
Polnisch: Liste der Operatoren für die schriftliche Abiturprüfung 

Die in den zentralen schriftlichen Abituraufgaben verwendeten Operatoren (Arbeitsaufträge) werden in der 
folgenden Tabelle definiert und inhaltlich gefüllt. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der 
Studienstufe sind ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Abitur. 
Neben Definitionen und Beispielen enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu den Anforderungsbereichen I, II und 
III (vgl. oben S. 4 und die Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung), 
wobei die konkrete Zuordnung auch vom Kontext der Aufgabenstellung abhängen kann und eine scharfe 
Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer möglich ist. 
Die Tabellen orientieren sich an dem 2014 von allen Bundesländern vereinbarten Grundstock von Operatoren für 
den gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. 

Kompetenzbereich „Schreiben“ 

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für den Anforderungsbereich I 

naszkicować, 
zarysować 

podać główne cechy, struktury i 
ogólne zasady czegoś 

Naszkicuj poglądy pisarza na temat 
miłości, małżeństwa i rozwodu. 

wskazać, 
przedstawić 

przedstawić główne aspekty 
czegoś, krótko i jasno 

Przedstaw poglądy autora na....... 
Podaj powody ubiegania się o roczne 
stypendium na uniwersytecie za 
granicą. 

streścić, 
podsumować 

przedstawić dokładnie 
najważniejsze problemy zawarte 
w tekście  

Dokonaj streszczenia podanego tekstu. 
Podsumuj informacje podane w tekście 
na temat zielonej energii.  

für die Anforderungsbereiche I und II 

opisać opisać detalicznie sylwetke danej 
postaci, danego zjawiska 

Opisz wygląd żołnierza. (I) 
Opisz, w jaki sposób dramaturg kreuje 
atmosferę napięcia.(II)  

für den Anforderungsbereich II 

przeanalizować, 
zbadać  

dokładnie opisać, wyjaśnić, 
zbadać 

Przeanalizuj, w jaki sposób została 
wykreowana atmosfera. 
Zbadaj przeciwstawne zdanie 
protagonistów na temat klas 
społecznych. 

scharakteryzować, 
dokonać 
charakteryzacji  

dokonać dokładnej analizy 
charakteru bohatera 

Na podstawie podanego tekstu 
scharakteryzuj głównego bohatera. 

kontrast podkreślić różnice pomiędzy 
dwoma lub wieloma rzeczami 

Przeciwstaw poglądy autora na ludzkie 
agresje ze znanymi tobie teoriami na 
ten temat. 

wyjaśnić/ objaśnić wyjaśnić coś Wyjaśnij obsesję bohatera na temat 
pieniędzy. 

zilustrować użycie odpowiednich przykładów 
w celu wytłumaczenia lub 
wyjaśnienia czegoś 

Zilustruj ,w jaki sposób szkolne życie w 
Polsce różni sie od szkolnego życia w 
Niemczech. 

für die Anforderungsbereiche II und III 

porównać wskazać podobieństwa i różnice Porównaj opinie ekspertów na temat 
edukacji, ktore zostały zawarte w 
podanym tekście. 

zinterpretować wytłumaczyć znaczenie oraz cel 
czegoś 

Zinterpretuj wymowę podanej 
karykatury. 



Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für den Anforderungsbereich III 

ocenić, 
oszacować 

wyrazić ugruntowaną opinię na 
temat charakteru i jakości czegoś  

Oceń znaczenie nauki języków obcych 
dla przyszłych pokoleń. 
Oszacuj sukces podjętych do tej pory 
kroków w celu zredukowania 
zanieczyszczenia środowiska.  

für den Anforderungsbereich III 

skomentować przedstawić wyraźnie czyjąś 
opinię i poprzeć czyjeś zdanie, 
podając odpowiednie dowody albo 
powody  

Skomentuj pogląd autora na temat ról 
płci. 

przedyskutować podać argumenty za i przeciw ; 
przede wszystkim w celu dojścia 
do właściwego wniosku  

Przedyskutuj , czy socjalny status 
człowieka decyduje o jego przyszłych 
wyborach. 

uzasadnić wskazać adekwatne powody 
pewnych decyzji lub konkluzji 

Jesteś dyrektorem szkoły. Uzasadnij 
twoją decyzję o zabronieniu palenia na 
terenie szkoły. 

napisać (+ typ tekstu) napisać tekst o specyficznych 
cechach 

Napisz zakończenie listu/list do 
wydawcy /dialog, etc. 

Kompetenzbereich „Sprachmittlung“ 

Die Aufgabenstellung kann abhängig von der Situation auch auf Deutsch formuliert sein. Die 
beispielhaften Aufgabenstellungen berücksichtigen Adressatenbezug, Situationsangemessenheit 
und authentische Handlungssituation.  

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

wjaśnić, wytłumaczyć wyjaśnić pewien fakt, sytuację, 
biorąc pod uwagę jeżeli to 
konieczne  specyficzne różnice 
kulturowe 

Opierając się na podanym tekście na 
temat ochrony środowiska, wyjaśnij 
zasady segregowania odpadów w 
Niemczech. 

zarysować, 
naszkicować, 
przedstawić 
streścić, 
podsumować 

przedstawić zwięźle główne 
punkty lub idee zawarte w tekście, 
wyjaśniajac przy tym – jeżeli to 
jest konieczne – różnice kulturowe  

W celu zrealizowania szkolnego 
projektu w ramach EU, przedstaw w 
formie oficjalnego e-maila istotne 
informacje dotyczące wizerunku 
migrantów w niemieckich mediach.  

napisać (+ typ tekstu) napisać tekst o specyficznych 
cechach  

Wykorzystując informacje zawarte w 
artykule wyjściowym, napisz artykuł 
potrzebny dla twojego projektu 
website, w ktorym informujesz twoich 
niemieckich partnerów o 
możliwościach uzyskania sportowego 
stypendium w jednym z angielskich 
uniwersytetów.  

Kompetenzbereich „Hörverstehen“ 

Operator Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

uzupełnić, zakończyć Zakończ poniższe zdania używając 15 słów. Uzupełnij brakujące informacje, 
używając 1 do 5 słów. 

wyliczyć, 
wymienić po kolei 

Wymień po kolei najważniejsze aspekty wspomniane w dyskusji. 
 



Operator Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

dobrać, dopasować  Dobierz każdą osobę do jednego z obrazków. Potrzebujesz jednego, 
dodatkowego obrazka. 

wskazać, 
przedstawić 

Przedstaw poglądy poparte przez mówcę A. 

zakreślić Zakreśl poprawną odpowiedź. 

 

 

 


