
Egzaminy TELC z języka niemieckiego 

 
Poziom A1 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi formułować wypowiedzi dotyczące konkretnych 

potrzeb życia codziennego, np. w zakresie takich tematów jak 

przedstawianie się, jedzenie i picie, zakupy, mieszkanie itp., używając przy 

tym prostych struktur gramatycznych. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Bezpośrednio po części 

pisemnej przystępuje się do części ustnej. 

 

Część pisemna (65 min.)  

słuchanie (20 min.)  

czytanie i pisanie (45 min.)  

Część ustna (11 min.) 

 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie A1:  

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/telc-deutsch-a1.html#t=2 
 

Poziom A2 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi porozumiewać się w typowych, codziennych 

sytuacjach, prowadzić krótkie rozmowy, używając poprawnie prostych 

struktur gramatycznych. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Bezpośrednio po części 

pisemnej przystępuje się do części ustnej. 

 

Część pisemna (70 min.)  

słuchanie (20 min.)  

czytanie i pisanie (50 min.)  

Część ustna (15 min.) 

 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie A2:  

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/telc-deutsch-a2.html#t=2 



 

Poziom B1 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi porozumiewać się w sytuacjach codziennych, mówić i 

pisać o swoich doświadczeniach i przeżyciach, opisywać cele, 

argumentować swoje poglądy używając przy tym poprawnie 

najważniejszych struktur gramatycznych. Takie tematy, jak komunikacja w 

urzędach, praca, zakupy, zdrowie, dzieciństwo, media, mieszkanie nie 

sprawiają osobie posługującej się językiem na poziomie B1 trudności. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Przed częścią ustną egzaminu 

przewidziane jest 20 min. na przygotowanie. Egzamin ustny może odbywać 

się w dniu egzaminu pisemnego lub w innym dniu. 

 

Część pisemna (150 min.) 

czytanie (struktury gramatyczne + słownictwo) (90 min.)  

słuchanie (30 min.)  

wypowiedź pisemna (30 min.)  

Część ustna (15 min.) 

 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie B1: 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/zertifikat-deutsch-telc-deutsch-b1.html#t=2 

 

Poziom B2 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi porozumiewać się w sposób klarowny i wyrażać swoje 

myśli szczegółowo. Potrafi także argumentować i negocjować, używając 

bogatego słownictwa ogólnego oraz ze znanej/ interesującej ją dziedziny 

specjalistycznej. Wypowiedzi są na wysokim poziomie poprawności 

gramatycznej. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Przed częścią ustną egzaminu 

przewidziane jest 20 min. na przygotowanie. Egzamin ustny może odbywać 

się w dniu egzaminu pisemnego lub w innym dniu. 

 

Część pisemna (140 min.) 

czytanie (struktury gramatyczne + słownictwo) (90 min.)  

słuchanie (20 min.)  



wypowiedź pisemna (30 min.)  

Część ustna (15 min.) 
 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie B2: 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/telc-deutsch-b2.html#t=2 

 

Poziom C1 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi wyrażać swoje myśli spontaniczne, budować płynne 

wypowiedzi ustne oraz tworzyć spójne teksty na skomplikowane tematy. 

Zna słownictwo potoczne oraz potrafi zmieniać styl swoich wypowiedzi 

zależenie od potrzeb. Używa poprawnie skomplikowanych struktur 

gramatycznych. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Przed częścią ustną egzaminu 

przewidziane jest 20 min. na przygotowanie. Egzamin ustny może odbywać 

się w dniu egzaminu pisemnego lub w innym dniu. 

 

Część pisemna (220 min. łącznie z przerwą)  

czytanie (90 min.)  

przerwa (20 min.)  

słuchanie (40 min.)  

wypowiedź pisemna (70 min.) 

Część ustna (16 lub 24 min.) 

 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie C1: 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/telc-deutsch-c1.html#t=2 

 

Poziom C2 

 
Według poziomów biegłości językowej osoba posługująca się językiem na 

tym poziomie potrafi zrozumieć praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. 

Wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie oraz dokładnie. Błędy pojawiają 

się w jej wypowiedziach niezwykle rzadko. 

 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Przed częścią ustną egzaminu 

przewidziane jest 20 min. na przygotowanie. Egzamin ustny może odbywać 

się w dniu egzaminu pisemnego lub w innym dniu. 



 

Część pisemna (250 min. łącznie z przerwą)  

czytanie (80 min.)  

słuchanie (60 min.)  

pauza (20 min.) 

wypowiedź pisemna (90 min.)  

Część ustna (15 min.) 

 

Link do przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie C2: 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/telc-deutsch-c2.html#t=2 

 


