
Przegląd Kontakt

Poziomy biegłości językowej według Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 
Osoba posługująca się językiem na poziomie...

A1
rozumie i potrafi budować proste zdania, 
wyrażać konkretne potrzeby, formułować 
i odpowiadać na pytania dotyczące siebie i 
innych. 

A2
potrafi porozumiewać się w bardzo pros-
tych, rutynowych sytuacjach i wymieniać 
informacje dotyczące życia codziennego.

B1
potrafi wypowiadać się prosto i spójnie na 
tematy z obszaru jej zainteresowań. Potra-
fi wyjaśniać i uzasadniać swoje marzenia, 
nadzieje, plany i poglądy.

B2
rozumie złożone teksty na tematy abstrak-
cyjne oraz dyskusje ekspertów z zakresu 
swojej specjalności. Potrafi porozumiewać 
się spontanicznie i płynnie, rozważać wady i 
zalety różnych możliwości.

C1
dostrzega również znaczenia ukryte, potra-
fi formułować płynnie i spontanicznie, po-
trafi wypowiadać się odnośnie złożonych 
problemów właściwie posługując się 
wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2
bez trudu potrafi zrozumieć praktycznie 
wszystko. Wypowiada się bardzo płynnie 
i spontanicznie, subtelnie różnicując od-
cienie znaczeniowe, nawet w bardziej 
złożonych wypowiedziach.

DSD (Deutsches Sprachdiplom/Niemiecki Dyplom 
Językowy) jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i 
krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

Wszystkie uregulowania DSD leżą w gestii Centralnej 
Komisji DSD.

Przewodniczący Centralnej Komisji DSD:

tel.:  +49 (0) 89 2186 2345
e-mail:    auslandsschulen@kmk.org
 

Sekretariat Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury:

tel.:   +49 (0) 30 25418-419
e-mail:  auslandsschulen@kmk.org 

Centrala Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) jest odpo-
wiedzialna za rozwój, logistykę, przeprowadzanie oraz 
ocenianie egzaminu:

tel.:  +49 (0)228 99 358-8628
e-mail:  dsd@bva.bund.de
internet:  www.auslandsschulwesen.de/dsd

Osoby odpowiedzialne za realizację DSD w Polsce: 

Doradca ds. języka niemieckiego na Polskę północną
e-mail:  warschau@auslandsschulwesen.de
internet: www.auslandsschulwesen.de/warschau

Doradca ds. języka niemieckiego na Polskę południową
e-mail:  breslau@auslandsschulwesen.de
internet: www.auslandsschulwesen.de/breslau DSD I PRO
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DSD I PRO
Wariant egzaminu DSD ukierunkowany na 
kształcenie zawodowe, DSD I PRO (A2/B1), cer-
tyfikuje znajomość języka niemieckiego młodych 
dorosłych od 16 roku życia, którzy planują 
kształcenie zawodowe lub już je rozpoczęli.

Treści egzaminu związane z zawodem motywują 
młodzież podczas lekcji języka niemieckie-
go, ponieważ w bezpośredni sposób mogą oni 
zastosować to, czego się nauczyli. Przy czym nie 
jest nauczany język specjalistyczny, tylko ponadza-
wodowy język niemiecki używany w środowisku 
praktyk i kszałcenia w zakładzie. Również sytuacje 
komunikacyjne w szkołach zawodowych są tematy-
zowane.

Przykładowy egzamin i dodatkowe informacje są 
dostępne pod adresem 
www.auslandsschulwesen.de/dsd

Ponadzawodowy język niemiecki Egzamin Jakość

Sukcesy

Części egzaminu
 Rozumienie tekstu czytanego
 Rozumienie tekstu słuchanego
 Wypowiedź pisemna
 Część ustna

Teksty i zadania
 List
 Opis zawodu
 Opis przebiegu praktyk i kształcenia
 Instrukcje
 Rozmowy w szkole i w miejscu pracy
 Rozmowa kwalifikacyjna
 Prezentacje, itp

Przeprowadzenie egzaminu
 centralny egzamin DSD jest przeprowadzany w uz-

nanych zagranicznych szkołach z programem DSD 
oraz w szkołach w landach Republiki Federalnej 
Niemiec

Sprawdzanie
 Centralne sprawdzanie części pisemnej w Niem-

czech

 Egzamin spełnia wymogi Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego

 Zapewnienie jakości poprzez korzystanie z do-
radztwa naukowego oraz sprawdzanie metodą 
testową

 Egzaminy w ponad 70 krajach
 co roku około 75 000 kandydatów
 maj 2017 - wprowadzenie programu DSD I 

PRO

DSD – świadectwo znajomości języka niemieckiego oferowane na całym świecie
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