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Czym jest DSD II i jakie daje szanse ?

Jest to egzamin opracowywany w ścisłej współpracy z ZfA

(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

Jest on egzaminem państwowym opartym o standardy 

europejskie 

(Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen).

Jest on egzaminem dwupoziomowym:

DSD I A2-B1

DSD II B2-C1
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Jest on przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, 

którzy uczyli się j. niemieckiego już wcześniej. 

Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD II w liceach 

ogólnokształcących uczęszczają do klas z poszerzonym profilem 

j. niemieckiego w szkołach mających uprawnienia 

do przeprowadzenia egzaminu DSD II 

(między innymi VIII LO w Krakowie).

Jest on egzaminem dla „całej klasy lub grupy”! Do tego 

egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się 

do niego przygotowywać indywidualnie!

Czym jest DSD II i jakie daje szanse ?
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Egzaminy do DSD II odbywają się w publicznych szkołach 

średnich danego kraju, które spełniają pewne warunki 

i są wspierane przez stronę niemiecką.

Egzamin DSD II przeprowadza się na półkuli północnej raz 

w roku. Dla całej półkuli północnej Centralna Komisja 

Egzaminacyjna w Berlinie ustala jeden termin egzaminu.

VIII LO jest Centrum Egzaminacyjnym egzaminu DSD II.

Do egzaminu mogą być dopuszczeni tylko uczniowie, którzy 

realizują naukę języka niemieckiego w szkołach z programem 

DSD. W całym cyklu musi zostać zrealizowane 1200/1500 godzin 

nauki j. niemieckiego.

Dyplom DSD II jest „świadectwem znajomości języka 

niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych 

w Niemczech”.

Czym jest DSD II i jakie daje szanse ?
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Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia 

na każdym kierunku w Niemczech. Dyplom może być również 

przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli 

i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec.

Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie 

na polskim i europejskim rynku pracy.

Egzamin DSD II przeprowadza się co roku na całym świecie.

Znajomość j. niemieckiego wymagana na egzaminie DSD II 

odpowiada poziomowi B2/C1 Wspólnej Europejskiej Ramy 

Referencyjnej.

Egzamin DSD II składa się z części pisemnej i części ustnej.

O przyznaniu dyplomów egzaminu DSD II decyduje Komisja 

Centralna w Berlinie.

Czym jest DSD II i jakie daje szanse ?
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DSD II egzamin pisemny 
Egzamin pisemny odbywa się na początku XII. Komisja Centralna 

z siedzibą w Berlinie opracowuje zadania egzaminacyjne 

do części pisemnej, która poprawiana jest w Niemczech.

Egzamin pisemny składa się z następujących części: 

Rozumienie tekstu czytanego (czas 85 minut),

Rozumienie ze słuchu (czas 50 minut), 

Samodzielna praca pisemna (streszczenie tekstu wraz 

z opisem grafiki + rozprawka (pro & kontra 

+opinia własna na dany temat) czas 120 minut). 

Za całą część pisemną można otrzymać max. 72 punkty.

Egzamin pisemny trwa jeden dzień.

Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu (rozumienie 

tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, i samodzielna praca 

pisemna) są ok. dwudziestominutowe przerwy.
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DSD II egzamin ustny 
ZfA z siedzibą w Kolonii opracowuje zestaw tekstów do części 

ustnej. Egzamin ustny przeprowadzany jest na terytorium 

danego kraju (m.in. w VIII LO w Krakowie) najczęściej 

w styczniu. Egzamin ustny oceniany jest przez nauczycieli 

polskich i niemieckich. Z egzaminu ustnego można otrzymać 

max. 24 punkty. 

Cały egzamin ustny trwa: 20 minut (przygotowanie w osobnym 

pomieszczeniu) + 20 minut (właściwy egzamin) Kiedy uczeń  

opuści salę egzaminacyjną trzyosobowa komisja dokona oceny 

egzaminu ustnego. Każdy z członków komisji ma przydzielone 

zagadnienie, na które zwraca szczególna uwagę. O wyniku 

zdający dowiaduje się, kiedy przez Centralną Komisję w Bonn 

zostaną przysłane wyniki z całości egzaminu.
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Dyplom DSD II - jak wygląda?
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Stypendia

W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących 

do egzaminu DSD II uczniowie wyróżniający się mają możliwość 

skorzystania z różnych stypendiów. Są to np. stypendia 

miesięczne, roczne. Podczas tych stypendiów w zależności 

od czasu trwania uczniowie wyjeżdżają do Niemiec i/albo 

zbierają brakujące materiały do wybranego przez siebie 

zagadnienia i/lub uczęszczają do szkoły w Niemczech. Co roku 

dla kilku osób z całej Polski, które najlepiej zdały egzamin DSD II 

fundowane są pięcioletnie stypendia na studia w Niemczech na 

wybrany przez siebie kierunek (z wyłączeniem germanistyki). 
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Stypendia

2-tygodniowe

Polska otrzymuje rocznie dwa stypendia dla uczniów liceów przygotowujących 

do DSD II, którzy są uczniami klas trzecich lub wyjątkowo klas maturalnych 

i mają zamiar studiować w Niemczech. Są goszczeni przez co najmniej dwie 

niemieckie szkoły wyższe np. w Bonn i Berlinie. Całkowity koszt pobytu 

i podróży ponosi strona niemiecka. 

3-tygodniowe

Polska otrzymuje rocznie 24 stypendia na 3-tygodniowe pobyty w Niemczech. 

Uczniowie wyjeżdżają w wakacje do dwóch różnych miejscowości (Kiel

i Wolfsburg) w 12-osobowych grupach, każda pod opieką nauczyciela z Polski. 

Podczas pobytu w Niemczech mieszkają przy rodzinach, chodzą 

do niemieckiej szkoły, uczą się języka niemieckiego, przeprowadzają wspólnie 

projekty z uczniami niemieckimi, jeżdżą na wycieczki. Koszty pobytu 

w Niemczech ponosi strona niemiecka, a koszty podróży tam i z powrotem 

ponoszą sami stypendyści. 
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Stypendia
4-tygodniowe

Polska otrzymuje rocznie 5-7 stypendiów na 4-tygodniowe pobyty 

w Niemczech. Podczas wyjazdu spotykają się uczestnicy z 90 krajów. Mają okazję 

poznać największe niemieckie miasta, takie jak Monachium, Berlin, Kolonia oraz 

przez dwa tygodnie mieszkają przy rodzinie i uczą się języka niemieckiego 

uczestnicząc w lekcjach w szkole niemieckiej. Całkowity koszt pobytu i podróży 

ponosi strona niemiecka.

5-letnie

Stypendium na 10 semestrów studiów w Niemczech fundowane przez DAAD 

(Niemiecka Współpraca Akademicka).Polska otrzymuje od 2 lat 1-2 stypendia na 

10 semestrów studiów w Niemczech. Kandydaci ze szkół DSD II wybierani są przez 

niemieckich nauczycieli delegowanych z Niemiec. Pełne koszty studiów i pobytu 

ponosi DAAD. 

Inne

Kurs językowy dla gimnazjalistów. Grupa 30 gimnazjalistów z Polski uczestniczy 

w wyjeździe do Dortmundu na kurs językowy. Uczniom towarzyszą nauczyciele 

z Polski. Kurs, wyjazd i pobyt były całkowicie finansowane przez str. niemiecką. 
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Relacje uczniów 

Stypendium 04.08 - 02.09

Daria Kiwior

W dniach 04.08 do 02. 09 odbyło się stypendium w Niemczech zorganizowane przez Pädegogischer

Austauschdienst der Kultusministrekonferenz (PAD). Wyjazd był nagrodą dla uczniów, którzy wykazali się 

wysokimi umiejętnościami posługiwania się językiem niemieckim. Zaproszenie do wzięcia udziału otrzymała 

młodzież szkół średnich z 19 krajów. Miesięczny pobyt i wspaniale ułożony program pozwolił nam na dogłębne 

poznanie tego kraju, ludzi i kultury. Swoją wycieczkę rozpoczęliśmy w Bonn gdzie oficjalnie zostaliśmy 

powitani przez przedstawicieli PAD. Przez 3 dni zwiedzaliśmy miasto i jego okolice. Następny etap to 

dwutygodniowy pobyt u niemieckich rodzin. Był to najważniejszy punkt wycieczki, przez całe dwa tygodnie 

wraz z naszym gościnnym rodzeństwem chodziliśmy do szkoły gdzie zorganizowany był dla nas kurs językowy. 

Następnie pojechaliśmy do Berlina gdzie napięty program nie pozwalał na to by można było się nudzić. 

Dokładnie obejrzeliśmy każdy zakątek tego miasta a dzięki odwiedzinom w licznych muzeach także jego 

historie. Wieczorami również mieliśmy zapewnioną rozrywkę, każdego dnia wychodziliśmy do teatru, kina czy 

na koncerty. Najwspanialszy według mnie był musical „Taniec wampirów” Romana Polańskiego. Ostatnim 

etapem był sześciodniowy pobyt w Monachium. Podobnie jak w pozostałych miastach odwiedzaliśmy muzea 

i poznawaliśmy okolice. Została również zorganizowana wycieczka na Zugspitze- najwyższy szczyt 

w Niemczech. Ostatniego dnia bawiliśmy się na pożegnalnym bankiecie. 

Wyjazd ten przerósł moje oczekiwania! Rozpoczynając moją stypendialną przygodę byłam pełna obaw, 

szybko jednak przekonałam się, że było to bezzasadne. Dzięki wspaniałej organizacji i sympatycznej 

kadrze opiekunów, całemu wyjazdowi towarzyszyła znakomita atmosfera. Cieszę się, że poznałam 

szerzej kulturę, historię i dzień powszedni naszych zachodnich sąsiadów. Jednak najcenniejszą zdobyczą 

są moje osobiste wspomnienia oraz grono fantastycznych przyjaciół na całym świecie! 



13

Olimpiada, konkursy 

języka niemieckiego

Laureaci  i  finaliści:

- egzamin  gimnazjalny, 

- matura  i  wstęp  na  uczelnie

http://fotokronika.viii-lo.krakow.pl/show.php?id=12182
http://fotokronika.viii-lo.krakow.pl/show.php?id=12182
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VIII LO jest Szkołą Partnerską Republiki 

Federalnej Niemiec.

Przekazanie tablicy dyrektorowi VIII LO Zdzisławowi Kusztalowi przez panią Krystynę Götz

(doradcę metodycznego delegowanego przez ZfA). 

http://fotokronika.viii-lo.krakow.pl/show.php?id=9360
http://fotokronika.viii-lo.krakow.pl/show.php?id=9360
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Ponieważ licea nie są w stanie odpowiednio przygotować 

uczniów w ciągu 3 lat do egzaminu DSD II zrodziła się 

konieczność współpracy z gimnazjami. Uczniowie chcący 

w przyszłości zdawać egzamin DSD powinni wybrać w jednym 

z określonych gimnazjów klasę DSD I. 

Kto  może  być  przyjęty  do  klasy  I  LO  realizującej  program  

DSD II?

Kiedyś  po zakończeniu nauki w gimnazjum, dla wszystkich 

(również dla osób, które nie uczęszczały do tak zwanych klas 

DSD) chcących kontynuować naukę w liceach w klasach 

przygotowujących do egzaminu DSD II, odbywają się w czerwcu 

obowiązkowe egzaminy wstępne z j. niemieckiego. 

(SUK -Sprawdzian Uzdolnień Kierunkowych). 

Termin SUK ustalany jest przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. 

Gimnazjaliści, którzy zdali DSD I byli z niego zwolnieni…

załącznik 6.doc
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DSD II w Krakowie 

Gimnasium

in Wieliczka ?!

http://dsd.viii-lo.krakow.pl/img/model.jpg
http://dsd.viii-lo.krakow.pl/img/model.jpg
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870  szkół  DSD  w  67  krajach

95  szkół  w  Polsce, 

w  tym  70  dopuszczonych
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DSD1 dla gimnazjalisty - egzamin
Kończąc etap edukacyjny w gimnazjum w oddziale DSD I  uczniowie klas III 

z rozszerzonym j. niemieckim przystępują do egzaminu  językowego DSD I, 

który poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1, czyli 

średnio zawansowanym. Jest to certyfikat uznawany na całym świecie. 

Egzamin przyg. jest przez  Ministerstwo Oświaty w Niemczech i do egzaminu 

podchodzi się bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek opłaty.

Do egzaminu uczniowie przygotowywani są między innymi na zajęciach języka 

niemieckiego (5/6 godz. tygodniowo), ćwicząc wszystkie sprawności 

językowe: mówienie i pisanie oraz rozumienie tekstów słuchanych i pisanych. 

Na uwagę zasługuje część ustna, przeprowadzana w formie dwóch zadań, 

z których jedno polega na przygotowaniu prezentacji, a drugie na rozmowie 

na określony temat. Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech, część 

ustna przeprowadzana jest w szkole ucznia w obecności nauczyciela 

uczącego oraz egzaminatora z Niemiec. 



Dziękuję  za  uwagę
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