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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego 

ETAP SZKOLNY – 20.10.2017 r. 

 

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 9 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 tekst oraz zdania (1-6). Zaznacz znakiem X w tabeli, które z nich są zgodne z 

treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch). Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 

punkt. (6) 

Sebastian ist 14 Jahre alt und wohnt zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwester in 

Nürnberg. Er besucht ein Gymnasium. An Schultagen weckt ihn seine Mutter um Viertel nach 

sechs. Die ganze Familie frühstückt gemeinsam. Meistens isst er Müsli mit Joghurt. Danach 

geht er mit seiner Schwester und seinem Bruder zur U-Bahn-Station. Sie müssen 15 Minuten 

fahren. Er hat jeden Tag 6 Stunden Unterricht. Er mag die Schule. Seine Lieblingsfächer sind 

Mathe, Chemie und Sport. Geschichte und Deutsch mag er nicht. „Man muss zu viel lesen. Das 

ist langweilig.“ – sagt er. In seiner Freizeit spielt er Computerspiele und Fußball. Seine 

Schwester trifft sich mit Freundinnen und sie gehen oft ins Kino. Sein Bruder ist ein Tennisfan 

und er spielt Tennis. 

 Richtig Falsch 

1. Sebastian hat Geschwister   

2. Seine Mutter weckt ihn um 6.30 Uhr.   

3. Alle essen Frühstück zusammen.   

4. Er geht zu Fuß zur Schule   

5. Geschichte und Deutsch findet er zu schwierig   

6. Seine Hobbys sind Fußball und Tennis.   

 

...../6 pkt. 

II. Przeczytaj teksty (1-4) i dopasuj do każdego z nich nazwy świąt (A-E). UWAGA! Jedna z 

nazw  nie pasuje do żadnego tekstu. Rozwiązanie proszę wpisać do tabeli. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. (4) 

1. Es ist das schönste Fest des Jahres. Es duftet so schön nach Mandeln, Zimt und Orangen. 

Ich mag diese Atmosphäre, die zu Hause herrscht, aber auch die auf den Straßen. Wir 

helfen unserer Mutter und schmücken weihnachtlich unser Haus. Sie bäckt Mohnkuchen, 

Pfefferkuchen und Lebkuchen.  
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2. Kinder malen vor diesem ältesten christlichen Fest leere Eier an. Die Eier hängen sie dann 

an einen kleinen Baum und an den zwei Festtagen isst man viele gekochte Eier. Diese Eier 

sind auch bunt. Man sagt, dass ein Tier, nämlich der Hase, Eier bringt. Es ist Frühling und 

Kinder suchen im Garten Eier, die der Hase versteckt hat. Sie finden natürlich keine 

richtigen Eier, sondern die aus Schokolade. 

3. Das Fest beginnt erst am Abend des letzten Tages im Jahr. Es gibt viele Partys sowohl zu 

Hause, als auch in  Restaurants, Diskos und Hotels. Viele Leute feiern auch auf den 

Straßen, wo viele Konzerte und Open-Air-Partys organisiert werden. Genau um 

Mitternacht trinkt man Sekt, schießt Raketen in den Himmel und begrüßt das neue Jahr.  

4. Man feiert dieses Fest am 11.November. Der Hauptheld ist der heilige Martin. In einer 

kalten Winternacht hat er einen armen und nackten Menschen getroffen. Martin hat ihm 

seinen Mantel gegeben. Heute gibt es in vielen deutschen Städten Umzüge und 

Lichterprozessionen mit Laternen.  

 

A. Silvester   B. Ostern   C. Oktoberfest 

  

D. Martinstag   E. Weihnachten   

 

1 2 3 4 

    

…./4 pkt. 

III. Dopasuj odpowiedzi do pytań. Dwie odpowiedzi nie pasują do żadnego pytania. Za każdą 

prawidłową odpowiedź możesz otrzymać 1 punkt. (5) 

1. Wer macht Kleider und Anzüge?  A. der Lokführer  B. der Friseur 

2. Wer bäckt Kuchen und Torten?    C. der Konditor 

3. Wer unterrichtet in der Schule?  D. der Pilot  

4. Wer fliegt ein Flugzeug?     E. der Schauspieler  

5. Wer schneidet die  Haare?  F. der Lehrer    G. der Schneider 

1 2 3 4 5 

     

 

……/5 pkt. 
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IV. Jak zareagujesz w poniższych sytuacjach? Za poprawne przekazanie pełnej informacji 

możesz otrzymać 2 punkty. (10) 

1. Poproś w kasie na dworcu kolejowym o bilet do Berlina i z powrotem ze zniżką dla 

uczniów. 

________________________________________________________________________ 

2.  Wyraź pozytywną opinię o spodniach koleżanki. 

________________________________________________________________________ 

3. Zapytaj koleżankę, czym się interesuje. 

________________________________________________________________________ 

4. Wytłumacz przechodniowi, jak dojść do dworca kolejowego. 

________________________________________________________________________ 

5. Przeproś za spóźnienie. 

________________________________________________________________________ 

………/10 pkt 

 

V. Dopasuj nazwy obiektów do zdjęć. Dwie nazwy nie pasują do żadnego zdjęcia. Za każde 

prawidłowe dopasowanie otrzymasz 1 punkt. (6) 

 

1         2        3    

       

  4      5     6   

Źródła zdjęć: http://www.bremen-tourismus.de/bremer-stadtmusikanten, By Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Praca własna, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2266842,  archiwum własne 

http://www.bremen-tourismus.de/bremer-stadtmusikanten
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2266842
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A. Allianz Arena  B. Schloss Neuschwanstein  C. Frauenkirche in Dresden  

D. Brandenburger Tor  E. Kölner Dom   F. Zwinger 

G. Bremer Stadtmusikanten   H. PortaNigra   

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

………/6 pkt. 

 

 

 

VI. Kim był/a lub jest? Zaznacz właściwą odpowiedź. Za każde prawidłowe zaznaczenie 

możesz otrzymać 1 punkt. (4) 

 

1. Wilhelm Konrad Röntgen 

o Lekarz o Fizyk o Filozof 

2. Marlene Dietrich 

o Aktorka o Pisarka o Malarka 

3. Severin Freund 

o Kierowca rajdowy o Skoczek narciarski o Piłkarz 

4. Hrabia Ferdynand von Zeppelin 

o Inżynier samochodowy o Konstruktor statków o Konstruktor lotniczy 

 

                ……./4 pkt. 

 

 

VII. Wyjaśnij stosując czasowniki modalne „dürfen”, „können”, „sollen” lub „müssen”, co 

można/nie można/wolno/nie wolno/powinno się/nie powinno się robić w miejscach, 

gdzie znajdują się następujące szyldy. Za każde prawidłowo sformułowane zdanie z 

odpowiednim czasownikiem modalnym możesz otrzymać 2 punkty. (10)      
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1  2  3  4   5  

   Źródło ilustracji: Szyldy na podstawie przerabianych własnoręcznie grafik zaczerpniętych z Internetu na licencji creative commons 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

……/10 pkt.  

 

 

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

uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt. (20) 

1. Ich habe keine Lust  etwas ______ machen, ________ ich ______ sehr müde. 

2.  

- Das ist Eva. _______ Mutter arbeitet bei Siemens und ist sehr nett. 

- Und was macht _______ Vater? 

-  Ich weiß es nicht. 

3. Was ist deine _______________? Ich mag besonders Pizza und Kebab. 

4.  

- Wir haben ___________ Hund. Habt ihr auch  __________ ? 

- Nein, wir haben _______ . 

5. _____    ________ kostet dieser Laptop? 

6. __________ kommt Astrid? ________ der Schweiz? 

7. Er verspätet __________ oft. 

8. __________  ihr gestern im Kino? 

9. Das ist _______ Rentnerin. Ich treffe ________ Rentnerin immer am Samstag. Dann helfe 

ich _________ Rentnerin. 
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10. Ich trinke Mineralwasser gern, aber Fanta noch ___________ . 

11. Ich mag ihn, ________ er sehr sympathisch und lustig ist. 

..…../20 pkt. 

 

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

możesz otrzymać 2 punkty. (10) 

1. Es tut mir leid, ich habe heute keine Zeit, ins Kino zu gehen. 

_______________________________________________________________________ 

2. Meine Mutter ist Lehrerin.  

________________________________________________________________________ 

3. Er wohnt in der Goethestraße. 

_______________________________________________________________________ 

4. Ja, sie ist schon 18. 

_______________________________________________________________________ 

5. Ich habe Geburtstag am 17. Juli. 

______________________________________________________________________ 

………/10 pkt. 

 

 

X. Uzupełnij zdania. Uważaj na odpowiednie miejsce czasownika w zdaniu! Za każde 

poprawne uzupełnienie zdania możesz otrzymać 2 punkty (10)  

1. Ich habe keine Lust zu lernen, aber ________________________________________ 

2. Er hat schlechte Noten, denn  _____________________________________________ 

3. Mein Opa ist schon alt, deshalb ____________________________________________ 

4. Wir besuchen zuerst unsere Tante, dann  _____________________________________ 

5. Meine Mutter ist immer unzufrieden. Sie sagt immer, dass _______________________ 

 

………/10 pkt. 

 

XI. Utwórz tryb rozkazujący dla drugiej osoby liczby pojedynczej. Za każde poprawne 

zdanie możesz otrzymać 1 punkt. (5) 

1. Fragen/deine Mutter __________________________________________________! 

2. Sein/bitte/still _______________________________________________________ ! 

3. Lesen/langsamer ____________________________________________________ ! 
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4. Mitnehmen/das Buch ________________________________________________ ! 

5. Helfen/der Mutter ___________________________________________________ ! 

 

……./5 pkt. 

 

XII. Porównaj zwierzęta w 5 zdaniach, stosując w każdym zdaniu stopniowanie 

przymiotników. Za każde poprawne zdanie możesz otrzymać 2 punkty. (10) 

 

                                                        

 

Źródło ilustracji: https://pixabay.com/pl/photos/?hp=&image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=slon&order= 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

……./10 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/?hp=&image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=slon&order
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    BRUDNOPIS 


