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EGZAMIN USTNY
Wstęp – ogólne WskazóWki

Od roku 2012 część ustna matury nie ma określonego poziomu. Jej celem jest sprawdzenie 
Twoich umiejętności w ustnej komunikacji, czyli ocena sprawności mówienia.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą. Rozmowę tę obserwuje drugi 
nauczyciel – członek komisji egzaminacyjnej, który nie bierze czynnego udziału w rozmowie.

Zdający sam losuje zestaw pytań. Zestaw ten obejmuje:
 • rozmowę wstępną,
 • Zadanie 1: rozmowę z odgrywaniem roli,
 • Zadanie 2: opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania,
 • Zadanie 3: wypowiedź na temat materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania.

Polecenia do poszczególnych zadań sformułowane są w języku polskim. Dodatkowo w ze-
stawie znajduje się materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.

Cały egzamin potrwa około 15 minut. Nie jest to długi czas, ale wystarczający, żeby ocenić, 
w jaki sposób wypowiadasz się oraz jak reagujesz na komunikaty czy pytania w języku obcym.

Punktacja
Za wypowiedź ustną możesz uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Punkty otrzymane z matury ustnej nie sumują się z tymi z matury pisemnej, ale stano-

wią oddzielną jej część. Oznacza to, że na świadectwie dojrzałości znajdą się osobno wyniki 
z części pisemnej i osobno z ustnej.

Punkty przyznawane są w następujących kryteriach:
 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno 

(maksymalnie 18 punktów)
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypo-

wiedzi zdającego
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej 

wypowiedzi zdającego
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.
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cEnnE WSkaZÓWkI
krok po kroku
 • Wchodząc na egzamin, bądź pewny siebie – zrobisz lepsze wrażenie na komisji.
 • Na początku będziesz losować zestaw pytań, które znajdują się w zaklejonych kopertach. 

Jedna część zestawu jest dla Ciebie, pozostałe zatrzymają egzaminator oraz członek komisji.
 • Bezpośrednio po wylosowaniu zestawu przystępujesz do egzaminu. Nie przewidziano 

dodatkowego czasu na przeczytanie treści całego zestawu przed odpowiedzią i na przy-
gotowanie się do niej.

 • Komisja egzaminacyjna nie będzie podczas egzaminu poprawiać Twoich błędów. Wiedz, 
że egzaminator przerwie Twoją wypowiedź i zapyta o dodatkowe wyjaśnienie tylko wtedy, 
gdy błędy uczynią wypowiedź niezrozumiałą.

 • Jeżeli czujesz, że popełniony przez Ciebie błąd może utrudnić zrozumienie komunikatu, 
powiedz zdanie jeszcze raz, od początku.

 • Pamiętaj, że nie musisz rozumieć każdego słowa, aby zrozumieć komunikat czy pytanie 
egzaminatora. Zawsze możesz także poprosić o powtórzenie, używając np. jednego z po-
niższych zwrotów:

  
Wiederholen Sie, bitte. – Proszę powtórzyć.
Sagen Sie das bitte noch einmal. – Proszę powiedzieć to jeszcze raz.
Können Sie bitte wiederholen? – Czy mógłby Pan/Pani powtórzyć?
Können Sie das bitte noch einmal sagen? – Czy mógłby Pan/Pani powiedzieć to 
jeszcze raz?
Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. – Nie dosłyszałem Pana/Pani.

 • Nie upieraj się koniecznie na użycie słowa, którego akurat zapomniałeś. Postaraj się w da-
nym przypadku znaleźć odpowiedni synonim lub inne rozwiązanie. Jeżeli zdanie, które 
chcesz powiedzieć, jest dla Ciebie zbyt trudne, użyj łatwiejszej konstrukcji gramatycznej 
lub innych argumentów.

W czasie egzaminu zadania muszą być wykonywane po kolei! Pamiętaj, że nie ma moż-
liwości powrotu do poprzedniego zadania. Nie możesz ominąć żadnego zadania ani uzupełnić 
odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie. Jeżeli zrezygnujesz z wykonania któregoś zadania, 
osoba egzaminująca podziękuje Ci i nie zada kolejnych pytań. Twój egzamin zostanie uznany 
za zakończony.

RozMoWa Wstępna
Osoba egzaminująca zada Ci po niemiecku kilka pytań związanych z Twoim życiem, zainte-

resowaniami, upodobaniami oraz sytuacjami dnia codziennego. Lista przykładowych pytań do 
wyboru, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, znajduje się wyłącznie w ze-
stawie egzaminującego. Ta część egzaminu trwać będzie około 2 minuty, a jej celem jest oswo-
jenie się zdających z sytuacją egzaminacyjną. Po rozmowie wstępnej przechodzisz do trzech 
właściwych zadań maturalnych.
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  Auf der Bank kann man ein Konto eröffnen, Geld einzahlen oder auszahlen, Rechnungen 
bezahlen. Man kann auch einen Kredit bekommen.

PRZYDATNE SłÓwKA!
Sonderangebot, das – oferta 
promocyjna
Parkplatz, der – parking
Markt, der – targ
frisch – świeży

Paket abschicken – wysłać 
paczkę
Briefmarken kaufen – kupić 
znaczki
einzahlen – wpłacać

auszahlen – wypłacać 
Rechnung bezahlen – zapła-
cić rachunek
Konto eröffnen – otworzyć 
konto

podRóżoWanie i tuRystyka
 1. Womit reisen Sie am liebsten? Warum? – Czym najchętniej Pan/i podróżuje? Dlaczego?
  Ich reise am liebsten mit dem Auto. Es ist schnell und bequem. Ich kann auch immer Pause 

machen, auf einem Parkplatz mein Auto parken und z.B. etwas essen.
 2. Wohin möchten Sie am liebsten eine Reise machen? Warum? – Dokąd chciał(a)by 

Pan/i najchętniej odbyć podróż? Dlaczego?
  Ich möchte gerne nach Italien fahren, Sehenswürdigkeiten in Rom besichtigen, und dann 

eine Woche am Meer verbringen, mich erholen und sonnen.
 3. Welche Vorbereitungen haben Sie vor Ihrer letzten Reise getroffen? – Jakie przygo-

towania poczynił/a Pan/i przed swoją ostatnią podróżą?
  Ich musste prüfen, ob mein Pass gültig ist, meinen Koffer packen, Geld wechseln und 

Reiseversicherung abschließen.
 4. Erzählen Sie kurz von Ihrem letzten Urlaub. – Proszę opowiedzieć o swoim ostatnim 

urlopie.
  Ich war mit meinen Freunden eine Woche lang im Gebirge. Wir sind viel gewandert und 

haben Landschaften bewundert. Abends haben wir Lagerfeuer gemacht und Bratwurst ge-
gessen. Ich habe viele Fotos gemacht. Mein Urlaub war super.

PRZYDATNE SłÓwKA!
Pause machen – zrobić przerwę
sich erholen – odpoczywać 
Sehenswürdigkeiten 
besichtigen – zwiedzać zabytki
Pass, der – paszport
gültig – ważny

Geld wechseln – wymieniać 
pieniądze
Reiseversicherung abschlie-
ßen – zawrzeć umowę ubezpie-
czeniową na podróż
wandern – wędrować

Landschaft bewundern 
– podziwiać krajobraz
Lagerfeuer machen – robić 
ognisko

kultuRa
 1. Haben Sie letztens einen interessanten Film gesehen? Erzählen Sie kurz davon. 

– Czy oglądał/a Pan/i ostatnio interesujący film? Proszę o nim opowiedzieć.
  Ich habe letztens den Film „Sherlock Holmes“ gesehen. Das ist eine Verfilmung von den 

Erzählungen von Artur Conan Doyle über Detektiv Holmes. Der Film ist modern ge-
macht, hat gute Effekte und dort spielen bekannte Schauspieler. Die Abenteuer der Helden 
sind interessant und die Handlung schnell.

 2. Haben Sie letztens ein interessantes Buch gelesen? Erzählen Sie kurz davon. – Czy 
czytał/a Pan/i ostatnio interesującą książkę? Proszę o niej opowiedzieć.

  Ich habe letztens ein Krimi von Agatha Christie gelesen. Ich mag ihre Bücher sehr, weil sie 
immer spannend bis zur letzten Seite sind. In jedem Buch kommt es zum Mord und dann 
werden verschiedene Aspekte des Falls dargestellt und der Mörder wird gefasst.
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WskazyWanie dRogi

 ü	Te	zwroty	musisz	znać,	żeby	zdać	maturę!
    

PRZYDATNE SłÓwKA!
Parkplatz, der – parking
Kreuzung, die – skrzyżowanie
Tankstelle, die – stacja ben-
zynowa
Autobahn, die – autostrada
Verkehrsampel, das – światła

Straßenkreuzung mit 
Kreisverkehr – rondo
links abbiegen – skręcić 
w lewo
rechts abbiegen – skręcić 
w prawo

zwischen – pomiędzy
neben – obok
gegenüber – naprzeciwko
in der Ecke – na rogu
weit – daleko
zu Fuß gehen – iść pieszo

Z A D A N I E  1 0

Połącz pytania 1–4 z odpowiedziami a–d.
1) Wann fährt der Zug ab? a) Gehen Sie garadeaus und dann links.
2) Wie komme ich zum Bahnhof? b) Nein, leider habe ich keine Zeit.
3) Ist das weit von hier? c) Um 17.10 Uhr.
4) Kannst du mich vom Bahnhof abholen? d) Nein, nur 5 Minuten zu Fuß.

Z A D A N I E  1 1

Uzupełnij właściwy przyimek oraz, tam, gdzie to konieczne, rodzajnik.
1) Ich muss ……………...... Flughafen fahren.

podRóżoWanie

Ich fahre… – Jadę…

• nach Deutschland – do Nie miec

• in die Schweiz – do Szwajcarii

fahren: – jechać/płynąć

• mit dem Auto – samochodem

• mit dem Bus – autobusem

• mit dem Schiff – statkiem

• mit der Fähre – promem

lotnisko
Ich muss zum Flughafen fahren. – Muszę jechać na lotnisko.
Ich möchte einen Flug buchen. – Chciałbym zarezerwować lot.Ich möchte die Reservierung...: – Chciałbym … rezerwację.
• bestätigen – potwierdzić
• rückgängig machen – anulować

pytanie o dRogę

Wie komme ich zu...? – Jak dojdę 

do...?
Wo finde ich...? – Gdzie znajdę...?

Wo ist hier...? – Gdzie tu jest...?

Gibt es hier einen Bahnhof? 

– Czy jest tu jakiś dworzec?

Ist das weit von hier? – Czy to 

daleko stąd?

Wie viel Zeit brauche ich, um 

dort zu kommen? – Jak dużo 

czasu potrzebuję, żeby tam dotrzeć?

opis dRogi
Gehen Sie bitte geradeaus... – Proszę iść prosto...
Gehen Sie die Berlinerstraße entlang... – Proszę iść wzdłuż ulicy Berlinerstraße...
Und dann rechts/links. – A potem w prawo/lewo.
Nehmen Sie die erste Straße rechts/links. – Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo/lewo.Biegen Sie nach rechts/links ab. – Proszę skręcić w prawo/lewo.Gehen Sie bis zu... – Proszę iść aż do...
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opisyWanie pogody

 ü	Te	zwroty	musisz	znać,	żeby	zdać	maturę!

WyRażanie opinii

 ü	Te	zwroty	musisz	znać,	żeby	zdać	maturę!

Er/sie/es sieht … aus – On/ona/ono 
wygląda …
• sympathisch/unsympathisch 

– sympatyczny/niesympatyczny
• freundlich/unfreundlich 

– przyjazny/nieprzyjazny
Er/sie hat: ... – On/ona ma: ...
• lange/krumme Beine – długie/

krzywe nogi
• eine großartige Figur – wspa-

niałą figurę
• breite Schulter – szerokie barki
• einen Schnurrbart – wąsy
• einen Bart – brodę
• lange/kurze Haare – długie/

krótkie włosy
• helle/dukle Haare – jasne/

ciemne włosy
• glatte/lockige Haare – gładkie 

włosy/loki
• einen vollen/schmalen Mund 

– wąskie/pełne usta
• Falten – zmarszczki
• Sommersprossen – piegi
• eine Adlernase/eine Stupsnase/ 

krumme/große Nase – orli/
zadarty/krzywy/duży nos

Er/sie trägt: ... – On/ona nosi: ...
• eine Brille – okulary
• eine Sonnenbrille – okulary 

przeciwsłoneczne
• Kontaktlinsen – soczewki 

kontaktowe
Er/sie hat ... an: – On/ona ma na 
sobie/nosi:
• eine Hose – spodnie
• eine Jeanshose – spodnie 

jeansowe
• ein Kleid – sukienkę
• einen Rock – spódnicę
• eine Bluse – bluzkę
• ein Hemd – koszulę
• ein ausgewaschenes T-Shirt 

– sprany T-shirt
• einen Anzug – garnitur
• einen Pullover – sweter
• eine Jacke – kurtkę

kariert – w kratę
gestreift – w paski
gemustert – we wzory
geblümt – w kwiaty
glatt – gładki
luftig – przewiewny

Das Wetter ist gut/schlecht. – Pogoda jest dobra/zła.
Die Sonne scheint. – Słońce świeci.
Es regnet. – Pada deszcz.
Es schneit. – Pada śnieg.
Es blitzt und donnert. – Błyska się i grzmi.
Es ist... – Jest...
• heiß/warm/kalt/frostig – gorąco/ciepło/zimno/mroźno
• sonnig/regnerisch – słonecznie/deszczowo
• bedeckt/wolkenlos – pochmurno/bezchmurnie

Ich denke, dass... – Myślę, że..
Ich finde... – Uważam...
Ich glaube... – Sądzę...
Ich meine… – Myślę…



EGZAMIN PISEMNY 
PoZIoM PoDSTAWoWY

Wstęp – ogólne WskazóWki
Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego to egzamin zewnętrzny (w przeciwieństwie 

do ustnego), co oznacza, że prace będą sprawdzane przez niezależnych egzaminatorów spoza 
Twojej szkoły.

Wynik tego egzaminu jest szczególnie brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia (ilość 
punktów z matury ustnej jest rzadziej występującym kryterium rekrutacyjnym).

Matura pisemna na poziomie podstawowym składa się z jednej części (1 arkusz), która obej-
muje 3 rodzaje zadań:
 1. Rozumienie ze słuchu – rozwiązywanie zadań na podstawie wysłuchanych nagrań.
 2. Rozumienie tekstu czytanego – rozwiązywanie zadań na podstawie przeczytanego tekstu.
 3. Wypowiedź pisemna – tworzenie tekstów użytkowych na podstawie podanych wskazówek.

TwOJE UMIEJĘTNOŚCI
Zadania na poziomie podstawowym są odpowiednio dobrane, nie należy się więc oba-

wiać skomplikowanego słownictwa czy zaawansowanych struktur gramatycznych. Ich celem jest 
sprawdzenie najważniejszych umiejętności językowych.

Punktacja
Maksymalna liczba punktów, które możesz uzyskać, wynosi 50 punktów. Żeby zdać egza-

min, musisz uzyskać co najmniej 30%, czyli 15 punktów.
Za poszczególne sprawności możesz otrzymać następującą liczbę punktów:

Rozumienie ze słuchu 15

Rozumienie tekstu czytanego 20

Wypowiedź pisemna 15

Razem 50
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nirgendwo sonst – außer in den USA – so viele Computerspiele verkauft werden. Was hätte 
Steffen gemacht, wenn er keinen Ausbildungsplatz bekommen hätte? „Dasselbe“, sagt er. (5.6.) 
“______________________________“ So machen es viele in dieser Branche.

(nach: Juma 1/04)

A. Woher der Name stammt?

B. Die Firma hatte mit dem Zwergen-Spiel „Wiggles” einen großen Erfolg.

C. Jedenfalls kenne ich kaum welche.

D. Ich hätte versucht, ohne Ausbildung als Spielemodellierer zu arbeiten.

E. Aber er interessiere sich dafür seit viele Jahren. 

F. „Ich traf jemanden, der beim SEK arbeitete”, erzählt er.

G. Zwei bis drei Jahre dauert die Entwicklung eines Spiels.

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

WypoWiedŹ piseMna
wSTĘP – OgÓlNE wSKAZÓwKI

W tej części matury pisemnej Twoje zadanie będzie polegało na zredagowaniu dwóch teks-
tów użytkowych na podstawie wskazówek podanych w poleceniu. Są to:
 1. Krótka forma użytkowa.
 2. Dłuższa forma użytkowa (list formalny lub prywatny).

TwOJE UMIEJĘTNOŚCI
Ta część egzaminu służy sprawdzeniu podstawowych umiejętności językowych w zakresie 

tworzenia własnego tekstu:
 • opisywania (np. ludzi, zjawisk, miejsc)
 • relacjonowania wydarzeń
 • wyrażania emocji, uczuć 
 • formułowania poglądów, opinii.

Zwraca się uwagę na takie cechy tekstu, jak komunikatywność i poprawność językowa, 
a w przy padku dłuższej formy użytkowej także na formę i bogactwo językowe.

Punktacja
Za wypowiedzi pisemne w tej części możesz uzyskać łącznie 15 punktów, co stanowi 30% 

wszystkich punktów możliwych do zdobycia w części pisemnej. Zdobycie maksymalnej liczby 
punktów za wypracowania już gwarantuje zdanie matury! Maksymalna ilość punktów:
 1. krótka forma użytkowa – 5 punktów
 2. dłuższa forma użytkowa – 10 punktów.

Nie musisz obawiać się błędów stylistycznych bądź interpunkcyjnych, gdyż nie podlegają 
one ocenie.



EGZAMIN PISEMNY 
PoZIoM RoZSZERZoNY

Wstęp – ogólne WskazóWki
Matura pisemna na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części (2 arkusze), które 

obej mują 4 rodzaje zadań.
Arkusz I

 1. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
 2. Wypowiedź pisemna

-PRZERWA-
Arkusz II

 3. Rozumienie ze słuchu
 4. Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.

TwOJE UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin na poziomie rozszerzonym zdecydowanie różni się stopniem trudności od matury 

na poziomie podstawowym. Zdający powinien wykazać się:
 – znajomością różnorodnych struktur gramatycznych,
 – rozumieniem tekstu bogatego pod względem treści (czytanego i ze słuchu),
 – tworzeniem wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej, bogatej pod względem treści i struktur 

leksykalno-gramatycznych.

Punktacja
Maksymalna liczba punktów, które możesz uzyskać, wynosi 50. Żeby zdać egzamin, musisz 

uzyskać co najmniej 30%, czyli 15 punktów.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5

Wypowiedź pisemna 18

Rozumienie ze słuchu 15

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12

razem 50



GRAMATYKA
Rodzajnik

W języku niemieckim przed rzeczownikiem stoi rodzajnik.

Rodzajnik nieokreślony występuje głównie przed rzeczownikiem:
	 •	o	którym mówimy po raz pierwszy lub który nie jest bliżej określony (Im Zimmer steht ein 

Schreibtisch.)
	 •	pełniącym w zdaniu funkcję orzecznika (Das Maiglöckchen ist eine Blume.)
	 •	po wyrażeniu es gibt (Es gibt hier ein Theater.)
	 •	w liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje – używamy samego rzeczownika 

bez rodzajnika.

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga

Nominativ (kto? co?) ein eine ein -

Genitiv (czyj?) eines einer eines -

Dativ (komu?) einem einer einem -

Akkusativ (kogo? co?) einen eine ein -

Rodzajnik określony występuje głównie przed rzeczownikiem:
	 •	bliżej określonym lub takim, o którym była już mowa w poprzednim zdaniu (Im Zimmer 

ist ein Schreibtisch. Der Schreibtisch ist unordentlich.)
	 •	oznaczającym coś uważanego za jedyne na świecie (np. die Sonne, der Mond, die Welt)
	 •	z przymiotnikiem w stopniu najwyższym (Er besucht die beste Schule in der Stadt.)
	 •	oznaczającym nazwy geograficzne gór, rzek, mórz i kilku państw (np. der Rhein, die Ostsee, 

die Schweiz).

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga

Nominativ (kto? co?) der die das die

Genitiv (czyj?) des der des der
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rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga

Dativ (komu?) dem der dem den

Akkusativ (kogo? co?) den die das die

Rodzajnik opuszcza się głównie:
	 •	przed imionami, nazwiskami i nazwami własnymi
	 •	przed nazwami zawodów i narodowości (Sie ist Lehrerin. Er ist Pole.)
	 •	po przysłówkach viel oraz wenig, zaimkach dzierżawczych (mein, dein…), liczebnikach głów-

nych oraz określeniach ilości
	 •	przed rzeczownikami oznaczającymi produkty żywnościowe, materiał lub substancję
	 •	w wielu utartych zwrotach (Ich treibe Sport. Das macht Spaß).

RzeczoWnik

ROdZaj RZEcZOWnIka

Rzeczowniki niemieckie mogą być rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego. Istnieje 
również grupa rzeczowników, które występują tylko w liczbie mnogiej (np. die Ferien – wa-
kacje). Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim często nie pokrywa się z rodzajem tego 
rzeczownika w języku polskim (np. das Mädchen, rodzaj nijaki – dziewczyna, rodzaj żeński). 
Rzeczowników należy się uczyć z ich rodzajnikami. Istnieją jednak pewne reguły, które nieco 
ułatwiają naukę rodzajników.

Rodzaju męskiego są zwykle:
 – rzeczowniki oznaczające istoty męskie, zarówno ludzi, jak i zwierzęta
 – nazwy dni tygodnia, pór dnia, miesięcy, pór roku
 – nazwy szczytów górskich, jezior, wiatrów i stron świata
 – rzeczowniki zakończone na: -ismus, -ig, -ing, -ling.

Rodzaju żeńskiego są zwykle:
 – rzeczowniki oznaczające istoty żeńskie, zarówno ludzi, jak i zwierzęta
 – nazwy roślin: drzew, kwiatów, owoców
 – nazwy rzek
 – rzeczowniki zakończone na: -ung, -heit, -keit, -schaft, -in, -tät, -ion, -ik.

Rodzaju nijakiego są zwykle:
 – rzeczowniki oznaczające istoty młode, zarówno ludzi, jak i zwierzęta
 – nazwy większości krajów i miast (które są jednak używane bez rodzajnika, chyba że wystę-

pują z przydawką, np. das schöne Polen)
 – rzeczowniki odczasownikowe, które mają taką samą formę jak bezokolicznik, lecz są pisane 

z wielkiej litery (np. das Aufräumen – sprzątanie)
 – rzeczowniki zakończone na: -chen i -lein (zdrobnienia)
 – wyrazy obcego pochodzenia zakończone na -ment, -um, -in.

lICZbA MNOgA RZECZOwNIKA
W języku niemieckim rzeczownik w liczbie mnogiej otrzymuje jedną z następujących koń-

cówek:



SŁOWNicZeK 
teMAtYcZNY

czŁoWiek

dane osoboWe
Adresse,  die/Anschrift, die /adrs/, /adresy/ – adres
Alter,  das /alt/, /alta/ – wiek
Ausbi ldung,  die /ausbldu/, /ausbyldun/ – wykształcenie
Beruf ,  der /bru:f/, /byruuf/ – zawód
Blutgruppe,  die /blu:trp/, /bluutrupy/ – grupa krwi
E-Mail - Adresse,  die /i:meladrs/, /iimejl-adresy/ – adres e-mail
Famil ienname,  der /fami:lj/, /famiiljy/ – nazwisko
Famil ienstand,  der /familjntant/, /familjynsztant/ – stan cywilny
Gebur tsdatum, das /bu:tsd:tm/, /ybuuacdaatum/ – data urodzenia
Gebur tsor t ,  der /bu:tso:t/, /ybuuacooat/ – miejsce urodzenia
geschieden /i:dn/, /ysziidyn/ – rozwiedziony, rozwiedziona
Geschlecht ,  das /lçt/, /yszleśt/ – płeć
heißen /hasn/, /hajsyn/ – nazywać się
Ich bin 20 /ç bn tsvantsç/, /yś byn cfancyś/ – Mam 20 lat.
kommen  aus /komn as/, /komyn aus/ – pochodzić z
ledig /le:dç/, /lejdyś/ – kawaler, panna 
Name und Vorname /n:m nt vo:n:m/, /‘naamy unt ‘fooanaamy/ – nazwisko i imię
National i tät ,  die /natsonalit:t/, /nacjonalitejt/ – narodowość
sich vorstellen /zç vo:tln/, /zyś fooasztelyn/ – przedstawić się
Staatsangehörigkeit ,  die /t:tsanh:rçkat/, /sztaacanyhyyryśkajt/ – obywatelstwo
Telefonnummer,  die /telefo:nnm/, /telefonnuma/ – numer telefonu
verheiratet  /vharatt/, /feahajratyt/ – żonaty, zamężna
ver witwet  /vwtwt/, /feawytwyt/ – wdowiec, wdowa
Vorname,  der /vo:n:mfooanaamy/ – imię
Vornamen  der Eltern /fo:n:mn de: eltn/, /fooanaamyn dea eltan/ – imiona rodziców


