
Mój paszport do przyszłos�ci !

Egzaminy DELF można zdawać  we Francji lub w 
każdym innym kraju, w którym są przeprowadzane.

Zapisy
Informacji o zapisach na egzamin, terminach 
i cenach udzieli Państwu nauczyciel języka 
francuskiego lub ośrodek egzaminacyjny. Wykaz 
ośrodków znajduje się w Internecie, na stronie :  
http://bit.ly/delf-polska

Więcej informacji o DELF
www.ciep.fr/delf-scolaire/

Osoby, dla których francuski nie jest językiem 
ojczystym mogą ubiegać  się o jeden z wielu dy-
plomów potwierdzających znajomość  tego języka, 
wystawianych przez Francuskie Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

Dyplomy te można uzyskać  na każdym poziomie 
edukacji, od podstawowego do zaawansowanego.
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Miejsce przeznaczone dla instytucji edukacyjnej
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Państwa dziecko jest w wieku 
12–18 lat i uczy się języka 
francuskiego ?
Dyplom DELF Junior potwierdza znajomość  języka 
francuskiego. Jest wystawiany przez francuskie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i uznawany na 
całym świecie.

Za stronę  pedagogiczną i organizacyjną DELF 
odpowiada Międzynarodowy Ośrodek Studiów 
Pedagogicznych (CIEP), który jest agendą  
francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DELF Junior obejmuje 4 poziomy : A1, A2, B1, B2, 
które odpowiadają poziomom biegłości językowej 
zdefiniowanym w Europejskim Systemie Opisu 
Kształcenia Językowego.

 

O ile treści nauczania w programach DELF Junior są  
dostosowane do nastolatków, to zarówno przebieg 
egzaminów jak i wzór dyplomów nie odbiegają od 
wersji dla dorosłych.

Dlaczego warto zachęcić ucznia 
do zdawania egzaminu DELF 
Junior ?
Uczeń otrzymuje dowód, że jego wysiłki w gimnazjum, a 
następnie w liceum, przyniosły efekt w postaci dyplomu 
językowego powszechnie uznawanego na całym świecie 
i ważnego do końca życia !

Dyplom DELF, poza tym, że daje osobistą satysfakcję, 
jest urzędowym zaświadczeniem o posiadanych przez 
Państwa dziecko umiejętnościach językowych, które 
można okazać  na francuskojęzycznej uczelni lub 
przyszłemu pracodawcy.

Jak wygląda egzamin ?
Treść  zadań egzaminacyjnych uwzględnia styl życia 
młodzieży i nawiązuje do jej zainteresowań.

Poruszane tematy są bliskie młodemu człowiekowi, 
dotyczą rodziny, przyjaciół, szkoły i sposobów spędzania 
wolnego czasu.

Przy wyborze poziomu egzaminu warto zasięgnąć  rady 
nauczyciela.

W dniu egzaminu…
Uczeń podchodzi do dwóch części egzaminu.

•  CzęśCi wspólnej dla 
wszystkiCh, sprawdzająCej 
następująCe umiejętnośCi :

rozumienie ze słuchu : uczeń 
odpowiada na pytania dotyczące 
odsłuchanego nagrania.

rozumienie tekstu pisanego : uczeń 
odpowiada na pytania dotyczące 
przeczytanego tekstu, np. artykułu lub 
ogłoszenia.

wypowiedź pisemna : uczeń ma 
zredagować  własny tekst, np. napisać  
list, jakąś wiadomość , odpisać  na list.

• CzęśCi indywidualnej

wypowiedź ustna : uczeń rozmawia z 
egzaminatorem.

Każde zadanie stawia ucznia w sytuacji życiowej. 
Egzamin DELF ocenia zdolność  porozumiewania się  
w mowie i w piśmie z osobami francuskojęzycznymi.

Każda sprawdzana kompetencja jest oceniana na 
maksymalnie 25 punktów. Uzyskanie łącznie minimum 
50 punktów na 100 oznacza zdobycie dyplomu DELF !
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