
Informacja dla Rodzica i uczestnika grupy międzyszkolnej DSD 1 2021/22

Pojęcie DSD 1
Międzynarodowy egzamin DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy)
Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec na poziomie B1
to  egzamin  dla  uczniów  szkół  zagranicznych  przeprowadzany  na  mocy  porozumienia
z Ministerstwem Kultury RP.
Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można
do  niego  przystępować  indywidualnie.  Egzamin  DSD i  przeprowadzany  jest  nieodpłatnie
i  na miejscu w naszym liceum dla wszystkich  uczęszczających do grup DSD i  do grupy
międzyszkolnej.  Proponujemy  Państwa  dzieciom  możliwość  uzyskania  znajomości  języka
niemieckiego poświadczonej  międzynarodowym certyfikatem DSD 1(na poziomie B1),  co
w obecnych  czasach  zdecydowanie  zwiększa  ich  szanse  na  polskim i  międzynarodowym
rynku  pracy.  W firmach  niemieckich  i  polskich  kooperujących  z  niemieckimi  kandydaci
do pracy znający język niemiecki mają zdecydowaną preferencję. 

Warunki dopuszczenia do egzaminu
Uczniowie  grupy  międzyszkolnej,  aby  spełnić  warunki  dopuszczenia  do  certyfikatu,
realizować  będą  w  szkole  macierzystej  przynajmniej  program  podstawowy  języka
niemieckiego,  a  w  naszym  liceum  dodatkowe  2  godziny  (godzina  po  ustaleniu
z zainteresowanymi). Egzamin zdawany będzie w drugim lub trzecim roku nauki, w marcu.
Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.
Możliwe jest uczestnictwo w projekcie również biegłych językowo uczniów obecnych klas
wyższych liceum, którzy podeszliby do egzaminu odpowiednio wcześniej.  Zatem roczniki
2004, 2005 lub starsze zapraszamy do grupy już utworzonej (liczba miejsc 12 ze względu
na kontynuujących). 
Rocznik  2006 (czyli  uczniów  rozpoczynających  naukę  w  liceum)  zapraszamy  do  nowej
grupy,  która  rozpocznie  przygotowania  do  egzaminu  od  września  2021  roku
po wcześniejszym napisaniu testu plasującego.  
Zajęcia  odbywać  się  będą  hybrydowo,  zarówno  w  formie  stacjonarnej  w  I  Liceum,  jak
i  zdalnej  szczególnie  w  okresie  zimowym.  Zapisując  kandydata  do  grupy  rodzic/prawny
opiekun wyraża  gotowość jego uczestnictwa w kursie przez cały rok szkolny. Dopuszcza się
10 % nieobecności. 

Tematyka zajęć
 ćwiczenia dostosowane do wymogów i formy DSD 1 w sprawnościach: mówienie,

pisanie,  czytanie,  słuchanie  oraz  rozwijanie  kompetencji  leksykalnych
i gramatycznych na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego

 treści  leksykalne  zgodne  z  kanonem  zagadnień  dostępnym  na  stronie
http://www.school28.edukit.lviv.ua/Files/downloads/DSD_I_MK_Themenkatalog_ab
_2013_T1_.pdf , przykładowo: czas wolny, zainteresowania, film, książka, muzyka,
gotowanie,  sport,  ochrona  środowiska,  szkoła,  święta,  rodzina,  przyjaciele,
mieszkanie, przyszłość, itp.



 zagadnienia  gramatyczne:  czas  teraźniejszy,  przyszły,  przeszły Perfekt  i  Imperfekt,
strona  bierna,  tryb  przypuszczający,  imiesłowy,  konstrukcje  bezokolicznikowe,
odmiana rzeczowników z rodzajnikami, przyimki z 3. i 4. przypadkiem, szyki zdań
współrzędnych i podrzędnych, spójniki dwuczłonowe

Forma egzaminu
DSD I przeprowadzany jest w marcu każdego roku i składa się z dwóch zasadniczych części :
pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje:

 - rozumienie tekstu czytanego – 70 minut

 -rozumienie tekstu słuchanego – około 45 minut 

 - komunikację pisemną – 75 minut (dostępne słowniki)
Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia dwuosobowa komisja:

 5 minut – rozmowa z egzaminującym na tematy z katalogu pytań

 5 minut – prezentacja przygotowana przez ucznia

 5 minut – rozmowa na temat prezentacji
Prace pisemne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane. Wyniki ogłaszane
są na początku wakacji, a dyplomy przesyłane na adres I Liceum pod koniec wakacji.

Zapisy
Podania  do  grupy  początkującej  należy  składać  mailowo  na  adres:  dsd1@asnyk.com
korzystając z formularza i oświadczenia ze strony szkoły do  6 sierpnia    2021   r.  Formularz
zgłoszeniowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oraz publikację wizerunku
znajdują się na stronie https://www.asnyk.com.pl/ w zakładce DSD. Są tam również niniejsze
szczegółowe informacje. Krótki test kompetencji dostosowany do poziomu po dwóch latach
nauki w szkole podstawowej i spotkanie organizacyjne odbędą się we wrześniu   2021 roku   w I
LO  przy  ulicy  Grodzkiej  1  w  Kaliszu.  Przewidziany  jest  również  nabór  uzupełniający
we wrześniu 2021 r. 

Zapraszamy! Dyrekcja i zespół germanistów I Liceum
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