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Od 2018 roku możliwość 
zdawania DSD I na 

poziomie B1
w Asnyku

DSD I (Deutsches Sprachdiplom 1)
to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny 

Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami 
wszystkich landów RFN

(Stała Konferencja Ministrów Oświaty)



Egzamin DSD I jest 
całkowicie 

finansowany przez 
Republikę Federalną 

Niemiec –
przeprowadzany 

bezpłatnie w naszej 
szkole!

Konsul Marion Ramackers
i koordynator DSD Susanne 

Lindemann wręczają pozwolenie na 
przeprowadzanie egzaminów DSDI



Koordynator DSD -
Susanne Lindemann
wspiera nas 
merytorycznie
i materialnie zakupem 
materiałów 
dydaktycznych, 
przewodniczy 
szkoleniom 
nauczycieli DSD oraz 
komisjom 
egzaminacyjnym



Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD I?

Dyplom DSD I
– jest potwierdzeniem umiejętności 

językowych poświadczonych 
międzynarodowym certyfikatem DSD I

(na poziomie B1)

>Język niemiecki jest jednym
z najczęściej używanych języków

w Europie
>Niemcy wydają więcej pieniędzy na podróże niż inne 

narodowości, więc porozumieć się po niemiecku można 
praktycznie na całym świecie



Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD I?

>W firmach niemieckich i polskich 
kooperujących z niemieckimi
kandydaci do pracy znający

język niemiecki
mają zdecydowaną preferencję

>Niemcy są największą potęgą gospodarczą
w Unii Europejskiej i czwartym najlepiej 

rozwiniętym gospodarczo krajem na świecie, 
a w skali światowej są drugim największym 

eksporterem



Pierwszy pilotażowy egzamin DSD I
dla uczniów I LO i Gimnazjum Nr 9

- 1 marca 2018 r.





Egzamin pilotażowy DSD I 2019



Cel corocznych
egzaminów pilotażowych to:

- poznanie mocnych i słabych stron wypowiedzi i prezentacji

-oswojenie się z formą egzaminu
- dokładne poznanie jego struktury

-motywacja do wytężonej pracy
-cenna lekcja dla obserwujących uczniów

- ocena, komentarz i wskazówki komisji 
egzaminacyjnej



Forma egzaminu
DSD I składa się z  dwóch zasadniczych części:

pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje:
- rozumienie tekstu czytanego
- rozumienie tekstu słuchanego
- komunikację pisemną

Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa,
którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej
oraz nauczyciel języka niemieckiego.
5 minut – rozmowa z egzaminującym na tematy z 
katalogu pytań
5 minut – prezentacja przygotowana przez ucznia
5 minut – rozmowa na temat prezentacji



Prace egzaminacyjne wysyłane są do 
Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.

Uczniowie otrzymują certyfikat DSD1
na poziomie B1 po zdaniu

wszystkich  4 komponentów.
Każdy otrzymuje zaświadczenie o zdanych 

komponentach.



Najlepsza forma przygotowań-

Sprachcamp !
Trzydniowy

Intensywny

Bezpłatny

Obóz językowy



Sprachcamp, czyli …

Komfort nauki pod okiem 
wykwalifikowanej kadry w 
małej grupie osób

Super atmosfera i wieczorna pizza  ! ☺

Niecodzienne metody nauki



Pierwszy pisemny egzamin DSD I



Pierwszy ustny egzamin DSD I



Pierwszy ustny egzamin DSD I



Egzamin grupy międzyszkolnej DSD I
z uczniami z II i III LO 2019

Część pisemna :

Część ustna:



Egzamin grupy międzyszkolnej 2020
z uczennicami z IV LO



2021 – egzamin gupy międzyszkolnej
z uczniami z III LO i Lingua Nova



Międzyszkolna grupa DSD I

jesteśmy otwarci na współpracę ☺

Nauczyciel – germanista I LO pracuje
w oparciu o wybrane materiały
z podręczników rekomendowanych przez ZFA 
Wrocław oraz ze strony patsch.net i własnych

W naszym liceum dodatkowe 2 godziny dla osób chcących 
przystąpić do egzaminu z obrębu wszystkich szkół w Kaliszu

Egzamin zdawany w zależności od stopnia opanowania 
materiału  po 2-3 latach (w marcu)

Uczniowie takiej grupy, aby spełnić warunki 
dopuszczenia do certyfikatu, realizują

w szkole macierzystej przynajmniej program 
podstawowy języka niemieckiego



Jeśli DSD to...

… tylko w Kaliszu…

...tylko w Asnyku…

...tylko w grupie miedzyszkolnej...


