
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martyna, profil DSD, matura 2021  

Dlaczego wybrałam profil DSD? Zdecydowanie ze względu na szansę wysokiego poziomu 

posługiwania się tym językiem. Na ogół język niemiecki uważany jest za ten mniej ciekawy, trudny. 

Po 3 latach nauki  w Asnyku zdecydowanie można obalić te stwierdzenia. Kończąc zaledwie 18 lat 

potrafię pisać i porozumiewać się niemalże biegle. Ponadto profil DSD umożliwił mi zdobycie 

poziomu licencjatu z języka niemieckiego, co uważam za ogromne osiągniecie. Będąc w ostatniej 

klasie uświadomiłam sobie, że tędy droga i zamierzam się dalej kształcić w tym kierunku - 

lingwistycznym. Gdyby nie pandemia, bardzo możliwe jest to, że zdecydowałabym się na naukę na 

uczelni zagranicznej. Dzięki certyfikatom DSD miałabym taką możliwość, zatem gdyby nie ten 

profil zapewne nie byłabym pewna do czego dążę i mój poziom języka NA PEWNO nie byłby tak 

wysoki. 

 

Ola, profil DSD, matura 2021         

Dzięki profilowi DSD udało mi się zaledwie w wieku 18 lat zdobyć licencjat z języka 

niemieckiego, co jest dla mnie wielkim osiągnięciem. Teraz wiem, że moim celem jest dalsze 

kształcenie się w dziedzinie lingwistyki, a certyfikat C1 bardzo mi w tym pomoże. Gdyby nie profil 

DSD na pewno nie wiedziałabym co chcę robić dalej w przyszłości, a moje umiejętności językowe 

nie byłyby na tak wysokim poziomie. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wiktoria, klasa 3A DSD, 2021 

 

Zdecydowałam się na tą klasę o profilu z językiem niemieckim, 

ponieważ kiedyś myślałam, że wyjadę do Niemiec na stałe i będę 

tam mieszkać i pracować. Z czasem zrozumiałam, że nie 

mogłabym zostawić swoich znajomych i rodzinę, jednak nie 

zamyka to mojej drogi z językiem. Jest tak wiele pracodawców w 

Polsce, którzy poszukują osób ze znajomością języka 

niemieckiego. Dlatego nie żałuję wyboru i uważam, że warto być 

w takiej klasie. Dzięki niej miałam możliwość uzyskać wysoki 

poziom DSD w krótkim czasie. W przyszłości zamierzam 

zdobywać jeszcze większą wiedzę o tym języku i kraju.  

Agnieszka, 3a, 2021   
 

Decyzję o wybraniu profilu DSD podjęłam już w gimnazjum i na 

szczęście jej nie zmieniłam. Wiedziałam, że chcę kontynuować 

naukę niemieckiego w liceum. Jak było na początku? Nie było 

łatwo, więcej lekcji niemieckiego w tygodniu, więcej zadań czy też 

trudniejszy materiał do opanowania. Jestem jednak pewna, że to 

był bardzo dobry wybór. Po 3 latach nauki w liceum zdobyłam 

certyfikat na poziomie C1, który da mi w przyszłości na pewno 

wiele możliwości na lepszą pracę. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja, 3a DSD 2021 

Dzięki profilowi DSD i nauce języka niemieckiego 

na bardzo wysokim poziomie przełamałam swoją 

barierę językową i poznałam wiele ciekawych 

osób z Niemiec. Miałam możliwość samodzielnego 

zwiedzania Berlina i swobodnej komunikacji w sklepie, 

restauracji czy kinie. Mogę swobodnie oglądać filmy 

w języku niemieckim. Na pewno zwiększyło to moją 

pewność siebie. 

 

 

Łucja, 3a DSD, 2021 

 

DSD to profil, który wymaga dużego zaangażowania oraz 

ciągłej pracy nad językiem niemieckim. Mimo tego, 

możliwości jakie daje nam uzyskany poziom, są tego warte. 

Jako absolwenci DSD zwiększamy swoje szanse na 

zatrudnienie na polskim oraz europejskim rynku pracy, a 

certyfikat umożliwia nam studiowanie na każdej uczelni w 

Niemczech. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość w tak 

krótkim czasie nauczyć się  niemieckiego na poziomie 

licencjackim i zdecydowanie nie żałuje swojej decyzji.   

Mikołaj, 3a DSD, 2021 
 

Po gimnazjum kompletnie nie wiedziałem, co 

robić. Poszedłem na profil DSD z przypadku, 

ale nie żałuję! Oczywiście nie jest łatwo, 

opanowanie słownictwai gramatyki koszto-

wało mnie dużo pracy i wysiłku, ale dziś 

znam język i mam poziom licencjata po 

liceum. W przyszłości mogę łatwiej znaleźć 

pracę w niemieckich firmach, być może będę 

studiował za granicą. Niemieckie uczelnie 

chętnie przyjmują po DSD. A może już tam 

zostanę?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia, 3a DSD, 2021 

 

Jestem tegoroczną maturzystką. Wybrałam klasę DSD, ponieważ 

lubię język niemiecki i chciałam rozwijać swoje umiejętności. W 

ciągu tych trzech lat zdobyłam wiedzę potrzebną do porozumiewania 

się tym językiem na wysokim poziomie, a egzamin DSD jest 

również dla mnie drogą do wymarzonych studiów w Niemczech. 

Kacper, grupa międzyszkolna, 2021 

 

Celem zdawania egzaminu DSD 2 była chęć poznania 

języka, który mnie bardzo zainteresował już na 

początku gimnazjum. Również zaletą zdawania DSD 

2 jest dla mnie możliwość podjęcia w przyszłości 

pracy w krajach niemieckojęzycznych. Pomimo, że 

przygotowanie do egzaminu zajęło dużo czasu to 

twierdzę, że warto było. 

Iga, 3a DSD, 2021 

 

Ten profil wbrew pozorom daje bardzo dużo możliwości, 

jeśli chodzi o przyszłość. Umiejętność mówienia po 

niemiecku przydaje się, gdy szukacie zatrudnienia, 

szczególnie na wyższym stanowisku. Dodatkowo 

posiadanie certyfikatu DSD ułatwia dostanie się na studia 

w Niemczech lub przysłowiowo „dobrze wygląda w 

papierach". Świetni nauczyciele i miła atmosfera podczas 

zajęć zgarantowane. Polecam!! 



  

 

 

Dagmara, IV LO, grupa międzyszkolna 

 

Po co chciałam zdać DSD II? Chcę zostać tłumaczem przysięgłym 

języka niemieckiego, dlatego przystąpiłam do egzaminów DSD 1 i 

2. Wiem, iż zdanie ich na najwyższym poziomie bardzo ułatwi mi 

drogę do spełnienia moich marzeń. Czy było warto przygotować się 

po lekcjach do DSD? Moim zdaniem bardzo, ponieważ  bardzo 

ułatwia to możliwości pracy z językiem niemieckim. Sama 

świadomość przygotowania się do takiego trudnego egzaminu, oraz 

zdania go wywołuje w człowieku radość i daje motywację, aby dalej 

z tym językiem pracować. 


