
  

 

     

   

 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE 

ONLINE DO 

EGZAMINU DELE A2 

 

CENA 
 
475 euro 

 

CZAS TRWANIA 
 
4 tygodnie 

 

DLA KOGO JEST TEN 

KURS? 

 
Dla każdego ucznia języka 
hiszpańskiego, który osiągnął 
poziom A2. 

 

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 A2 
 
Hiszpański certyfikat A2 (DELE) zaświadcza, że jego posiadacz ma kompetencje językowe w zakresie 

rozumienia języka codziennego oraz często używanych zwrotów i wyrażeń związanych z obszarami, które 
są szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zawody 
itp.), aby móc komunikować się w sposób prosty i bezpośredni na znane lub zwyczajowe tematy, opisać w 
prostych słowach zagadnienia dotyczące swojej przeszłości i środowiska oraz aby sprostać problemom 
związanym ze swoimi bieżącymi potrzebami. 
 
Egzamin DELE A2 składa się z różnych testów zorganizowanych w dwie grupy: 
 

 Grupa 1 (umiejętności czytania i pisania): Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz wypowiedź i 
interakcja pisemna (50 minut) 
 

 Grupa 2 (umiejętność ustnego porozumiewania się): Rozumienie ze słuchu (35 minut) oraz wypowiedź 

i interakcja ustna (15 minut). Ocena "pozytywna" jest wymagana w każdej z grup testowych w trakcie 

tego samego egzaminu. 

o Ocena końcowa jest POZYTYWNA albo NEGATYWNA. 
 

o WAŻNE: W przypadku wypowiedzi pisemnej ważne jest, aby ściśle przestrzegać instrukcji podanych 
na teście dotyczących liczby słów i formatu tekstu. 

KURS 
 
Kurs trwa cztery tygodnie. Co tydzień skupiamy się na innej umiejętności. 
 
W jego skład wchodzą cztery bloki tematyczne: 
 
1. Dom.  
2. Zakupy. 
3. Wypoczynek i podróże.  
4. Higiena i żywność. 
 
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 5 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 składa się łącznie z 5 zadań. 
 
TYDZIEŃ 4 
 
Test 1: Wypowiedź i interakcja ustna. 
Będziemy pracować na czterech modelowych egzaminach w trakcie 10 lekcji na Skype'ie z opiekunem 
kursu. 

Każdy egzamin składa się łącznie z 4 zadań. 

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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