
  

 

     

   

 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE 

ONLINE DO  

EGZAMIN DELE B2 

 

CENA 
 
475 euro 

 

CZAS TRWANIA 
 
4 tygodnie 

 

GRUPA DOCELOWA 

 
Każdy uczeń języka 
hiszpańskiego, który osiągnął 
poziom B2. 

 

TERMINY 2018 

 
4 marca 
8 kwietnia 
3 czerwca 
12 sierpnia 
2 września 
7 października 

 

 



  

 

     

 

 

 

KURSY DELE 
 
DELE to oficjalne certyfikaty poświadczające poziom kompetencji i opanowania języka hiszpańskiego, 
przyznawane przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. 
 

DELE B2 
 
Hiszpański certyfikat B2 (DELE) zaświadcza, że jego posiadacz ma kompetencje językowe w 
zakresie rozumienia znaczenia głównych wątków złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych, mimo że 
dotyczą one abstrakcyjnych tematów, są w różnych odmianach języka hiszpańskiego lub mają techniczny 
charakter, w szczególności jeśli dotyczą specjalistycznej wiedzy, do której posiadacz miał dostęp; interakcji 
ze wszystkimi rodzajami rozmówców na wystarczającym poziomie płynności i spontaniczności, w taki 
sposób, że komunikacja nie wiąże się z trudnościami dla żadnej ze stron; oraz jest w stanie redagować 
przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące różnych tematów, w tym takie, które wymagają logicznej 
analizy, debaty lub obrony określonego punktu widzenia. 
 
Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części: 
 
Grupa 1 
Czytanie ze zrozumieniem (70 min) 
Wypowiedź i interakcja pisemna (80 min) 
 
Grupa 2 
Słuchanie ze zrozumieniam (40 min) 
Wypowiedź i interakcja ustna (20 min + 20 min na przygotowanie) 
 
Ocena końcowa jest POZYTYWNA albo NEGATYWNA. Aby otrzymać certyfikat, wymagane jest uzyskanie 
na egzaminie minimum 60 na 100 możliwych punktów, pod warunkiem, że uzyskało się co najmniej 30 z 50 
punktów w każdej grupie egzaminów. 
 

KURS 
 
Kurs trwa cztery tygodnie. Co tydzień skupiamy się na innej umiejętności. 
 
W jego skład wchodzą cztery bloki tematyczne: 
 
1. Miejsce pracy   
2. Zachowania i społeczeństwo 
3. Podróż 
4. Nowe technologie i portale społecznościowe 
 
TYDZIEŃ 1 
 
Wyjaśnienie egzaminu i strategii rozwiązywania zadań. 



  

 

     

Test 1: Czytanie ze zrozumieniem. 
Będziemy pracować na czterech egzaminach próbnych. Każdy egzamin składa się łącznie z 4 zadań. 
 
 
TYDZIEŃ 2 
 
Test 1: Słuchanie ze zrozumieniem. 
Będziemy pracować na czterech egzaminach próbnych. Każdy egzamin składa się łącznie z 5 zadań. 
 
 
TYDZIEŃ 3 
 
Test 1: Wypowiedź i interakcja pisemna. 
Będziemy pracować na czterech egzaminach próbnych. Każdy egzamin skłąda się łącznie z 4 zadań. 
 
 
TYDZIEŃ 4 
 
Test 1: Wypowiedź i interakcja ustna. 
Będziemy pracować na czterech egzaminach próbnych w ciągu 10 lekcji na Skype'ie z opiekunem kursu. 
 

CERTYFIKAT  
 
Po ukończeniu kursu, jeśli zostaną wykonane wszystkie zadania i projekt końcowy, uczeń otrzyma 
certyfikat z Cervantes Escuela Internacional, na którym wskazuje się rodzaj ukończonego kursu, liczbę 
godzin i opis kursu. 
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