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 środa, 20.05.2020 r. 

 

KONSULTACJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MATURZYSTÓW 

 

Moi Drodzy, 

zachęcam Was do udziału w konsultacjach w celu przygotowania się do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Chciałabym, abyśmy dzisiaj zajęli się 

zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych), 

które oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu 

egzaminacyjnym.  

Na co należy zwrócić uwagę? 

 Bardzo istotnym czynnikiem jest kontekst. Zanim zdecydujecie się na wybór 

któregokolwiek wariantu i uzupełnienie luki, przeczytajcie cały tekst, ignorując puste 

miejsca. Dzięki temu zobaczycie szerszy kontekst i będziecie dokładniej wiedzieli, 

którym słowem, wyrażeniem bądź strukturą uzupełnić lukę. 

 Zanim wybierzecie jedną z odpowiedzi, zawsze przeanalizujcie najbliższe sąsiedztwo 

luki, czyli wyrazy bezpośrednio ją poprzedzające i umieszczone zaraz po niej.  

Po uzupełnieniu luk tekst musi być poprawny gramatycznie. Po zakończeniu zadania 

przeczytajcie jeszcze raz wszystkie zdania/cały tekst, aby sprawdzić, czy tworzą/tworzy 

spójną całość. 

 Pamiętajcie, że warianty odpowiedzi zawierające pojedyncze słowa mogą być bardzo 

zbliżone do siebie znaczeniowo, jednak tylko jedno z nich będzie pasować  

do występujących wokół luki innych wyrazów, z którymi często będzie tworzyć 

kolokację/wyrażenie lub idiom. Zawsze szukajcie podpowiedzi i wskazówek dla swojego 

wyboru. 

 W toku nauki niezwykle ważne jest zapisywanie i zapamiętywanie nie pojedynczych 

słów, ale całych wyrażeń. Ucząc się i powtarzając słownictwo, twórzcie jak najwięcej 

zwrotów. Zawsze powtarzajcie czasowniki wraz z ich formami podstawowymi,  

a rzeczowniki z rodzajnikami oraz liczbą mnogą. Wtedy wiele luk w zadaniach testowych 

będziecie mogli uzupełnić szybko i bezbłędnie. 

 Ucząc się nowych zagadnień gramatycznych, rysujcie schematy i tabele obrazujące ich 

budowę. Szybko rozpoznacie wtedy, jakiej części danego zagadnienia dotyczy dana luka. 
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Przypominam typy zadań sprawdzających znajomość środków językowych na poziomie 

podstawowym, z jakimi możecie się spotkać na egzaminie: 

1. test luk sterowanych, 

2. uzupełnianie minidialogów: 

 tłumaczenie fragmentów zdań, 

 parafraza zdań, 

 pary leksykalne. 

 

Zamieszczone wskazówki pochodzą z następującej publikacji: 

C. Serzysko, N. Drabich, T. Gajownik, Deutsch. Repetytorium maturalne. Podręcznik. Język 

niemiecki. Poziom podstawowy, Pearson, Warszawa 2014, s. 16-17. 

 

Poniżej podaję link do strony internetowej, gdzie znajdziecie arkusze maturalne z ubiegłych 

lat: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190107152352244 

 

Proszę kontaktować się ze mną przez Messengera, e-mailowo lub telefonicznie. Chętnie służę 

pomocą. e-mail: niemiecki.dubienka@gmail.com 

 

Pozdrawiam serdecznie.   

K. Kata 
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