
Państwa studia  
rozpoczyna egzamin  
TestDaF 



Nie ma znaczenia co i gdzie chcecie 
Państwo studiować, egzamin TestDaF
jest uznawany przez wszystkie szkoły 
wyższe w Niemczech jako potwierdzenie 
znajomości języka.
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Egzamin TestDaF:
Potwierdzenie Państwa kompetencji językowych 
na studiach i w zawodzie
Ponad 25.000 certyfikatów rocznie: TestDaF jest najważniejszym testem językowym 
potwierdzającym znajomość języka niemieckiego obcokrajowców, którzy chcą studiować 
w Niemczech.

   Uzyskując na egzaminie TestDaF we wszystkich czterech częściach poziom (TDN) 4 
jesteście Państwo dopuszczeni do studiowania prawie wszystkich kierunków i 
przedmiotów.

  Tylko na nielicznych kierunkach studiów, po których otrzymuje się tytuł magistra
    (master), potrzebujecie Państwo wyższy stopień z egzaminu TestDaF.

   Niektóre uczelnie akceptują uzyskany w jednej z części egzaminu poziom TDN 3, jeśli 
w innej części egzaminu został osiągnięty poziom TDN 5.

  Na wielu kierunkach studiów wystarcza nawet niższy wynik testu (np. 4 x TDN 3).

Należy dowiedzieć się wcześniej, jaki poziom znajomości języka jest wymagany na 
wybranym przez Państwa kierunku studiów. Informacje na ten temat można zdobyć 
na stronie uczelni lub na stronie: www.sprachnachweis.de.

Wynik egzaminu TestDaF może służyć również jako potwierdzenie znajomości języka w przyszłej 
pracy zawodowej. Posiadając certyfi kat TestDaF będziecie mieli Państwo możliwość przekonać  
pracodawcę oraz instytuty naukowe o swojej znajomości języka niemieckiego.

Certyfi kat TestDaF ma 
wysoką rangę:

  Jest ważny bezterminowo. 

   Jest uznawany przez wszystkie
  wyższe uczelnie.

    Daje dokładną informację o 
stopniu opanowania przez 
Państwa języka.



Składający sie z czterech części egzamin 
TestDaF sprawdza umiejętności językowe, 
które potrzebujecie Państwo w ramach 
studiów oraz pracy naukowej.

Co sprawdza egzamin TestDaF?

Dilafruz Rahieva (22), Uzbekistan:
W ubiegłym roku udało mi się zdać TestDaF i teraz studiuję psychologię  
na uniwersytecie w Bochum. 

Pierwsze wykłady przychodziły mi z trudem – fachowe pojęcia i tempo mówienia! Nikt nie pytał czy rozumiem, 
tak jak było to wcześniej na kursach językowych. Ale umiejętności zdobyte na egzaminie TestDaF pomagają mi 
w studiowaniu. Na przykład na ćwiczeniach ze statystyki wielokrotnie pojawiają się grafiki, często muszę też 
pisać. Najważniejsze na egzaminie i na studiach jest moim zdaniem to, że pomimo błędów pisze i mówi się 
zrozumiale.
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Cztery części egzaminu TestDaF
Co musicie Państwo umieć na egzaminie:

Rozumienie tekstu czytanego 
3 teksty do przeczytania, 30 zadań, 60 minut

Należy przeczytać krótkie teksty dotyczące dnia 
codziennego na uczelni (wykaz wykładów, ogłos-
zenia lub recenzje książkowe) i przyporządkować 
je podanym opisom. Trzeba także zrozumieć 
dłuższe teksty o tematyce ogólnej oraz naukowej 
i odpowiedzieć na pytania dotyczące ważnych 
informacji globalnych oraz szczegółowych.

Wypowiedź pisemna
1 zadanie pisemne, 60 minut

Będziecie Państwo musieli napisać na określony temat spójny i 
przejrzyście zbudowany tekst. Do tego powinniście umieć wykorzystać 
informacje wynikające z diagramu, opisać je i streścić.  
Powinniście Państwo umieć przeprowadzić porównania i przedstawić w 
uzasadniający sposób własny punkt widzenia.

Rozumienie ze słuchu 
3 teksty do słuchania, 25 zadań, 40 minut

Powinniście Państwo rozumieć mówione 
teksty: krótkie dialogi, wywiady lub wykłady. 
Należy uchwycić ogólne przesłanie tekstu 
oraz zrozumieć ważne wypowiedzi, również 
w dłuższych tekstach słuchanych i odpowied-
zieć na związanie z nimi pytania.

Wypowiedź ustna
7 zadań do mówienia, 35 minut

Będziecie Państwo musieli wypowiedzieć 
się ustnie na temat typowych sytuacji 
zaczerpniętych z uczelnianego życia. Należy 
także umieć zaprezentować swój pogląd na 
seminariach, udzielić rady innym studiującym 
albo aktywne uczestniczyć w dyskusji.



Poziomy egzaminu TestDaF
Trzy poziomy egzaminu TestDaF (TDN 3, 4, i 5) opisują umiejętności językowe, które będą  
Państwu potrzebne w czasie studiów. Odpowiadają one Europejskiemu Systemowi Opisu 
Kształcenia Językowego (ESOKJ). Dają one Państwu oraz instytucjom, w których przedłożony 
zostanie certyfikat TestDaF, porównywalne na całym świecie informacje na temat stopnia  
opanowania języka.

Poziomy egzaminu TestDaF (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

możliwe 
dopuszcze- 
nie

gwarantowane 
dopuszczenie
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Egzamin TestDaF sprawdza  
w rzetelny sposób…
Uczciwość i jakość są priorytetem Instytutu TestDaF.

Jednolity i jawny system TestDaF pomaga 
w przygotowaniu się do wymogów  
egzaminu.
Instytut TestDaF gwarantuje uczciwość  
podczas testu oraz w ocenianiu Państwa 
osiągnięć.

TestDaF dla osób z ograniczeniami

Do egzaminu TestDaF mogą przystąpić 
również osoby fizycznie niepełnosprawne – 
np. z wadami wzroku lub niedosłyszące, bądź 
z trudnościami w nauce – np. dyslektycy, lub 
osoby mające problemy z koncentracją. W ta-
kich przypadkach TestDaF jest dopasowywany 
do indywidualnych potrzeb zdającego. Proszę 
jednak zgłosić się odpowiednio wcześnie do 
wybranego przez Państwo centrum egzamina- 
cyjnego. 

TestDaF pozostaje  
niezmienny w:

   strukturze

   rodzajach zadań

   wymaganiach

   przeprowadzaniu  
     egzaminu

   ocenie
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Zapewnić i udowodnić jakość

Instytut TestDaF jest instytutem naukowym. 
Prowadząc ciągłe badania nad testami zapew-
nia doskonałą jakość egzaminu TestDaF, jego 
ulepszanie oraz transparentność. Państwo jako 
zdający czerpiecie z tego korzyści: wymagania 
egzaminacyjne pozostają niezmienne, a sam 
egzamin jest rzetelny.

Znak jakości: Q-Mark

Stowarzyszenie ALTE (Association of Language 
Testers in Europe) bardzo dobrze oceniło  
stopień utrzymania standardów jakościowych 
na egzaminach TestDaF i przyznała testowi 
swój znak jakości „Q-Mark”:

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

Egzamin TestDaF odbywa się według jasnych i spójnych zasad 

W każdym teście gwarantujemy światowe  
standardy jakości.

… i niezawodny.

centralne opracowanie egzaminu w 
Instytucie TestDaF przez wyszkolonych 

autorów 

sprawdzenie i ewaluacja egzaminu 
przez zdających w centrach 

egzaminacyjnych na całym świecie

egzamin TestDaF przeprowadzany jest 
jedynie w licencjonowanych centrach 
egzaminacyjnych na całym świecie

centralna analiza wszystkich zadań 
egzaminacyjnych i centralna ocena 
wszystkich prac egzaminacyjnych



Siedem kroków do sukcesu z TestDaF 
www.testdaf.de ➡ dla biorących udział

 Czy czujecie się Państwo przygotowani do egzaminu  
TestDaF? Najlepiej ustalić to za pomocą testu kwalifikacyjnego 
na stronie internetowej TestDaF lub onDaF.

1
Proszę przygotować się starannie do testu:
   Możecie Państwo bezpłatnie skorzystać z przykłado- 

wych zadań - łącznie z plikami audio – pobrać je lub 
wydrukować. Są one dostępne na stronie internetowej 
TestDaF.

   Wskazówki zamieszczone na stronie internetowej w 
zakładce ”Hinweise und Tipps” wskażą Państwu sposoby, 
które pomogą poprawnie rozwiązać zadania tekstowe.

  Skorzystajcie Państwo z materiałów różnych wydaw- 
    nictw – ich listę można znaleźć na naszej stronie  
    internetowej.

  Skorzystajcie Państwo z kursów przygotowawczych do 
    egzaminu organizowanych przez centra egzaminacyjne, 
    uczelnie wyższe oraz Instytuty Goethego.

   Korzystając ze strony Deutsch-Uni Online (DUO) może-
cie Państwo przygotować się do testu samodzielnie lub 
z pomocą tutorów.

2

3 Proszę wybrać najbliżej położone centrum egzaminacyjne.  

4 Proszę wybrać termin egzaminu TestDaF oraz zaplanować 
odpowiednio wcześnie wszystkie kroki uwzględniając 
wyznaczone przez uczelnie wyższe terminy składania 
dokumentów.

5 Proszę zapisać się internetowo na egzamin TestDaF. Ważne 
jest, aby zachować otrzymany kod użytkownika oraz hasło, za 
pomocą których możecie Państwo zarządzać swoimi danymi.

6 Proszę sprawdzić dokładnie jak przebiega egzamin. Na stro-
nie TestDaF w zakładce FAQ proszę przeczytać na co należy 
zwrócić uwagę przed, w trakcie i po egzaminie.

7 Teraz możecie się Państwo cieszyć z wyników egzaminu i 
otrzymanego certyfikatu!

Wyniki można sprawdzić na portalu dla uczestników egzaminu 
TestDaF po 6 tygodniach od dnia testu. Do tego potrzebne  
są kod użytkownika oraz hasło. Wydrukowany i podpisany  
certyfikat otrzymacie Państwo w centrum egzaminacyjnym.



Nasze centra egzaminacyjne 
są na całym świecie:
  około 500 centrów egzaminacyjnych w prawie 100 krajach

   uczestnicy egzaminu TestDaF pochodzą ze 150 krajów

    egzamin TestDaF jest największym i najważniejszym testem 
sprawdzającym poziom znajomości języka niemieckiego 
zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia  
Językowego (ESOKJ). Bierze w nim rocznie udział  
25.000 osób

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern



Kontakt z Instytutem TestDaF:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

Adres mailowy:  
kontakt@testdaf.de
Strona internetowa:
www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Doręczone przez:

Członek ALTE oraz EALTA
Członek stowarzyszony w ITC oraz EAQUALS
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