Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF
Poziom

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu pisanego

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź ustna

A1

Rozumiem proste słowa i
potoczne wyrażenia z życia
codziennego
dotyczące
mojej własnej osoby, mojej
rodziny i środowiska, w
którym
żyję,
pod
warunkiem, że ludzie mówią
wolno i wyraźnie.

Rozumiem zarówno słowa
jak i
bardzo proste i
potoczne
zdania
występujące
w
ogłoszeniach, plakatach czy
katalogach.

Potrafię napisać krótką
kartkę pocztową np. z
wakacji.
Uzupełnić dane osobowe w
kwestionariuszu, wpisując
np. swoje imię, narodowość,
adres na karcie hotelowej.

A2

Rozumiem słownictwo i
wyrażenia często używane,
dotyczące życia codziennego
(np. mojej osoby, rodziny,
zakupów, środowiska, które
mnie otacza, pracy).
Umiem
uchwycić
najważniejsze informacje z
prostych
i
jasno

Potrafię
czytać
bardzo
proste, krótkie teksty.
Potrafię
odnaleźć
szczegółową informację w
dokumentach takich jak
krótkie
reklamy,
prospekty,
menu,
harmonogramy.
Potrafię
zrozumieć

Potrafię napisać krótkie i
nieskomplikowane notatki i
wiadomości.
Potrafię napisać bardzo
prosty list nieformalny, np. z
podziękowaniami.

Potrafię się komunikować,
w sposób prosty, pod
warunkiem, że rozmówca
może zreformułować lub
powtórzyć zdania wolniej, a
także
pomóc
mi
w
formułowaniu wypowiedzi.
Potrafię zadawać proste
pytania dotyczące prostych
tematów, oraz tego, czego w
danej chwili potrzebuję, a
także potrafię odpowiadać
na tego typu pytania.
Potrafię używać prostych
wyrażeń i zdań, aby opisać
moje miejsce zamieszkania i
ludzi, których znam.
Potrafię komunikować się
podczas
wykonywania
prostych zadań z życia
codziennego, pytając o
nieskomplikowane
informacje przekazane w
jasny sposób dotyczące
tematów i czynności z życia
codziennego.

skonstruowanych ogłoszeń i korespondencję
prywatną
wiadomości.
napisaną w treściwy i prosty
sposób.

B1

-Rozumiem
istotne
informacje kiedy używany
jest język klarowny i
standardowy, a poruszane
tematy
związane są z
życiem codziennym np.
pracą,
szkołą,
czasem
wolnym.
-Rozmiem
najważniejsze
informacje z licznych emisji
radiowych i telewizyjnych
dotyczących
aktualnych
wydarzeń lub tematów, które
mnie interesują zarówno
osobistych
jak
i
zawodowych,
pod
warunkiem, że informacje
przekazywane są w sposób
względnie wolny i klarowny.

Rozumiem
teksty
zredagowane w języku
potocznym albo dotyczącym
mojej pracy.
Rozumiem opisy wydarzeń,
oraz wyrażenia związane z
uczuciami i życzeniami
używane w korespondencji
prywatnej.

Potrafię napisać prosty i
spójny tekst na tematy
związane
z
życiem
codziennym lub takie, które
wchodzą w zakres moich
osobistych zainteresowań.
Potrafię napisać list osobisty
w którym opisuję moje
doświadczenia i wrażenia.

Potrafię uczestniczyć w
krótkich
wymianach
informacji, pomimo tego, że
nie rozumiem wystarczająco
dużo, aby nadać dynamikę
rozmowie.
Jestem w stanie zmierzyć się
z większością sytuacji, które
mogę napotkać w trakcie
podróży do krajów, gdzie
używany
jest
język
francuski.
Jestem w stanie, bez
uprzedniego przygotowania,
wziąć udział w rozmowie na
znane mi tematy wchodzące
w
zakres
moich
zainteresowań lub dotyczące
życia
codzienego
(np.
rodzina, czas wolny, praca,
podróże,
bieżące
wydarzenia).
Potrafię w prosty sposób
użyć
wyrażeń,
dzięki
którym mogę opowiedzieć o
różnych
wydarzeniach,
moich
doświadczeniach,
marzeniach, oczekiwaniach
i celach.
Potrafię przekazć w krótki
sposób
powody
i

B2

Rozumiem dość długie
konferencje i wypowiedzi
oraz jestem w stanie
podążyć za użytą w nich
złożoną argumentacją jeśli
poruszana tematyka jest mi
względnie znana.
Rozumiem większość emisji
telewizyjnych dotyczących
bieżących wydarzeń.
Rozumiem
większość
filmów
w
języku
standardowym.

Rozumiem
artykuły
i
raporty
poruszające
współczesne problemy, w
których autorzy przyjmują
określoną
postawę
lub
przedstawiają pewien punkt
widzenia.
Rozumiem
współczesny
tekst literacki pisany prozą.

Jestem w stanie napisać
przejrzysty,
a
zarazem
szczegołowy
tekst
na
szeroki zakres tematów,
które mnie interesują.
Potrafię napisać esej lub
sprawozdanie przekazując
informacje
lub
przedstawiając argumenty
za lub przeciw danej opinii.
Potrafię napisać listy, które
uwydatniają sens, który
osobiście nadaję pewnym
wydarzeniom
i
doświadczeniom.

C1

Rozumiem
długą Rozumiem literaturę faktu Potrafię wyrazić swoje
wypowiedź, nawet jeśli nie oraz długie i złożone teksty myśli w klarownym i dobrze

wyjaśnienia
dotyczące
moich opinii i planów.
Potrafię
opowiedzieć
historię
lub
wątek
zaczerpnięty z książki lub
filmu oraz wyrazić moje
opinie na ich temat.
Jestem
w
stanie
komunikować się z pewną
dozą
spontaniczności
i
swobody, która umożliwia
normalną
interakcję
z
rodzimym użytkownikiem
języka.
Jestem w stanie aktywnie
uczestniczyć w rozmowie w
życiu codziennym; potrafię
przedstawiać i bronić moich
własnych opinii.
Potrafię wyrażać się w
sposób jasny i szczegółowy
na szeroki zakres tematów
związanych
z
moimi
zainteresowaniami.
Potrafię wyjaśnić mój punkt
widzenia na bieżące tematy
oraz przedstawić wady i
zalety różnych możliwych
rozwiązań.
Potrafię wypowiedzieć się
spontanicznie i płynnie, bez

C2

posiada ona jasnej struktury
a intonacja nie jest zbyt
wyraźna; potrafię także
dobrze
zinterpretować
ukryte w przekazie treści.
Bez nadmiernego wysiłku
rozumiem
emisje
telewizyjne i filmy.

literackie. Jestem w stanie
określić różnice stylów.
Rozumiem
artykuły
specjalistyczne i długie
instrukcje techniczne, nawet
wtedy, gdy dziedzina, której
dotyczą nie jest mi znana.

skonstruowanym
tekście
oraz wyjaśnić mój punkt
widzenia.
Potrafię wypowiedzieć się
na złożone tematy w listach,
esejach lub sprawozdaniach,
uwydatniając te fragmenty,
które uważam za ważne.
Potrafię użyć w takście
takiego stylu, który będzie
odpowiednio dostosowany
do jego odbiorcy.

długiego zastanawiania się
nad
potrzebnym
słownictwem.
Potrafię
w
sposób
elastyczny
i
skuteczny
posługiwać się językiem
zarówno
w
relacjach
społecznych
jak
i
zawodowych.
Potrafię precyzyjnie wyrazić
moje idee i poglądy oraz
dostosować
moje
wypowiedzi do bieżącego
toku dyskusji.
Potrafię
klarownie
i
szczegółowo wypowiadać
się na złożone tematy,
wplatając także poboczne
informacje, które są z nimi
związane,
rozwijając
niektóre punkty i kończąc
moją
wypowiedź
w
odpowiedni sposób.

Bez trudu rozumiem język
mówiony,
zarówno
w
bezpośrednim kontakcie jak
i w mediach, nawet przy
szybkim
tempie
wypowiedzi, jednak pod
warunkiem, że mam czas na

Bez
problemu
czytam
wszystkie typy tekstów,
nawet
abstrakcyjne
i
złożone
zarówno
pod
względem treści jak i formy,
np.
instrukcje
obsługi,
artykuły spacjalistyczne czy

Potrafię
napisać
tekst
klarowny, płynny, oraz w
stylu
adekwatnym
do
okoliczności.
Potrafię zredagować listy,
sprawozdania i złożone
artykuły charakteryzujące

Jestem w stanie
bez
problemu uczestniczyć we
wszelkiego
rodzaju
rozmowach i dyskusjach,
jestem dobrze zaznajomiony
z
wyrażeniami
idiomatycznymi
oraz

zapoznanie
się
ze dzieła literackie.
szczególnym
akcentem
osoby mówiącej.

się klarowną konstrukcją,
która ułatwia czytelnikowi
uchwycenie i zapamiętanie
najważniejszych
fragmentów.
Potrafię streścić i dokonać
krytyki rozprawy naukowej
czy dzieła literackiego.

wyrażeniami
charakterystycznymi
dla
współczesnego
języka
mówionego.
Potrafię wyrażać się płynnie
oraz z precyzją ukazywać
niuanse znaczeniowe;
W przypadku trudności sam
potrafię ze zręcznością
poprawić się w taki sposób,
by
ta
sytuacja
była
niezauważalna.
Potrafię
zaprezentować
opisy albo argumentację w
sposób klarowny i płynny w
stylu
odpowiednim
do
kontekstu.
Potrafię w logiczny sposób
skonstruować prezentację i
pomóc mojemu słuchaczowi
zauważyć i zapamiętać
ważne fragmenty mojej
wypowiedzi.

