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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego 

ETAP SZKOLNY – 28.10.2016 

 

KOD UCZNIA _____________      WYNIK: _________/ 100 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. Nie 

wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy arkusz 

testowy składa się z 7 stron i zawiera 12 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy w 

druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne 

odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. 

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem  

i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały 

zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega ocenie. 

9.  Pracuj samodzielnie. 

10.  Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs. 

11.  Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi  60 minut. 
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I. Przeczytaj fragmenty tekstu (1-6) i dopasuj do każdego z nich nagłówek (A-G). UWAGA! 

Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego fragmentu. Rozwiązanie proszę wpisać do tabeli. Za 

każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. (6) 

     

„Grillzeit“ 

Die Deutschen grillen sehr gerne. Im Sommer wirst du oft Menschen im Garten oder im Park finden, 

die mit ihren Freunden oder ihrer Familie grillen. Was darf bei einer richtigen Grillparty in 

Deutschland nicht fehlen? 

1. Wer einen Garten hat, der grillt dort. Das ist praktisch, weil man alles nicht weit tragen muss. Wer 

keinen Garten hat, der geht in einen Park. Vor allem junge Leute grillen sehr oft im Park. 

2. Für eine Grillparty braucht man natürlich einen Grill. Es gibt kleine Picknickgrills. Sie sind 

einfach zu transportieren und  ideal für den Park. Neben dem Grill braucht man  eine große Zange, 

mit der man das Fleisch auf dem Grill wenden kann.  

3. Man grillt vor allem Fleisch. Meist sind das Steaks und Würste. Aber man kann auch gut Fisch 

grillen. Vegetarier grillen Gemüse, zum Beispiel Zucchini, Paprika oder Pilze. Das Gemüse 

mariniert man mit Gewürzen und Öl. Als Beilage gibt es in Deutschland traditionell Kartoffelsalat 

und Baguettes. 

4. Beim Grillen trinkt man oft Bier. In Deutschland darf man erst ab 16 Alkohol trinken. Ansonsten 

trinkt man Säfte oder Cola. 

5. Wenn man nicht abwaschen will, kann man Becher, Teller und Besteck aus Plastik kaufen. Auch 

Servietten sollten nicht fehlen. 

6. Bei einer Grillparty sind Spiele beliebt. Neben Kartenspielen ist „Activity“ ein beliebtes Spiel. 

Man bildet Teams, die Pantomime machen müssen. Ein anderes Spiel heißt „Wer bin ich?“. 

(Vereinfacht nach :„Vitamin de“ Nr. 61/2014, S.32) 

 

A. Geschirr für eine Grillparty 

B. Kartoffelsalatvorbereitung 

C. Getränke für eine Grillparty 

D. Lebensmittel für einen Grill 

E. Der richtige Platz 

F. Aktivitäten bei einer Grillparty  

G. Der Grill 

1 2 3 4 5 6 

      

 

………/6 pkt. 
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II. Dopasuj szyldy (1-4) do miejsc, w których można je zobaczyć (A-E). UWAGA! Jedno 

miejsce nie pasuje do żadnego szyldu. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

(4) 

 

 

1    2      3        4  

 

A. Vor einem Supermarkt 

B. Vor einem Spielplatz 

C. Im Park 

D. An einem Parkplatz vor einem Hotel 

E. Auf einem Bahnhof 

1 2 3 4 

    

 

………/4 pkt. 

III. Wstaw w luki czasownik w odpowiedniej formie. Uważaj na czasowniki rozdzielnie 

złożone! Jeśli uważasz, że nie należy niczego wpisywać w lukę, postaw kreskę. Za każde 

poprawnie uzupełnione zdanie możesz otrzymać 1 punkt. (10) 

1. Was _______________ das Wort „schreiben” auf Polnisch _______? (bedeuten). 

2. Der Arzt _____________ den Patienten ___________ . (untersuchen) 

3. Ewa __________ dem Bruder die Schokolade ___________ . (geben) 

4. Was ___________ ihr _________ ? (mitnehmen) 

5.  __________  ihr gern ________ . (fernsehen) 

6. ______________ du gern __________? (zeichnen) 

7. Warum ____________ ihr immer alles ________ ?(vergessen) 

8. Diese Schuspielerin ___________ toll ____ . (aussehen) 

9. Der Lehrer ___________ die Regel ______ . (wiederholen) 

10. Der Junge ___________ sehr schnell ________ . (laufen) 

………/10 pkt. 
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IV. Uzupełnij zdania. Uważaj na odpowiednie miejsce czasownika w zdaniu! Za każde 

poprawne uzupełnienie zdania możesz otrzymać 2 punkty (10)  

1. Ich spiele oft Computer, weil _____________________________________________ 

2. Zuerst gehe ich zum Einkaufszentrum, dann _________________________________ 

3. Ich möchte gute Noten haben, deshalb ______________________________________ 

4. Ich meine, dass ________________________________________________________ 

5. Ich möchte ins Kino gehen, aber___________________________________________ 

………/10 pkt. 

V. Jak zareagujesz w poniższych sytuacjach? Za poprawne przekazanie pełnej 

informacji możesz otrzymać 2 punkty. (10) 

1. Masz ochotę na coś słodkiego. Poinformuj o tym mamę. 

________________________________________________________________________ 

2.  Jesteś przeziębiony: masz kaszel, katar i temperaturę. Powiedz o tym lekarzowi. 

________________________________________________________________________ 

3. Poinformuj koleżankę/kolegę, że w sobotę masz urodziny i zaproś ją/jego na imprezę 

urodzinową. 

________________________________________________________________________ 

4. Zapytaj przechodnia, jak dotrzeć do dworca. 

________________________________________________________________________ 

5. Poproś w sklepie spożywczym o mleko, 10 jajek, 200g sera i 5 bułek. 

________________________________________________________________________ 

………/10 pkt. 

VI. Zaznacz poprawną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź możesz otrzymać 1 

punkt. (10) 

1. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Niemczech? 

o Men o Łaba o Ren 

2. Kiedy obchodzony jest Dzień Jedności Niemiec (Tag der deutschen Einheit)? 

o 3 września o 3 października o 3 listopada 

3. Jaki jest system polityczny w Niemczech? 

o Demokracja parlamentarna o Dyktatura o Monarchia 

4. W jakim mieście znajduje się Wyspa Muzeów (Museumsinsel)? 

o  Kolonia o Lipsk o Berlin 

5. Kto skomponował „Odę do radości”? 

o L. van Beethoven o J. S. Bach o R. Wagner 

6. Gdzie urodził się  laureat literackiej Nagrody Nobla Günter Grass? 
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o Lubeka o Berlin o Gdańsk 

7. Najlepszą oceną w niemieckich szkołach jest: 

o szóstka o piątka o jedynka 

8. W jakim kraju związkowym stoi zamek Neuschwanstein? 

o Saksonia o Bawaria  o Turyngia 

9. Jeden z najbardziej znanych niemieckich raperów to: 

o Udo Lindenberg o Bushido o Xavier Naidoo 

10. Ulubiona kiełbaska mieszkańców Berlina to: 

o Currywurst  o Weißwurst o Rostbratwurst 

………/10 pkt. 

VII. Zareaguj stosując tryb rozkazujący. Za każdą poprawną reakcję w trybie 

rozkazującym otrzymasz 1 punkt. (5) 

1. Du sprichst zu leise. _____________________________________! (lauter sprechen). 

2. Kinder, es kann morgen regnen. ________________________! (Regenschirme mitnehmen) 

3. Sie sind müde, Frau Müller. __________________________________! (schlafen gehen) 

4. Karl, du störst mich!_________________________________ !( brav sein) 

5. Eva und Kevin, ich kann nicht alleine aufräumen. ____________________ ! (mir helfen) 

………/5 pkt. 

 

VIII. Uzupełnij luki przymiotnikiem lub przysłówkiem w odpowiednim stopniu. Za każdą 

prawidłowo uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt. (5) 

1. Lukas ist ___________________ (groß) als sein Vater. 

2. Krimis sind ___________________ (interessant) als psychologische Romane. 

3. Von allen Mädchen in ihrer Klasse ist sie _____________________ (klein). 

4. Dein neues Haus gefällt mir ____________________ (gut) als dein altes. 

5. Mark trinkt Sprite gern, aber Cola trinkt er ________________. (gern) 

………/5 pkt. 

IX. Utwórz pytania do następujących zdań. Za każde prawidłowo sformułowane pytanie 

możesz otrzymać 2 punkty. (10) 

1. Es gibt hier 32 Schüler. ____________________________________________________ 

2. Ja, Martin geht mit uns ins Kino. _____________________________________________ 

3. Ich fahre nach Berlin. ______________________________________________________ 

4. Nein, Karina kommt aus der Schweiz. _________________________________________ 

5. Ich stehe immer um 7.00 Uhr auf. ____________________________________________ 

………/10 pkt. 
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X. Dopasuj właściwy czasownik modalny. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 

punkt. (5) 

1. Ich _______________ heute nicht kommen. Ich habe keine Lust. 

o soll o will o kann 

2. Mutti, _______________ ich heute ins Kino gehen? 

o dürfen o mag o darf 

3. Was ________________ ihr heute noch machen? 

o müsst o müssen o möchte 

4. Hier _________________ man nicht schneller als 60 km/h fahren. 

o mag o darf o will 

5. Peter, du ______________ dich konzentrieren. 

o darfst o muss o sollst 

..…../5 pkt. 

XI. Zaznacz, który z rzeczowników nie pasuje. Za każde prawidłowe wskazanie 

rzeczownika, który nie pasuje otrzymasz 1 punkt. (5) 

1. Banane – Orange – Zwiebel – Birne 

2. Quark – Brot – Milch – Joghurt 

3. Fussball – Trainer – Rucksack – Stadion 

4. Gans – Pferd – Affe – Meerschweinchen 

5. Sessel – Kommode – Tisch – Herd 

..…../5 pkt. 

XII. Uzupełnij luki, aby powstały logiczne i poprawne zdania. Za każdą poprawnie 

uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt. (20) 

1. Ich habe keine Zeit dich ______ besuchen, ________ ich ______ heute viel lernen. 

2. - Meine Schwester arbeitet schon. Und ____________ ? __________ sie die Oberschule? – 

Nein, sie _______ noch klein und ___________  in die Grundschule. 

3. Was ist dein _______________? Ich mag besonders Sport und Deutsch. 

4. - Ich habe __________ Hund. Und du? Hast du __________? – Nein, ich habe _______ . 

5. - Was ist deine Mutter ______ Beruf? – Sie arbeitet _____ Lehrerin. 

6. Bei uns in der Klasse gibt es 14 ____________ (uczennic) und 12 _________ (uczniów). 

7. Peter und Klaus, ist das ____________ Schwester? – Nein, das ist __________ Freundin. 

8. Hier steht  __________ Mädchen. ________ Mädchen ist traurig und weint. Ich helfe 

_______Mädchen. 

..…../20 pkt. 
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BRUDNOPIS 


