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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

 
Czas pracy 20 minut 

 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony. 

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba 
punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 

3. Ocena końcowa jest otrzymywana w wyniku pomnożenia 
przez 2 sumy punktów uzyskanych ze wszystkich arkuszy 
danego poziomu. 

4. Należy pisać czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub 
czarnym.  

5. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Nie wolno używać 
korektora. 

6. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest karta odpowiedzi, 
którą w tym arkuszu wypełnia zdający. 

7. W karcie wyników zamaluj całkowicie kratkę z literą 
oznaczającą właściwą odpowiedź, np. . Jeśli się pomylisz, 
błędne zaznaczenie obwiedź kółkiem    i zamaluj  inną 
odpowiedź. 

8. Podczas tej części egzaminu nie można korzystać ze słownika. 
 

Życzymy powodzenia! 
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Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie 15 punktów. 

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 
           

PESEL ZDAJĄCEGO 

 

(Wpisuje zdający przed 
rozpoczęciem pracy) Miejsce 

na naklejkę 
z kodem 
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Zadanie 7. (6 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie informacje dotyczące katastrofy ekologicznej. Z podanych 
możliwości wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę a, b lub c, 
a następnie wpisz odpowiednie litery do tabelki. 
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  
 
 
 
7.1. Bei dem Unglück, das sich bereits am vergangenen Tag ereignete, handelt es sich  

a) um ein untergegangenes Schiff. 
b) um Verfolgung von Umweltsündern. 
c) um ein Experiment.  

 
 
7.2. Die Havarie des maltesischen Schiffes passierte 

a) an der afrikanischen Küste. 
b) in Brasilien. 
c) vor der Bretagne. 

 
 
7.3. Befürchtet wird, dass: 

a) das auslaufende Öl die Küste erreicht. 
b) dieses Unglück zum Tod von vielen Tieren führt. 
c) die Besatzungsmitglieder nicht überlebt haben. 

 
 
7.4. Der Hochseeschlepper versuchte 

a) den großen Ölteppich aufzusaugen. 
b) einen Teil des Schiffes auf die offene See zu schleppen.  
c) ein Meeresprojekt durchzuführen. 

 
 
7.5. Eingesetzt wurden auch: 

a) U-Boote. 
b) Hubschrauber.  
c) Flugzeuge.  

 
 
7.6. Nachdem der Tanker gegen 6 Uhr gefunkt hatte, 

a) brach er auseinander. 
b) wurde Öl aus den Tanks abgepumpt. 
c) begannen die Vorbereitungen für die Aktion vor Ort. 

 
7.1. 

 
7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 

 
 

     

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI. 
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Zadanie 8. (9 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z dwiema osobami na temat ich problemów w życiu 
rodzinnym. Po wysłuchaniu wywiadu zdecyduj, które z podanych zdań dotyczą Markusa, 
które Christiny, a które nie dotyczą nikogo z nich. Zaznacz znakiem (X) odpowiednią 
rubrykę w tabeli. 
Za każdą prawidłowo zaznaczoną informację otrzymasz 1 punkt. 

 

 

 

  Markus Christine niemand 

8.1. Wenn ich Probleme habe, gehe ich zu meiner 
Schwester.  

   

8.2. Mit meiner Mutter vertrage ich mich gut.     

8.3. Mein Vater will seine eigene Weltanschauung auf mich  

übertragen. 
   

8.4. Ich habe kein gutes Verhältnis zu meinem Vater.     

8.5. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, eigene  

Erfahrungen zu machen. 
   

8.6. Ich respektiere die Meinung meiner Mutter, weil ich  

nicht möchte, dass sie ein trauriges Gesicht macht. 
   

8.7. Ich bin schuld daran, dass kein Kontakt zustande 
kommt. 

   

8.8. Eltern und Kinder sollen Vertrauen zueinander haben.     

8.9. Die einzelnen Mitglieder der Familie sollen  

gleichberechtigt sein.  
   

  

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI. 


