino – do kina 

-in die Schule – do szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego – część ustna 

Nauczyciel: mgr  Joanna Pązik 

 

1. Tłumaczenie poniższych zadań z j. polskiego na niemiecki. 

-złóż koledze życzenia urodzinowe  

Alles Gute zum Geburtstag.  

       

-powiedz, że smakuje Ci tort, a przyjęcie jest wspaniałe  

Die Torte schmeckt gut und die Party ist prima. 

     

-powiedz, że masz urodziny w styczniu 

Ich habe Geburtstag im Januar. 

        

-mieszkasz w dużym mieście  

Ich wohne in einer groβen Stadt. 

 

-powiedz, że mieszkasz w wieżowcu na dziesiątym piętrze  

Ich wohne in einem Wohnblock im zehnten Stock.  

   

-powietrze nie jest zbyt świeże 

Die Luft ist nicht zu frisch. 

        

-powiedz, mieszkam na ul. Witosa 25 

Ich wohne in der Witosastraβe fünfundzwanzig.  

   

-powiedz, że Twój pokój jest mały, ale przytulny 

Mein Zimmer ist klein, aber gemütlich. 

 

-powiedz, że często latem zostajesz w mieście 

Ich bleibe oft im Sommer in der Stadt. 

       

-lato w mieście nie jest dla Ciebie straszne  

Sommer in der Stadt ist nicht schrecklich für mich.     

  

-w czasie deszczu można iść do kina  

Beim Regen kann man ins Kino gehen. 

       

-powiedz, że chciałbyś pojechać do Włoch  

Ich möchte nach Italien fahren.  

 

 

 

 

 



2. Znajomość przyimków łączących się z Dativ i Akkusativ.  

    

- hinter (za) , an (przy), zwischen (pomiedzy), unter (pod), auf (na) , über (pod) 

 

3. Tworzenia form Partizip II dla następujących czasowników: 

 

machen (gemacht), helfen (geholfen), lernen (gelernt), essen (gegessen), hören (gehört), 

kommen (gekommen) 

 

4. Układanie zdań z rozsypanki: 

 

-liegt, auf, die Katze, dem Sofa 

Die Katze liegt auf dem Sofa. 

         

-ich, das Auto, vor, stelle, das Haus 

Ich stelle das Auto vor das Haus. 

 

-der Schule, sich befindet, neben, die Kirche 

Die Kirche befindet sich neben der Schule.  

      

-an, dem Tisch, der Stuhl, steht 

Der Stuhl steht an dem Tisch. 

 

-der Sessel steht, dem Regal, dem Schreibtisch, zwischen, und 

Der Sessel steht zwischen dem Regal und dem Schreibtisch. 

     

-Milch, im steht, Kühlschrank 

Milch steht im Kühlschrank 

 

5. Przekształcanie zdań z czasu teraźniejszego na czas przeszły: 

 

-Mein Freund geht ins Museum.  

Mein Freund ist ins Museum gegangen. 

        

-Meine Oma kocht das Mittagessen. 

Meine Oma hat das Mittagessen gekocht. 

 

-Ihre Familie wohnt in einem Einfamilienhaus. 

Ihre Familie hat in einem Einfamilienhaus gewohnt.     

  

-Ich schlafe sehr lange. 

Ich habe sehr lange geschlafen. 

 

 -Er wartet auf den Bus. 



Er hat auf den Bus gewartet.  

         

-Simon fährt nach Spanien. 

Simon ist nach Spanien gefahren. 

 


