Nazwa

DELF B2

DELF B1

DELF A2

DELF A1

egzaminu

Diplôme d’études en langue française –DELF

Części składowe i opis jednostek egzaminu DELF (A1-A2-B1-B2)
Rozumienie ze słuchu
- rozumienie 3 lub 4 krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Forma: test wyboru, prawda/fałsz itp.
Czas nagrań: maksymalnie 3 min.
Rozumienie tekstu pisanego
- rozumienie 4 lub 5 tekstów pisanych związanych z życiem codziennym
Forma: test wyboru, prawda/fałsz itp.
Wypowiedź pisemna - egzamin składa się z dwóch części:
- wypełnienie ankiety lub formularza
- zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp. (max. 50 słów na temat
związany z życiem codziennym)
Wypowiedź ustna - 10 minut przygotowanie - egzamin składa się z trzech części:
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- wymiana informacji
- dialog symulowany
Rozumienie ze słuchu
- wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie 3 lub 4 krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego
(dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Czas nagrań: maksymalnie 5 min.
Rozumienie tekstu pisanego
- odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia 3 lub 4 krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia
codziennego.
Forma: test wyboru, prawda/fałsz itp.
Wypowiedź pisemna - zredagowanie 2 krótkich tekstów (listu nieformalnego, wiadomości, max.80 słów):
- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia
- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby, gratulacji (max.80 słów)
Wypowiedź ustna – 10 minut przygotowanie - egzamin składa się z trzech części;
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- samodzielna wypowiedź na określony temat
- dialog symulowany z egzaminatorem
Rozumienie ze słuchu
- odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia 3 nagrań (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
Forma: test wyboru, prawda/fałsz, itp.
Czas nagrań: maksymalnie 6 min
Rozumienie tekstu pisanego – rozumienie dwóch dokumentów pisanych
Forma: test wyboru, prawda/fałsz, itp.
- wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem
- dokonanie analizy ogólnej treści tekstu
Wypowiedź pisemna
- wyrażenie opinii, przedstawienie faktów na temat ogólny (max.160-180 słów)
Forma: esej, list, artykuł prasowy itp.
Wypowiedź ustna – przygotowanie 10 minut - egzamin składa się z trzech części :
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- dialog na wylosowany temat
- wyrażenie opinii na bazie krótkiego dokumentu pisanego
Rozumienie ze słuchu
- odpowiedź na pytania dotyczące 2 nagrań :
- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
- wywiad, biuletyn informacyjny (jednorazowe odsłuchanie nagrania)
Forma: test wyboru, prawda/fałsz, itp.
Czas nagrań: maksymalnie 8 min.
Rozumienie tekstów pisanych - odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych :
- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów frankofońskich
- tekstu argumentacyjnego.
Forma: test wyboru, prawda/fałsz, itp.
Wypowiedź pisemna
Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych (max.250 słów)
Udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.
Wypowiedź ustna – przygotowanie 30 min.
Przedstawienie i obrona własnej opinii – po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego.
-

maksymalna liczba punktów w każdym egzaminie: 100 punktów
minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100
minimalna wymagana liczba punktów za każdą cząstkę egzaminu: 5/25

Czas trwania
Maks.
Czas trwania egzaminu
liczba
egzaminu pisemnego
pkt.
RAZEM
20 min.

30 min.

/25

1.20 min.

/25

30 min.

/25

7 min.

/25

Przygot:10 min.

25 min.

30 min.

/25

1.40 min.

45 min.

/25

6 - 8 min.

/25

Przygot.:10min.

25 min.

35 min.

/25

/25

1.45 min.

45 min.

/25

/25

15 min.
Przygot.:10min
(dot. III cz.
egzaminu)

/25

30 min.

/25

2.30 min.
60 min.

/25

60 min.

/25

20 min.
Przygot.:30 min.

/25

