
Zadanie pierwsze 

Rozmowa z egzaminatorem 

„chmurki” 



Przeprowadził / a się Pan / Pani do nowego mieszkania i organizuje przyjęcie 
z tej okazji.  Pragnie Pan / Pani zaprosić na nie koleżankę z Niemiec. Proszę 
omówić z nią cztery kwestie:  

Termin 

Położenie 
mieszkania   

Zaproszeni 
goście 

Dojazd   

 

   

 
 

 

 
 

  

 



Przebywa Pan / Pani na stypendium w Niemczech. Wynajmuje Pan / Pani 
pokój.  Pragnie Pan / Pani zakupić zwierzę.  Proszę porozmawiać o tym z 
właścicielem mieszkania. Proszę omówić z nim cztery kwestie:  

Chęć zakupu  
i powód 

Argumenty  
za posiadaniem 

zwierzęcia 

Obowiązki względem 
zwierzęcia 

 

 

 

 

 

  

 

Rodzaj 
zwierzęcia 



Przebywa Pan / Pani na obozie językowym i mieszka w jednym pokoju z 
kolegą / koleżanką z Berlina. Kolega / koleżanka pali we wspólnym pokoju 
papierosy. Proszę omówić z nim / z nią cztery kwestie:  

Wyrażenie 
sprzeciwu 

Wyrażenie 
argumentów 

przeciwko paleniu 

Przedstawienie 
propozycji rozwiązania 

konfliktu 
 

 

 

 

 

  

 

Zachęta do 
rzucenia palenia 



Jest Pan / Pani u znajomych w Dreźnie. Oni zaplanowali wspólne wyjście do 
teatru lub kina. Proszę omówić ze znajomymi cztery kwestie:  

Termin wspólnego 
wyjścia 

Sposób dotarcia 
do teatru lub kina 

Wybór repertuaru 

 

 

 

 

  

 

Rezerwacja 
biletów 



Dostał / a Pan / Pani pracę w Wiedniu. Znalazł / a Pan / Pani ogłoszenie 
dotyczące wynajęcia mieszkania. W rozmowie z wynajmującym proszę 
poruszyć cztery kwestie: 

Wyposażenie 
mieszkania 

Możliwość 
obejrzenia 
mieszkania  

Położenie 
mieszkania 

 

 

 

 

  

 

Warunki 
płatności 



Podczas wymiany młodzieży gości Pan / Pani u siebie kolegę z Niemiec. 
Próbujecie bliżej się poznać. W rozmowie z nim proszę poruszyć cztery 
kwestie: 

Najbliższa 
rodzina 

Zainteresowania 
Plany na 

przyszłość 

 

 

 

 

  

 

Obowiązki 
domowe 



Jest Pan / Pani z wizytą u znajomych w Szwajcarii. Znajomi prowadzą bardzo 
niehigieniczny tryb życia, co Panu / Pani nie odpowiada. W rozmowie ze 
znajomymi proszę poruszyć cztery kwestie: 

Palenie 
papierosów 

Dieta 
Argumenty 

przemawiające za 
zdrowym trybem życia 

 

 

 

 

  

 

Brak ruchu  



W czasie wakacji pragnie Pan / Pani wziąć udział w kursie językowym. W 
rozmowie telefonicznej z kolegą prosi Pan / Pani o pomoc w znalezieniu 
odpowiedniej oferty. Proszę w rozmowie z kolegą poruszyć cztery kwestie: 

Program 
kursu 

Organizacja czasu 
wolnego po kursie 

Termin kursu 

 

 

 

 

  

 

Warunki płatności 



Zaprosił / a Pan / Pani znajomego z Niemiec, by odwiedził Pana / Panią w 
Polsce. W rozmowie ze znajomym proszę poruszyć cztery kwestie: 

Termin przyjazdu  
i pobytu 

Dojazd do miejsca 
docelowego 

Warunki 
zakwaterowania 

 

 

 

 

  

 

Czas wolny 



Planuje Pan / Pani wspólne wakacje ze znajomym z Niemiec. W rozmowie 
telefonicznej ze znajomym proszę poruszyć następujące kwestie. 

Termin wspólnych 
wakacji 

Miejsce wspólnych 
wakacji 

Koszty wspólnych 
wakacji 

 

 

 

 

  

 

Sposób spędzania 
czasu 



Wyjeżdża Pan / Pani wspólne ze znajomym z Niemiec na wakacje do Wiednia. 
Dzwoni Pan / Pani do informacji kolejowej.  W rozmowie proszę poruszyć 
następujące kwestie: 

Połączenia 
komunikacyjne 

Ceny biletów Miejsce odjazdu i 
przyjazdu pociągu 

 

 

 

 

  

 

Czas trwania podróży 
z przesiadką i bez 


