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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do udziału w projekcie pt.: „Akademia Językowa na Pomorzu” nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 realizowanego  

w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). 

Wszystkie pola formularza należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI (elektronicznie lub odręcznie). 

Właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć znakiem X lub poprzez podkreślenie/pogrubienie lub w inny wyraźny sposób. 
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I DANE OSOBOWE  
1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć  kobieta  mężczyzna 

4 PESEL (pole wymagane)  

5 Wykształcenie  niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 31) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 
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II ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO  
6 Ulica  

7 Nr domu  

8 Nr lokalu  

9 Kod pocztowy  

10 Miejscowość  

11 Obszar  wiejski 

 miejski 
Ilość mieszkańców: 

 miasto do 50 tys. mieszkańców 

 miasto do 200 tys. mieszkańców 

 miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 

12 Gmina  

13 Powiat  

14 Województwo  

III DANE KONTAKTOWE 
15 Telefon stacjonarny  

16 Telefon komórkowy  

17 Adres poczty elektronicznej (email)  

IV ADRES DO KORESPONDECJI (należy wypełnić jedynie gdy korespondencja powinna być kierowana na 

inny adres niż wskazany powyżej – pola 6-14) 
18 Ulica  

19 Nr domu  

20 Nr lokalu  

21 Kod pocztowy  

22 Miejscowość  

                                                 
1 ISCED 3: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 

zawodowa 
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V STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

23 Czy uczy się2 Pani/Pani na terenie 
województwa pomorskiego w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego? 

 tak   nie 

24 Czy zamieszkuje Pani/Pan w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego lub jest zatrudniona/y 
na terenie województwa pomorskiego? 

 tak   nie 

25 Czy jest Pani/Pan zatrudniona/y  tak  nie 

26 Jeśli tak, gdzie jest Pani/Pan zatrudniona/y:  samozatrudniona/y3 

 w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie4 

 w dużym przedsiębiorstwie5 

 w administracji rządowej6 

 w administracji samorządowej7 

 w organizacji pozarządowej8 

 rolnik9 

 w innym, jakim? …………………………….……………………. 

27 Pełna nazwa instytucji, w której jest 
Pani/Pan zatrudniona/y  

28 NIP instytucji  

29 Forma zatrudnienia  umowa o pracę 

 umowa zlecenie 

 umowa o dzieło 

 mianowanie 

 powołanie 

 inna, jaka? ..……………………………………....………………… 

30 Wykonywany zawód  instruktor praktycznej nauki zawodu 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 
społecznej 

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 rolnik 

 inny, jaki? ……………………………………………..…………….. 

                                                 
2 OSOBA UCZĄCA SIĘ: Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
3  SAMOZATRUDNIONA/Y - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników. 
4 MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln 
EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR; kwalifikator MSP dostępny na http://kwalifikator.een.org.pl/ 
5 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo, które zatrudnia minimum 250 pracowników i którego roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln EUR a/lub 
całkowity bilans roczny wynosi co najmniej 43 mln EUR 
6 ADMINISTRACJA RZĄDOWA - administracja rządowa oraz jej jednostki organizacyjne. 
7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - administracja samorządowa oraz jej jednostki organizacyjne. 
8 ORGANIZACJA POZARZĄDOWA - w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
9 ROLNIK - osoba będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 
r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.) w szczególności, osoba która jednocześnie: 

• jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą  
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 

• jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 

- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa lub w bliskim sąsiedztwie. 

http://kwalifikator.een.org.pl/
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31 Do kiedy jest Pani/Pan zatrudniona/y?  do …………………………………………………………………….…. 

 na czas nieokreślony 

VI INNE INFORMACJE 
32 Czy zgłasza Pani/Pan chęć uczestniczenia  

w szkoleniu z własnej inicjatywy celem 
nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych na potrzeby rynku pracy 

 tak  nie 

33 Czy posiada Pani/Pan pod opieką dziecko do 
lat 7 lub osobę zależną zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z dn. 
01.05.2004r. z późn. zm.) 

 tak  nie 

34 Czy jest Pan/i osobą należącą do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrantem lub 
osobą obcego pochodzenia? 

 tak  nie 

 odmowa podania informacji 

35 Czy jest Pan/i osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań? 

 tak  nie 

36 Czy jest Pani/Pan osobą  
z niepełnosprawnością10? 

 tak  nie 

37 Czy jest Pani/Pan osobą przebywającą  
w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących? 

 tak  nie 

38 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającym na utrzymaniu 

 tak  nie 

39 Czy jest Pan/i osobą żyjącą w gospodarstwie 
składającym się z jednej dorosłej osoby  
i dzieci pozostających na utrzymaniu? 

 tak  nie 

40 Czy jest Pan/i osobą w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (inne niż wyżej 
wymienione)? 

 tak  nie 

 odmowa podania informacji 

VII ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 
41 O projekcie dowiedziałam/ dowiedziałem 

się z: 
 

 plakatu informacyjnego 

 ulotek informacyjnych 

 ogłoszeń w prasie regionalnej 

 faxmailingu 

 Internetu 

 przekazu słownego (np. od znajomych, rodziny) 

 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych 

 innych źródeł (jakich?) …………………………..……….. 

VIII PREFEROWANE MIEJSCE SZKOLENIA 
42 Proszę wskazać preferencje w zakresie 

organizacji szkolenia (miejscowość) 

 

 43 Proszę wskazać preferowane terminy 
realizacji zajęć 

 

godz. 16:00-19:00 18:00-21:00 inne, jakie 

dni robocze    

weekendy    
 
 

 

                                                 
10 OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ: Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
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Niniejszym oświadczam że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 pt.: 

„Akademia Językowa na Pomorzu” i akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie. 

2. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora 

szkoleń, firmę Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang w Krakowie w czasie trwania realizacji, 

promocji, ewaluacji i archiwizacji projektu „Akademia Językowa na Pomorzu”, nr projektu RPPM.05.05.00-

22-0150/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Dodatkowo zastrzegam, że publikacja wizerunku odbywać się będzie w taki sposób, aby nie 

wskazywała na powiązanie w szczególności z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu 

(bez adresu zamieszkania, numeru telefonu, itp.). 

4. Zobowiązuję się dokonać wpłaty w kwocie 288 zł na rachunek bankowy projektu: 83 2490 0005 0000 4600 

7966 7554 tytułem: Opłata za kurs j. angielskiego/niemieckiego w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 

– Imię Nazwisko, miejscowość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ____    ____________________ ____ 
 MIEJCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA  

 

 

 

Załączniki do formularza zgłoszeniowego: 

1. Oświadczenie 1:  w odniesieniu do zbioru: CST wspierającego realizację programów operacyjnych 

2. Oświadczenia 2: w odniesieniu do zbiorów: RPO WP na lata 2014-2020 – dane uczestników 

indywidualnych 

3. Test językowy z języka angielskiego/niemieckiego (uczestnik, który chce rozpocząć naukę od 

podstaw składa jedynie podpis pod testem - nie wypełnia testu). 
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ZAŁĄCZNIK 1: 

OŚWIADCZENIE 1: 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W ODNIESIENIU DO ZBIORU: CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY  

WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Akademia Językowa na Pomorzu” nr RPPM.05.05.00-22-

0150/16 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507); 

2. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i są 

przetwarzane na podstawie:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217); 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku 

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Nr RPPM/12/2015; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Akademia Językowa na 

Pomorzu”, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania  

w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 

zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach RPO WP 

2014-2020, współfinansowanego z EFS; 
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4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

 Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 

21/27 w Gdańsku (80-810),  

 beneficjentowi realizującemu Projekt - Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang, 

ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku  

z realizacją Projektu.  

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 

Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

____________________ ____    ____________________ ____ 
 Miejscowość i data  CZYTELNY podpis uczestnika 
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ZAŁĄCZNIK 2: 

OŚWIADCZENIE 2: 

 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU  

W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  

ORAZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – 

DANE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. . „Akademia Językowa na Pomorzu” nr RPPM.05.05.00-22-

0150/16 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810); 

2. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WP 2014-

2020 i są przetwarzane na podstawie:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 

2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach  

2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – umowy zawartej pomiędzy Rządem 

Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem 

dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów 



 

     

 

Projekt pt. „Akademia Językowa na Pomorzu” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                  str. 8 

i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki  

i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji  

i realizacji; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Akademia Językowa na 

Pomorzu” nr RPPM.05.05.00-22-0150/16, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 

2014-2020, współfinansowanego z EFS; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 

Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do 

przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt - Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang, 

ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz,  

w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta kontrole i audyt  

w ramach RPO WP 2014-2020; 

5. w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji11; 

6. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy12; 

7. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

____________________ ____    ____________________ ____ 
 Miejscowość i data  CZYTELNY podpis uczestnika 

 

 
 

                                                 
11 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
12 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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EINSTUFUNGSTEST  

 

Name: ………………………………………………………   

 

1. Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen?  
- Danke, gut. Und ……… ? 

a) du 
b) Sie 
c) Ihnen 

 
2. Entschuldigung, wie  ……… Ihr Name? 

- Ich heiße Hans, Hans Kloss. 
a) sind 
b) ist 
c) sein 

 
3. Woher kommst du?  

- ……… Türkei. 
a) In 
b) Aus 
c) Aus der 

 
4. ……… möchten Sie? 

- Nach Berlin. 
a) Wohin 
b) Woher 
c) Wo 
 
5. Sind Sie verheiratet? 

- Nein, ich bin ……… . 
a) verwitwet 
b) ledig 
c) geschieden 
 
6. Was ……… im Moment? 
a) du machst 
b) machst du 
c) du machen 

 
7. Ihr ……… am Wochenende nach Dresden. 
a) fährst  
b) fahrt 
c) fährt  
 
8. ……… Kurs ist super! 
a) Der 
b) Die 
c) Ein 
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9. Du ……… hier so viel machen. 
a) kannst 
b) wollt 
c) muss 

 
10. Vor der Schule ………  
a) aussteige ich 
b) steige ich aus 
c) ich aussteige 
 
11. Am Nachmittag ……… 
a) ich nicht lerne 
b) nicht ich lerne 
c) lerne ich nicht  

 
12. Ich habe ……… .Ich muss arbeiten. 
a) nicht Zeit 
b) keine Zeit 
c) Zeit nicht  

 
13. Die ……… ist sicherlich schön. 
a) Landschaft 
b) Strand 
c) Berge 

 
14. Deine Postkarte habe ich ……… Wand geklebt. 
a) an die 
b) an den 
c) an der  

 
15. Ich besuche ……… Sprachkurs. 
a) ein 
b) einen 
c) eine  
 
16. Ja, bitte? 

- Ich möchte ……… Salat mit Ei und Tee. 

a) einem 

b) einen 

c) ein 
 

17. Wo arbeitet Herr Schmitz? 
- ……… BMW. 

a) In 
b) Bei 
c) Beim 
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18. ……… Sprachschule besuchst du in Barcelona? 
a) Welche 
b) Welcher 
c) Welchen   

  
19. Alkohol trinke ich nicht, ich rauche auch ……… Zigaretten. 
a) nicht 
b) ohne 
c) keine 

 
20. Sind das ……… Koffer, Frau Noll? 
a) eure 
b) Ihre 
c) ihre  

 
21. Ich brauche dringend einen Termin.- Geht es ……… Freitag ……… 11 Uhr? 
a) von ... bis 
b) am ... um 
c) im ... am 

 
22. Entschuldigen Sie, wo ……… ich hier denn Waschpulver? Im nächsten Gang rechts. 
a) suche 
b) nehme 
c) finde 

 
23. Die  ……… Prüfungsaufgaben löse ich gern. 
a) interessant 
b) interessante 
c) interessanten  

 
24. Am Samstag ……… Eva und Tom gekommen. 
a) haben 
b) hat 
c) sind 

 
25. Ruf mal an, ………  
a) wenn du hast Zeit 
b) wenn du Zeit hast 
c) wenn hast du Zeit 

 
26. Männer suchen eine Frau, ……… sie liebt. 
a) das 
b) die 
c) der  

 
27. Die Testaufgaben werden immer ………. 
a) schwieriger 
b) am schwierigsten 
c) die schwierigste  
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28. Achmed, wie schreibt man eigentlich „Gulaschsuppe“?  
- Das weiß ich nicht. ……… doch mal die Lehrerin. 

a) Fragst 
b) Frag 
c) Fragt 

 
29. Leben deine Großeltern noch?  

- ……… Oma lebt noch, aber ……… Opa ist vor zwei Jahren gestorben. 
a) Meine ... mein 
b) Mein ... meine 
c) Unser ... unsere 

 
30. Wann kommst du denn zum Essen?  

-  ……… ich mit der Hausarbeit fertig bin. 
a) Wenn 
b) Wann 
c) Weil 

 
31. Warum leben Frauen eigentlich ……… als Männer?  

- Das weiß ich auch nicht. 
a) der längste 
b) länger 
c) lang 

 
32. Klaus kommt nicht, ……… er krank ist. 
a) denn  
b) dass 
c) weil  

 
33. Eva hat ihrer Mutter einen Blumenstrauß ……… .  
a) bringen 
b) gebringen 
c) gebracht  

 
34. Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Bahnhof?  

- Da gehen Sie am besten diese Straße ……… bis zur Kreuzung da vorne, dann rechts ……… die 
Hauptstraße und immer ……… ... 

 
a) entlang ... in ... geradeaus 
b) geradeaus ... an ... entlang 
c) gegenüber ... zu ... vorbei 

 
35. Martin verließ Freitagabend das Büro, um ……… Land hinauszufahren. 
a) aufm 
b) ans 
c) aufs 
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36. Wie ……… dir der braune Tisch? 
- Er ist nicht schlecht. 

a) gefällt 
b) gefällst 
c) gefalle 
 
37. Wie war denn der Film? 

- Der war ……… super! 
a) ziemlich 
b) echt 
c) etwas 

 
38. ……… du mit 14 abends allein in die Diskothek gehen? 

-Leider nicht, meine Mutter war sehr streng. 
 

a) Wolltest 
b) Durftest 
c) Musstest  
 
39. ……… ihr schon einmal in China gewesen? 
a) Sind 
b) Seid 
c) Seit  

 
40. Holst du deine Tochter von dem Kindergarten ……… ? 

-Leider habe ich heute keine Zeit.  
a) ab 
b) mit 
c) zu 

 
41. Schreibst du heute den Brief an Helga? 

- Ja, der Bief ……… heute von mir ……… . 

a) wurde …  geschrieben 

b) wird … schreiben 

c) wird … geschrieben 
 

42. Ein Fieberthermometer ist ein Instrument, ……… man Fieber misst. 
a) zu dem 
b) durch das 
c) mit dem  
 
43. Du fährst ziemlich oft nach Hause. 

- Stimmt, seit ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, habe ich viel mehr Lust ……… . 
a) sie zu besuchen 
b) sie besuchen 
c) zu besuchen sie 
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44. Hast du schon gehört? Vera hat einen neuen Freund. 

- Das ist doch nichts ……… Das weiß ich schon lange. 
a) Neues 
b) Wichtiges 
c) Altes 

 
45. Warum fährst du eigentlich nur noch mit dem Fahrrad in die Stadt? 

- ……… gesund zu bleiben. 
a) für 
b) damit 
c) um 

 
46. Was meinst du? ……… in hundert Jahren Menschen auf dem Mond leben? 

- Vielleicht. Aber ich würde lieber auf der Erde bleiben. 
 

a) Würden 
b) Wurden 
c) Werden 

 
47. Akupunktur gegen Kopfschmerzen? Wie funktioniert das denn? 

- Bei der Akupunktur ……… Sie mit Nadeln ………  
a) werden ... behandelt 
b) wird ... behandeln 
c) werden ... behandeln 

 
48. Kommen Sie herein und ……… Was kann ich für Sie tun? 
a) nehmen Sie Platz 
b) Platz nehmen Sie 
c) setzen Sie 

 
49. Peter ist nach der Arbeit manchmal ……… müde, ……… er sofort einschläft. 
a) zu ... so 
b) sehr ... dass 
c) so ... dass 

 
50. Was ist eigentlich los mit dir?  

- Ach, ich ……… mich darüber, dass der Chef immer alles besser weiß. 
a) ärgere 
b) denke 
c) bin wütend 

 
51. Was meinst du, ……… mit dem Auto in Urlaub zu fahren, könnten wir doch mal mit der Bahn fahren.  

- Das ist keine schlechte Idee! 
a) trotz 
b) anstatt 
c) trotzdem 
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52. Wie gefallen Ihnen denn die ……… in unserer Firma?  

- Sehr gut. Ich habe mich schon früher daran gewöhnt, in einem Großraumbüro zu arbeiten. 
a) Stellenangebote 
b) Arbeitsbedingungen 
c) Arbeitszeiten 

 
53. Der Duft deines ……… Parfums gefällt mir. Was für eins ist das? 
a) neues 
b) neuer 
c) neuen 

 
54. Erst ……… er sich verliebte, ging es ihm besser. 
a) als 
b) wenn 
c) seit  
 

55. Er wartete immer ……… Briefe von zu Hause. 
a) auf 
b) mit 
c) nach  
 
56. In letzter Zeit mache ich mir oft ……… über die vielen Umweltprobleme.  

- Das ist doch Unsinn. Da kann man ja doch nichts dagegen tun. 
a) Ideen 
b) Geschichten 
c) Gedanken 

 
57. Jeder sollte ein bisschen ……… die Umwelt ……… und nicht einfach nur konsumieren. 

- Vielleicht hast du ja Recht. 
a) um ... kümmern 
b) bei ... helfen 
c) auf ... achten 

 
58. Du hast wohl auch viel zu tun?  

- Oh ja, und ständig kommt der Chef mit ……… Zusatzaufgaben an. 
a) irgendeine 
b) irgendwelchen 
c) irgendetwas 
 
59. Als ich das erste Mal nach Prag ……… , weinte ich vor Freude. 
a) kam 
b) komme 
c) gekommen 

 
60. Ich hoffe, dass diese Ausstellung die Künstlerin einem größeren Publikum ………. 
a) nah bringen wurden 
b) näher bringen wird 
c) nah gebracht werden 
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61. Insgesamt zeigten die Aussteller rund 250 neue Erzeugnisse, ……… über 30 Notebook-Modelle. 
a) darunter 
b) dazwischen 
c) darüber 
 
62. Er blieb lange Zeit allein, ……… sie sich getrennt hatten. 
a) wenn 
b) nachdem 
c) bevor 

 
63. Du hast ja drei Mülleimer in der Küche.  

- Selbstverständlich , ich werfe doch nicht alles in einen Mülleimer. Ich ……… meinen Müll. 
a) sammle 
b) vermeide 
c) trenne 
 
64. Ich bin immer im Stress und ich verspäte mich ständing.  

- Das könnte ……… liegen, dass du deinen Arbeitstag nicht richtig einteilen kannst. 
a) darunter 
b) daran 
c) darüber 
 
65. Warum bist du nach dem Abitur eigentlich als Au-Pair-Mädchen nach Deutschland gegangen?  

- Ich wusste einfach nicht, was ich werden sollte und wollte erstmal ……… sammeln. Außerdem 
wollte ich gern Französisch lernen. 

a) Auslandserfahrungen 
b) Sprachkenntnisse 
c) Auslandsaufenthalte 
 
66. Kannst du dein Handy heute Abend nicht mal zu Hause lassen?  

- Nein, ich muss das jetzt überall dabei haben, ……… ich für meine Kunden immer erreichbar bin. 
a) weil 
b) um 
c) so dass 
 
67. Warum hast du deinen Fernseher weggeworfen?  

- Ich fand es blöd, dass ich die ganze Zeit vor ……… gesessen habe. 
a) der Glotze 
b) dem Karton 
c) der Maschine 
 
68. Hast du viel Arbeit?  

- Leider ja. Ich ……… bis über beide Ohren ……… Arbeit 
a) stecke… in 
b) liege ….. an 
c) bin ….. am 
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69. Was gehört für dich zu einer guten Werbung?  

- Sie muss vor allem ……… gestaltet sein. 
a) ansprechen 
b) ansprechend 
c) angesprochen 
 
70. Der Großvater ist gewöhnlich die jüngste Person in der Familie. 
a) richtig 
b) falsch 
 
71. Man ist optimistisch eingestellt, wenn man an Depression leidet. 
a) richtig 
b) falsch 
 
72. Eine AG ist eine ……… 
a) Gesellschaft 
b) Genossenschaft 
c) Gemeinschaft 

 
73. Dieses neue PC-Betriebssystem ……… 
a) mobilisiert nicht mehr 
b) funktioniert nicht mehr 
c) produziert nicht mehr 

 
74. Ein Trinkgeld ist ……… 
a) ein Depot für Flaschen 
b) eine Belohnung für den Service 
c) ein Taschengeld 

 
75. Trozt ……… Bemühungen des technischen Personals mussten die Fluggäste stundenlang warten. 
a) viele 
b) vieles 
c) vieler 
 
76. ……… nach Qualität kosten die Jacken 100 € bis 210 €. 
a) Entlang 
b) Je 
c) Mal  

 
77. ……… Anfang ist schwer. 
a) Aller 
b) Jeder 
c) Kein  

 
78. Lange Arbeitszeiten bedürfen ………. 
a) geplanten Pause 
b) geplanter Pausen 
c) geplante Pausen 
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79. Kinder haben manchmal Angst ……… Dunkelheit. 
a) vor 
b) über 
c) von 
 
80. Sie sprechen mit ……… Sozialarbeiter über die Wohnung. 
a) der neuen 
b) den neuen 
c) dem neuen 

 
81. Bis dahin hatte ich mein Leben fest im ……… 
a) Faust 
b) Griff 
c) Rampe 

 
82. Wie war denn dein Bewerbungsgespräch?  

- Gut, aber leider ………, dass ich für die Firma nach München umziehe. 
a) wird … erwartet 
b) kann… erwartet 
c) hat … erwartet 

 
83. Scheiden lasse ich mich nicht, denn ich habe am eigenen ……… erfahren, wie es ist, wenn der Vater 

weggeht. 
a) Kopf 
b) Körper 
c) Leib 

 
84. Wann ……… die nächsten Wahlen ……… 

- Dieses Jahr im September. 
a) stattfinden … - 
b) finden… statt 
c) finden… vor 

 
85. Wie gefällt es dir denn in Deutschland?  

- Ich genieße gerade den Winter. Bei mir zu Hause in Tunesien schneit es ……… nie. 
a) trotzdem 
b) nämlich 
c) deshalb 

86. Aus der o.g. Untersuchung ………, dass der durchschnittliche bundesdeutsche Haushalt stärker als 
zuvor belastet wird. 

a) erhellt  
b) geht hervor  
c) wird erkannt  
 
87. ……… höher die Geschwindigkeit, ……… höher der Energieverbrauch. 
a) Je ... je  
b) Umso ... je  
c) Je ... desto  
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88. Er musste ……… 
a) gestern ausnahmsweise mit dem Zug nach Berlin fahren  
b) ausnahmsweise nach Berlin gestern mit dem Zug fahren  
c) nach Berlin mit dem Zug gestern ausnahmsweise fahren  
 
89. Man geht ins Gemüsegeschäft, um Medikamente gegen Durchfall zu kaufen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
90.  ……… dich mein Schnarchen? 
a) stört 
b) lacht 
c) wendet 

 
91. Er hatte eine robuste Gesundheit. 
a) Eine stabile 
b) Eine schwache 
c) Eine kränkliche 

 
92. Das Auto ist rasant. 
a) schnell 
b) langsam 
c) schnittig 
 
93. Dr.-Ing. Ulrich N. Sinn äußert in seinem vergangene Woche in der "Zeit" erschienenen Interview, sein 

Unternehmen ……… eine völlig neuartige Kombibuchse entwickeln. 

a) habe 

b) werde 

c) wäre  
 

94. Diese von Optimismus ……… Aussage kann als charakteristisch für die gegenwärtige Generation 
betrachtet werden.  

a) erschlossene 
b) offenbarte  
c) geprägte  

 
95. Im Lexikon fehlen mehrere Seiten. Wer hat sie ………? 

a) zerrissen 

b) ausgerissen 

c) ausgezogen 
 

96. Man hat den Platz ………. Bis vor kurzem trug der den Namen des gestürzten Diktators. 

a) umgenannt 

b) umbenannt 

c) umgewandelt 
 

97. Als er das hörte, musste er sich vor Lachen ………………. . [bitte ergänzen] 
98. Meine Nachbarin hat mir diese Nachricht hinter……………….. . [bitte ergänzen] 
99. Der Sklave hat seine Fesseln ………………. bissen und floh in den Wald. [bitte ergänzen] 

100. Es wurde Mitternacht, bis sie zu einem Entschluss ………………. .. [bitte ergänzen] 



Data: ________________________________

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

1 21 41 61 81

2 22 42 62 82

3 23 43 63 83

4 24 44 64 84

5 25 45 65 85

6 26 46 66 86

7 27 47 67 87

8 28 48 68 88

9 29 49 69 89

10 30 50 70 90

11 31 51 71 91

12 32 52 72 92

13 33 53 73 93

14 34 54 74 94

15 35 55 75 95

16 36 56 76 96

17 37 57 77 97

18 38 58 78 98

19 39 59 79 99

20 40 60 80 100

Czytelny podpis _________________________________________

Liczba punktów _________________________________________________________________________________________________________________________

Poziom ________________________________________________________________________________________________________________________________

Grupa _________________________________________________________________________________________________________________________________

Komentarz _____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko: ___________________________________________
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KARTA ODPOWIEDZI

           UWAGI:

Proszę przenieść odpowiedzi z poprzednich stron to tabeli zamalowując odpowiednią odpowiedź


