
MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 1 
 
 
ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Musisz dojechać pociągiem z Hamburga do Monachium. Telefonujesz na 
informację kolejową i pytasz: 
- o ranne połączenia, 
- o godziny odjazdów pociągów z Hamburga, 
- o cenę biletu drugiej klasy ze zniżką dla ucznia. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Opowiadasz koledze ze Szwajcarii o meczu w Waszej drużynie piłki nożnej. 
Powiedz mu: 
- o odniesionym zwycięstwie, 
- o przebiegu meczu, 
- o nagrodach dla zwycięzców. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

C. Negocjowanie. 
Mieszkasz u znajomych w Niemczech. Nie jesteś zadowolony/-a z pory 
spożywania kolacji. 
- Poproś o wcześniejszą porę spożywania kolacji. 
- Odrzuć argumenty znajomych, próbujących przekonać Cię do swoich 

nawyków i podaj powody swojej prośby. 
- Zaakceptuj zaproponowane rozwiązanie. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Jesteś w obcym mieście w Austrii. Chciałbyś/-abyś dotrzeć z dworca 
kolejowego do najbliższego hotelu. Spytaj przechodnia: 
- gdzie znajduje się najbliżej położony hotel, 
- w jaki sposób możesz dostać się tam dostać. 
- Poproś przechodnia, aby pokazał Ci drogę na planie miasta. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Podczas ferii zimowych złamałeś/-aś nogę. Opowiedz Swojemu znajomemu z 
Wiednia, jak do tego doszło. Opowiedz: 
- w jakich okolicznościach złamałeś/aś nogę, 
- jakiej pomocy Ci udzielono, 
- o następstwach złamania dla Twojego zdrowia. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 
 

C. Negocjowanie. 
Mieszkasz u znajomych  w Niemczech. Otrzymujesz od nich zbyt niskie 
kieszonkowe. 
- Poproś o podwyższenie kieszonkowego. 
- Podaj argumenty przemawiające za zwiększeniem kwoty kieszonkowego. 
- Przystań na propozycję znajomych. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Szukasz w Berlinie mieszkania do wynajęcia. Znajdujesz w gazecie 
ogłoszenie dot. wynajmu mieszkań. Dzwonisz na podany numer telefonu. 
Spytaj: 
- o lokalizację mieszkania, 
- o wielkość, wygląd mieszkania oraz cenę wynajmu. 
- Ustal termin obejrzenia mieszkania. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
  
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Spędziłeś/-aś wakacje na południu Europy. Po wakacjach dzielisz się 
wrażeniami z kolegą ze Szwajcarii. Opowiedz: 
- gdzie spędziłeś/-aś wakacje, 
- o warunkach pobytu i podróży, 
- o obejrzanych osobliwościach i zabytkach. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 

 
C. Negocjowanie. 

Kolega z Niemiec proponuje Ci wspólne spędzenie wakacji. Chciałby pojechać 
na kamping nad jeziorem. 
- Zaproponuj noclegi w innym miejscu, np. w domu wczasowym. 
- Przekonaj kolegę, że Twoja propozycja jest lepsza. 
- Odrzuć propozycję kolegi i zapewnij go, że na kamping pojedziecie przy 

innej okazji. 
Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Będąc na wakacjach w Niemczech zachorowałeś/aś. U lekarza podaj: 
- na jakie dolegliwości się skarżysz, 
- jak długo źle się czujesz. 
- Spytaj o sposób i czas trwania leczenia. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Na lekcji języka niemieckiego rozmawiacie o uroczystościach rodzinnych. Ty 
opowiadasz o ślubie Twojego brata. Uwzględnij: 
- czas i miejsce uroczystości ślubnej, 
- wygląd państwa młodych, 
- przebieg uroczystości ślubnej. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 
 

C. Negocjowanie. 
Mieszkasz w Niemczech. Zarezerwowałeś/-aś wczasy w pensjonacie w 
Alpach. Tydzień przed wyjazdem okazuje się, że została podwyższona cena 
pobytu. W biurze podróży: 
- poproś o wyjaśnienie przyczyn podwyżki, 
- nie zgódź się na wyższą cenę pobytu i podaj argumenty, 
- zażądaj innego rozwiązania sprawy. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Twój kolega z Austrii spędził  urlop w Polsce.  Podczas rozmowy telefonicznej 
zapytaj go o : 
- czas i miejsce pobytu, 
- zakwaterowanie, 
- sposób spędzania czasu. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Kupiłeś/-aś sobie mieszkanie. Opowiedz swojemu znajomemu z Berlina: 
- o sposobie znalezienia odpowiedniego mieszkania, 
- o dokonanych zmianach w jego wyglądzie, 
- o Twoich planach dot. jego umeblowania. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 

 
C. Negocjowanie. 

Twój kolega z Austrii pali w Twoim pokoju. 
- Poproś o niepalenie w pokoju. 
- Nie zgódź się z argumentami kolegi próbującego przekonać Cię do 

swojego zachowania i przedstaw mu argumenty dot. szkodliwości palenia. 
- Wskaż mu miejsce, gdzie może palić i zakończ rozmowę.  

Rozmowę rozpoczyna zdający.  
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Podczas pobytu na kampingu w Niemczech skradziono Ci plecak. 
Rozmawiasz z obsługą kampingu. 
- Poinformuj, gdzie znajdował się plecak przed kradzieżą. 
- Opisz jego wygląd. 
- Powiedz, co się w nim znajdowało. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 

 
B. Relacjonowanie wydarze ń. 

Opowiadasz Swojemu koledze z Niemiec, jak wyglądał Twój Bal 
Studniówkowy. Uwzględnij: 
- czas i miejsce wydarzenia, 
- wygląd i zachowanie uczestników balu, 
- przebieg uroczystości. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 
 

C. Negocjowanie. 
Oferujesz mieszkanie do wynajęcia. Zgłasza się do Ciebie obcokrajowiec, dla 
którego Twoja oferta jest trochę za droga. 
- Nie przyjmij propozycji obniżenia ceny. 
- Podaj argumenty ( np. położenie, wyposażenie ). 
- Przystań na inne rozwiązanie sprawy. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Szukasz w Berlinie mieszkania do wynajęcia. Znajdujesz w gazecie 
ogłoszenie dot. wynajmu mieszkań. Dzwonisz na podany numer telefonu. 
Spytaj: 
- o lokalizację mieszkania, 
- o wielkość, wygląd mieszkania oraz cenę wynajmu. 
- Ustal termin obejrzenia mieszkania. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 

 
B. Relacjonowanie wydarze ń. 

Opowiadasz Swemu koledze ze Szwajcarii jak obchodziłeś/-aś Swoje 18-te 
urodziny. Uwzględnij: 
- czas i miejsce uroczystości, 
- zaproszonych gości, 
- przebieg uroczystości urodzinowej. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 

 
C. Negocjowanie. 

Będąc w Berlinie wybrałeś/-aś się do teatru. Na widowni okazuje się, że na 
Twoim miejscu już ktoś siedzi. 
- Zgłoś ten fakt obsłudze teatru. 
- Nie wyraź zgody na zajęcie przez Ciebie innego miejsca i podaj powód. 
- Zażądaj innego rozwiązania. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Podczas wakacji w Niemczech popsuł Ci się samochód. W najbliższej 
miejscowości pytasz przechodnia: 
- o najbliższy warsztat samochodowy. 
- Poproś go o pomoc w odholowaniu samochodu do warsztatu. 
- Spytaj go o możliwość ewentualnego zakwaterowania w tej miejscowości 

lub  w okolicy. 
Rozmowę rozpoczyna zdający. 

 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Twoja miejscowość została dotknięta skutkami powodzi. W rozmowie 
telefonicznej ze znajomym z Niemiec opowiedz: 
- co się wydarzyło w Twojej miejscowości, 
- gdzie się w tym czasie znajdowałeś/-aś, 
- o skutkach powodzi. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

C. Negocjowanie. 
Kupiłeś/-aś miejscówkę w pociągu w Niemczech w przedziale drugiej klasy dla 
palących. Okazuje się, że Twoje miejsce jest już zajęte. 
- Poinformuj konduktora o zaistniałym fakcie. 
- Odrzuć wyjaśnienia konduktora i przedstaw Swoje oczekiwania dot. 

rozwiązania problemu. 
- Zaakceptuj kompromis (np. miejsce w pierwszej klasie dla niepalących). 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Jesteś samochodem na urlopie w Niemczech. Planujesz nocleg w hotelu. 
Spytaj w recepcji hotelowej: 
- o cenę pokoju jednoosobowego z łazienką, 
- jakie są możliwości zjedzenia posiłku w hotelu, 
- o warunki garażowania. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
W ramach wymiany międzyszkolnej gościłeś/-aś u ucznia z Niemiec. Na 
spotkaniu pożegnalnym dzielisz się wrażeniami z pobytu. Opowiedz: 
-    u kogo mieszkałeś/-aś, 
- jakie ciekawe miejsca zwiedziłeś/-aś, 
- co Ci się najbardziej podobało podczas pobytu. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
   
 

C. Negocjowanie. 
Jesteś u znajomych w Niemczech na wakacjach. Chciałbyś/abyś pojechać z 
kolegami na weekend  pod namiot. Znajomi nie wyrażają na to zgody. 
- Zapewnij ich , że ich obawy są nieuzasadnione. 
- Przekonaj ich do takiej formy spędzania weekendu. 
- Odrzuć ich argumentację  i zapewnij o słuszności Twej decyzji. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
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ROZMOWY STEROWANE 
 
Zapoznaj si ę z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b ędzie odegranie 
wskazanych ról. 
 

A. Uzyskiwanie oraz udzielanie informacji i wskazówek. 
Chcesz  z kolegami pojechać do Austrii na narty. Chcecie zatrzymać się w 
schronisku młodzieżowym. Dzwonisz do schroniska i pytasz: 
- o cenę trzyosobowego pokoju, 
- o możliwości zjedzenia posiłku w schronisku, 
- o zniżki dla studentów. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 
 
 

B. Relacjonowanie wydarze ń. 
Spotykasz się z kolegą z Niemiec, którego już od dawna nie widziałeś/-aś. 
Jest on zaskoczony Twoim wyglądem i chce się dowiedzieć, jak udało Ci się 
schudnąć. Powiedz mu: 
- kiedy pomyślałeś/-aś o odchudzaniu, 
- o sposobie „ zrzucenia ” zbędnych kilogramów, 
- o reakcji otoczenia na Twój nowy wygląd. 

            Rozmowę rozpoczyna egzaminator.  
   
 

C.  Negocjowanie. 
Twoja koleżanka z Niemiec zamierza podróżować po Europie autostopem. 
Proponuje Ci wspólne podróżowanie. 
- Odrzuć propozycję koleżanki i podaj powód. 
- Nie zgódź się z odpowiedzią koleżanki i przedstaw dalsze argumenty. 
- Zaproponuj inną formę podróżowania, np. pociąg. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminator. 
 
 
 

 


