KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI DO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKA
NIEMIECKIEGO – ETAP WOJEWÓDZKI.
UWAGA: W ocenie całej pracy nie stosuje się niepełnych punktów.
Zadanie 1. (na podstawie „Pomagamy uczyć” nr 3 - WSiP)
7 x 1 pkt = 7 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdą prawidłowo wybraną informację.
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Zadanie 2.
5 x 1 pkt = 5 pkt.
1punkt przyznajemy za każde dobrze wybrane i skreślone słowo, które nie pasuje
do pozostałych w rzędzie.
1. dünn
2. krumm
3. schnell
4. sauer
5. dick
Zadanie 3.
5 x 1 pkt = 5 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdy dobrze zapisany rzeczownik w liczbie mnogiej
z rodzajnikiem określonym.
1. die Kinder - wzór
2. die Nächte
3. die Brüder
4. die Tiere
5. die Kinos
6. die Onkel

Zadanie 4.
5 x 1 pkt = 5 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdą poprawnie dobraną parę.
1. zuletzt – zuerst
2. aufwachen – einschlafen
3. weinen – lachen
4. die Wahrheit sagen – lügen
5. sterben – zur Welt kommen
Zadanie 5.
8 x 1 pkt = 8 pkt.
1 punkt dajemy za każdą poprawnie pod względem gramatycznym i logicznym
(według punktów) dokończoną informację.
1 punkt dajemy za poprawną formę kartki.
Gdańsk, .........den 10.07.2006...
Lieb .er....Peter,
viele herzliche ..........Grüße aus Gdańsk......... .
Ich bin in Gdańsk …am 3.07.2006 angekommen…... .
Das Wetter ………ist sehr schön…………….…………... .
Ich bin da ……schon eine Woche lang…………………. .
Ich ……sonne mich……… , ………schwimme….……….
und …………sammle………… Muscheln.
Ich hoffe, du ……………verbringst auch angenehm….
…..deine Sommerferien………………………………….. .
Gleich nach der Ankunft …rufe ich dich an…………….. .
Dein(e) XY.
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Zadanie 6.
4 x 1 pkt = 4 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdy dobrze wpisany w zdanie spójnik.
1.denn
2. oder
3. und
4. aber
Zadanie 7.
6 x 1 pkt = 6 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdą poprawną odpowiedź na pytanie. Liczebniki uczeń
pisze słownie.
1. In Polen feiert man am ersten Juni den Kindertag.
2. Der dritte Wochentag heißt Mittwoch/Dienstag.
3. Nein, am Sonntag gehen wir nicht in die Schule./Nein, am Sonntag haben wir
frei.
4. Nein, meine Mutti ist älter als ich.
Nein, ich bin jünger als meine Mutti.
5. Neunzehn plus zwölf ist einunddreißig.
6. Deutsch ist prima. (schwer, schön, toll.)
Zadanie 8.
8 x 1 pkt = 8 pkt.
1 punkt przyjmujemy za każdą dobrze ustaloną kolejność wypowiedzi w dialogu.
•

(0) - wzór, (8), (5), (2), (4), (1), (6), (3), (7), (9) – wzór

Zadanie 9.
3 x 1 pkt = 3 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w zdaniu.
1 B
2 A
3 C

Zadanie 10.
8 x 2 pkt = 16 pkt.
1 punkt przyznajemy za każdy poprawnie podkreślony wyraz, w którym jest błąd.
1 punkt przyznajemy za każdy poprawnie zapisany wyraz, w którym był błąd.
0. Es gibt kein Käse mehr.
………….keinen………………………………….
1. Im Winter ist es am kaltesten.
………………………….kältesten……………...
2. Wo hast du dich gesetzt?
…..Wohin…………………………………………
3. Warum bist du Mutti ohne mir gegangen?
…………………………………mich……………..
4. Wohin hast du deinen Rucksack gelegen?
…………………………………………gelegt……
5. Sind Sie so gut und helfen Sie mir!
…..Seien………………………………………….
6. Womit interessierst du dich?
…..Wofür………………………………………….
7. Wie alt hast du?
……………bist………………………………….…
8. Er müsst zum Arzt gehen.
………muss……………………………………….
Opracowała: Zdzisława Pietraszek

