
Egzaminy Instytutu Goethego dla młodzieży 

Nazwa egzaminu Chcesz … Po zdanym egzaminie … Warunki Uwagi /poziom 
porównywalny z maturą 
… 

Goethe-Zertifikat 
A1: Fit in 
Deutsch 1 

 przystąpić do egzaminu dla 

dzieci i młodzieży w wieku od 

10 do 16 lat. 

 uzyskać zaświadczenie o 

najbardziej podstawowej 

znajomości języka 

niemieckiego. 

 potwierdzić ukończenie 

poziomu A1. 

 uzyskać oficjalny i uznawany za 

granicą certyfikat. 

 potrafisz zadawać proste 

pytania i udzielać na nie 

odpowiedzi oraz formułować 

prośby i reagować na nie. 

 pisać o sobie i innych ludziach 

używając prostych zwrotów i 

zdań. 

 zrozumieć rozmowy i teksty o 

rzeczach ci znanych. 

 
 

 przeznaczony dla 

uczniów w wieku od 10 

lat. 

 W zależności od 

doświadczenia w nauce 

języków obcych i 

indywidualnych 

predyspozycji ocenia 

się czas przygotowania 

na 80 – 200 jednostek 

lekcyjnych po 45 min. 

 

 Fit in Deutsch 1 

zakłada znajomość 

języka na pierwszym 

poziomie biegłości 

A1 Europejskiego 

Systemu Opisu 

Kształcenia 

Językowego . 

 matura podstawowa 
– od 30% do 75%.   

 Potrafi  prowadzić  
prostą  rozmowę  pod  
warunkiem,  że  
rozmówca  mówi 
wolno, zrozumiale i 
jest chętny do 
pomocy. 

Goethe-Zertifikat 
A2: Fit in 
Deutsch 

 przystąpić do egzaminu dla 
młodzieży w wieku od 12 do 16 
lat 

 uzyskać zaświadczenie o 
podstawowej znajomości języka 
niemieckiego 

 potwierdzić ukończenie poziomu 
A2 

 rozumiesz i potrafisz stosować 

zdania i często używane 

wyrażenia w sytuacjach z życia 

codziennego. 

 umiesz się porozumieć w 

prostych, rutynowych 

 Zaleca się, aby do 

egzaminu Goethe- 

Zertifikat A2: Fit in 

Deutsch 2 podchodziły 

dzieci w wieku od 10 

lat. 

 Goethe-Zertifikat A2: 

Fit in Deutsch 

2 potwierdza 

umiejętności 

językowe na drugim 

poziomie 

(A2) Europejskiego 
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 uzyskać oficjalny i uznawany za 
granicą certyfikat 

sytuacjach, wymagających 

jedynie wymiany informacji na 

znane i typowe tematy. 

 umiesz opisać w prosty sposób 

swoje pochodzenie i 

wykształcenie, bezpośrednie 

otoczenie oraz rzeczy związane z 

najważniejszymi potrzebami 

życia codziennego. 

 

 Aby osiągnąć ten 

poziom, potrzebnych 

jest – w zależności od 

nabytych wcześniej 

umiejętności – od 200 

do 350 godzin 

lekcyjnych po 45 

minut. 

 

Systemu Opisu 

Kształcenia 

Językowego  

 matura podstawowa 

– od 76% do 100%;  

lub matura 

rozszerzona – od 30% 

do 65%. 

 Potrafi  

porozumiewać  się  w  

prostych  sytuacjach 

komunikacyjnych, 

wymagających 

jedynie bezpośredniej 

wymiany zdań na 

tematy znane i 

typowe. 

 

Goethe-Zertifikat 
B1 

 
 uczęszczać w Niemczech do 

college’u przygotowującego do 
podjęcia studiów. 

 mieszkać i pracować w 
Niemczech. 

 potwierdzić ukończenie poziomu 
B1. 

 uzyskać oficjalny i uznawany za 
granicą certyfikat. 

 

 umiejętność zrozumienia 

głównych wątków przekazu 

zawartego w jasnych, 

standardowych wypowiedziach, 

które dotyczą znanych danej 

osobie spraw i zdarzeń typowych 

dla pracy, szkoły, czasu wolnego 

itd. 

 Goethe-Zertifikat B1 

dla młodzieży jest 

odpowiedni dla osób, 

które ukończyły 12 lat. 

 Goethe-Zertifikat B1 

dla dorosłych jest 

odpowiedni dla osób, 

które ukończyły 16 lat. 

 Goethe-Zertifikat B1 

zakłada znajomość 

języka niemieckiego 

na trzecim poziomie 

kompetencji 

językowej 

(B1) Europejskiego 

Systemu Opisu 
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 umiejętność poradzenia sobie w 

większości sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą 

się zdarzyć podczas podróży w 

krajach niemieckojęzycznych. 

 umiejętność formułowania 

prostych i spójnych wypowiedzi 

na tematy, które są danej osobie 

znane bądź ją interesują. 

 umiejętność opisywania 

doświadczeń, zdarzeń, nadziei, 

marzeń i zamierzeń oraz 

umiejętność formułowania 

krótkich uzasadnień bądź 

wyjaśnień. 

 W zależności od 

doświadczenia w nauce 

języków obcych i 

indywidualnych 

predyspozycji ocenia 

się czas przygotowania 

na 350 – 650 jednostek 

lekcyjnych po 45 min. 

Kształcenia 

Językowego 

 matura rozszerzona – 

od 66% do 100% 

 

Goethe-Zertifikat 
B2 

 uczęszczać w Niemczech do 

college’u przygotowującego do 

podjęcia studiów. 

 potwierdzić w celach 

zawodowych zaawansowaną 

znajomość języka 

niemieckiego. 

 przygotować się do pracy w 

branży medycznej. 

 potwierdzić ukończenie 

 rozumiesz znaczenie głównych 

wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy 

konkretne i abstrakcyjne, łącznie 

z rozumieniem dyskusji na 

tematy techniczne z zakresu jej 

specjalności. 

 potrafisz porozumiewać się na 

tyle płynnie i spontanicznie, by 

prowadzić normalną rozmowę z 

rodzimym użytkownikiem języka, 

 ukończone 16 lat 

  zależności od 

doświadczenia w nauce 

języków obcych i 

indywidualnych 

predyspozycji ocenia 

się czas przygotowania 

na 600 – 800 jednostek 

lekcyjnych po 45 min. 

 

 Goethe-Zertifikat B2 

zakłada znajomość 

języka niemieckiego 

na poziomie 

kompetencji 

językowej 

B2 Europejskiego 

Systemu Opisu 

Kształcenia 

Językowego 

 – tzn. powyżej  
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poziomu B2 

 uzyskać oficjalny i uznawany za 

granicą certyfikat. 

 

nie powodując przy tym napięcia 

u którejkolwiek ze stron. 

 potrafisz – w szerokim zakresie 

tematów – formułować 

przejrzyste i szczegółowe 

wypowiedzi ustne lub pisemne, a 

także wyjaśniać swoje 

stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem dyskusji, 

rozważając wady i zalety różnych 

rozwiązań. 

 

 poziomu  matury  

rozszerzonej.   

 

 

Informacje o pozostałych egzaminach Instytutu Goethego na stronie:  Goethe Institut Polen 

Źródło: www.goethe.de 

 

oprac.  Aneta Tomasz-Majoch 

 

Aneta Tomasz-Majoch – nauczycielka języka niemieckiego; od 20 lat przygotowuje z sukcesem młodzież oraz osoby dorosłe do egzaminów Instytutu 

Goethego na poziomach kompetencji językowej A1, A2, B1 oraz B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach dodatkowych zajęć  

projektowych realizowanych przez szkołę oraz kursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne 

 

 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf.html
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm

