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Z OPERONEM

J¢ZYK NIEMIECKI

POZIOM ROZSZERZONY

CZ¢Âå I

Czas pracy 120 minut

Instrukcja dla zdajàcego

1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania

1–3). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nad-

zorujàcego egzamin.

2. Pisz czytelnie. U˝ywaj tylko d∏ugopisu/pióra z czarnym tu-

szem/atramentem.

3. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.

4. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.

˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç

∏àcznie 23 punkty.

dysleksja

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez

dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJÑCEGO
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STOSOWANIE STRUKTUR 
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 1. (2,5 pkt)
Przeczytaj tekst, a nast´pnie uzupe∏nij luki (1.1–1.5) podanymi ni˝ej czasownikami, tak aby
otrzymaç logiczny tekst. Wybrane czasowniki podaj w prawid∏owej formie gramatycznej. Dwa
wyrazy nie pasujà do ˝adnej luki.
Za ka˝de poprawne uzupe∏nienie otrzymasz 0,5 punktu.

vergleichen, unterscheiden, tragen, ähneln, ergeben, sehen, nehmen

Partnerwahl

Von Papa auf Händen (1.1.) ................................., suchen sich Frauen laut einer ungarischen Studie

später oft einen Partner, der dem Vater (1.2.) .................................. Das Forscherteam von der Uni-

versität Pécs in Ungarn hatte bei 312 Erwachsenen aus insgesamt 52 Familien jeweils 14 unterschie-

dliche Gesichtsabschnitte präzise ausgemessen und später miteinander (1.3.) ................................. .

Daraus (1.4.) ................................. sich, dass Töchter insbesondere Männer als Partner bevorzugen,

deren zentraler Gesichtsbereich dem der Väter ähnlich (1.5.) ................................. .

nach: www.sueddeutsche.de, vom 03.09.08. (gekürzt und bearbeitet)

Zadanie 2. (2,5 pkt)
Przeczytaj zdania, a nast´pnie uzupe∏nij luki, przekszta∏cajàc odpowiednie fragmenty. Zastosuj in-
ne konstrukcje gramatyczne, zachowujàc treÊç zdaƒ wyjÊciowych. Wymagana jest pe∏na popraw-
noÊç gramatyczna wpisywanych zdaƒ. 
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Wie die eigenen Eltern aussehen, beeinflusst die spätere Partnerwahl.
Das ............................. der eigenen Eltern beeinflusst die spätere Partnerwahl.

2.2. Nach dem Bericht der ungarischen Forscher wählen Frauen ihren Partner nach dem Vorbild des
Vaters aus.
Wie die ungarischen Forscher ........................................, wählen Frauen ihren Partner nach dem
Vorbild des Vaters aus.

2.3. Andere Forscher glauben, dass die Partnerwahl nur schwer erklärt werden kann.
Andere Forscher glauben, dass sich die Partnerwahl nur schwer erklären ................................... .

2.4. Attraktivität folgt keinen Regeln.
Es gibt keine Regeln dafür, wer als ........................................ gilt.

2.5. Sehr wichtig ist die Körperpflege.
Sehr wichtig ist es, seinen Körper ........................................ .



J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç I
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

WYPOWIEDè PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)
Wypowiedz si´ na jeden z poni˝szych tematów. Wypowiedê powinna zawieraç od 200 do 250
s∏ów i spe∏niaç wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

3.1. Uczyç si´ tylko jednego czy kilku j´zyków obcych? Wyraê swojà opini´ na ten temat w formie
rozprawki, podajàc argumenty za i przeciw.

3.2. B´dàc na wycieczce w jednym z krajów niemieckoj´zycznych, zwiedza∏aÊ/zwiedza∏eÊ muzea.
Opisz dzie∏o sztuki, które zrobi∏o na tobie najwi´ksze wra˝enie. 

3.3. Napisz opowiadanie ilustrujàce jakieÊ znane niemieckie przys∏owie.

Praca nie mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ 300 s∏ów, w przeciwnym razie za jej kompozycj´ nie otrzymasz
punktów.

CZYSTOPIS

4



5

J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç I
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”



6

J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç I
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

TREÂå KOMPOZYCJA
BOGACTWO

J¢ZYKOWE

POPRAWNOÂå

J¢ZYKOWA
RAZEM

Poziom A B C A B C A B C A B C

Liczba

punktów
5 4–3–2 1–0 4 3–2 1–0 5 4–3–2 1–0 4 3–2 1–0
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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