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Konkurs Języka Niemieckiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego 

w roku szkolnym 2020/2021 

Etap wojewódzki 

KLUCZ ODPOWIEDZI 
 

Zadanie 1.  Max. 5 pkt. 

1.1. – C 1.2. – E 1.3. – A 1.4. – B 1.5. – G      

 

Zadanie 2.  Max. 8 pkt.  

2.1. – B 2.2. – B 2.3. – B 2.4. – C 2.5. – B  

2.6. - B 2.7. – A 2.8. - A   

 

Zadanie 3.  Max. 7 pkt.  

Za każde logiczne przekształcenie, zgodne z poleceniem, należy przyznać 1 pkt.  

Jeżeli przekształcone zdanie zawiera drobny błąd gramatyczny niezwiązany bezpośrednio ze 

strukturą formy strony biernej Passiv, przyznaje się 1 pkt. 

 
UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za pojedyncze zadanie. 

Należy uwzględnić każde poprawne przekształcenie, nieujęte w kluczu. 

 

3.1. Zuerst wird ein Liter Milch in den Topf gegeben. 

3.2. Das Puddingpulver  wird mit 5 Esslöffeln Zucker  in der Schüssel verrührt. 

3.3. Die Milch wird zum Kochen gebracht. 

3.4. Der Topf wird von der heißen Kochplatte genommen. 

3.5. Das Pulver wird  mit dem Mixer vermischt.  

3.6. Alles wird kurz aufgekocht. 

3.7. Der Pudding wird mit Früchten serviert. 

 
 

Zadanie 4.  Max. 4 pkt.  

4.1. – C 4.2. – E 4.3. – D 4.4. – F 
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Zadanie 5.  Max. 10 pkt. 

Za każde logiczne uzupełnienie, niezawierające błędów gramatycznych należy przyznać 1 pkt.  
 

UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za uzupełnienie. 

Należy uwzględnić każde poprawne uzupełnienie, nieujęte w kluczu. 

 

5.1. lieben 5.6. verträgt 

5.2. weggelaufen 5.7. rotes 

5.3. reinrassiger 5.8. zu fangen 

5.4. Fell 5.9. wisst 

5.5. Fleck 5.10. vermisst 

 

Zadanie 6 .Max. 4 pkt. 

Za każde logiczne uzupełnienie, zgodne z treścią zdania wyjściowego, niezawierające błędów 

gramatycznych należy przyznać 1 pkt.  
 

UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za pojedyncze zadanie. 

Należy uwzględnić każde poprawne przekształcenie, nieujęte w kluczu. 

 

6.1.– ist – aufgewacht  6.2. – Martina beeilt sich überhaupt nicht, obwohl der Zug gleich abfährt. lub Der 

Zug fährt gleich ab, trotzdem beeilt sich Martina überhaupt nicht.  

 

6.3. –  gewusst hätte  6.4. Julia hilft ihrer Mutter beim Aufräumen, damit sich ihre Mutter jetzt erholt.  

 

Zadanie 7. Max. 8 pkt.  

Za każde logiczne uzupełnienie, niezawierające błędów gramatycznych należy przyznać 1 pkt.  
 

UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za pojedyncze uzupełnienie. 

Należy uwzględnić każde poprawne uzupełnienie, nieujęte w kluczu. 
 

7.1. Ihren   7.2. frisches   7.3. Berliner   7.4. Wovon  7.5. gehängt  7.6. Kämm(e)  dich   

7.7. deren 7.8. Als 

 

Zadanie 8. Max. 4 pkt.  

Za każde logicznie utworzone pytanie, zgodnie z poleceniem, niezawierające błędów gramatycznych 

należy przyznać 1 pkt.  
 

UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za pojedyncze pytanie. 

Należy uwzględnić każde poprawne pytanie, nieujęte w kluczu. 
 

8.1. Wen stört Stefan in jedem Unterricht? 8.2. Wohin möchtest du den Schreibtisch stellen? 

8.3. Wessen Auto zeigt Martin seinem Freund? 8.4. Wem hilfst du auf dem Bauernhof? 
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Zadanie 9.  Max. 10 pkt. 

Za każde logiczne uzupełnienie, niezawierające błędów gramatycznych należy przyznać 1 pkt.  
 

UWAGA!  

Błąd ortograficzny należy wyłącznie podkreślić.  

Jeśli błąd ortograficzny zmienia znaczenie i zakłóca komunikację /i lub zmienia kategorię gramatyczną, 

PRZYZNAJE SIĘ 0 pkt. za pojedyncze uzupełnienie. 

Należy uwzględnić każde poprawne uzupełnienie, nieujęte w kluczu. 

 

Przykładowe odpowiedzi: 
 

9.1. verschieben   9.2. geradeaus   9.3. Läufst  9.4. Laune  9.5. Pflichten    

9.6. anzünden   9.7. Tropfen   9.8. gewischt  9.9. gibt  9.10. Gewitter 

 

Zadanie 10.  Max. 10 pkt. 

 
10.1. – C 10.2. – C 10.3. – C 10.4. – A 10.5. – A  

10.6. - B 10.7. – A 10.8. – B 10.9. – B 10.10. – A 

 

 

Zadanie 11.  Max. 10 pkt.  

Jeśli uczeń realizuje zadanie niezgodnie z poleceniem, (np. stosuje wyłącznie czas teraźniejszy lub 

przyszły,  nie opisuje wydarzenia, formułuje zaproszenie) otrzymuje 0 pkt. za całe zadanie. 
 

10 pkt., w tym: 
 

5 pkt – poprawność gramatyczna: 

 

5 pkt. – 0 – 2 błędów gramat.  

4 pkt. – 3 – 4 błędów gramat.  

3 pkt. – 5 – 6 błędów gramat.  

2 pkt. – 7 – 8 błędów gramat.  

1 pkt. – 9 – 10 błędów gramat.  

0 pkt. – powyżej 10 błędów gramat.  
 

3 pkt – bogactwo językowe (słownictwo, struktury gramatyczne) 

 

2 pkt – treść (uczeń dokładnie zrealizuje polecenie; wykorzystuje podane słownictwo; treść zrozumiała  

dla odbiorcy; wypowiedź jest logiczna, układ przekazu informacji jest przejrzysty) 


