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Mehr Chancen mit telc Zertifikaten
Certyfikat telc to większe szanse

Na stronie www.telc.net oferujemy bezpłatny dostęp do
wszystkich modelowych testów telc i więcej informacji
na temat egzaminów telc dla uczniów.

Immer mehr Firmen und Bildungseinrichtungen legen Wert
auf Sprachnachweise. Ein telc Zertifikat belegt international
vergleichbare Sprachkenntnisse. Und noch mehr: Es zeigt
Engagement, Interesse und Zielstrebigkeit – klare Wettbewerbsvorteile bei der Bewerbung auf einen Ausbildungsoder Studienplatz.

Egzamin telc Język polski B1·B2 Szkoła został
opracowany przy współpracy m.in. z Ministerstwami
Kultury i Oświaty krajów związkowych Dolnej Saksonii
oraz Hesji, jak również przy wsparciu “Deutsches
Polen-Institut”.

Coraz więcej firm przykłada dużą wagę do udokumentowanej
znajomości języka obcego. Certyfikat telc dokumentuje
znajomość języka obcego porównywalną na poziomie
międzynarodowym. A co więcej, podkreśla takie cechy
zdającego jak zaangażowanie, zainteresowanie i świadome
dążenie do celu – zalety, gwarantujące przewagę nad
innymi kandydatami w procesie ubiegania się o praktykę
lub przyjęcie na studia.
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Weitere Informationen zu telc Schülerprüfungen und
kostenlose Übungstests gibt es unter www.telc.net.
Die Prüfung telc Język polski B1·B2 Szkoła wurde
u. a. in Kooperation mit dem Niedersächsischen und dem
Hessischen Kultusministerium sowie mit freundlicher
Unterstützung des Deutschen Polen-Instituts entwickelt.

telc Polnisch-Zertifikate:
Für alle, die mehr können
Certyfikat telc z języka polskiego:
dla tych, którzy potrafią więcej

www.telc.net

„Die telc Polnisch-Prüfung ist modern und hat mit ihrem kommunikativen Ansatz einen praktischen Bezug zum Alltag und den Bedürfnissen
der Jugendlichen. Außerdem ist sie die einzige Polnisch-Prüfung, die
speziell für Teenager entwickelt wurde.“

„C elem egzaminu nie jest stwierdzenie, ile ktoś popełnił błędów,
lecz czy potrafi się porozumiewać. W końcu o to właśnie chodzi,
jeśli ktoś uczy się języka obcego.“
„Es geht bei der Prüfung nicht darum, wie viele Fehler man macht, sondern
darum, ob man sich verständlich machen kann. Darauf kommt es ja
schließlich an, wenn man eine Sprache lernt.“
Christoph Muth, 16 Jahre, Schüler, (16 lat, uczeń)

„Egzamin telc z języka polskiego jest nowoczesny, a dzięki komunikatywnemu podejściu znajduje praktyczne odniesienie do życia
codziennego i potrzeb młodzieży. Poza tym jest to jedyny egzamin
z języka polskiego opracowany specjalnie dla nastolatków.”
Kinga Świątczak, nauczycielka języka polskiego

Warum telc Sprachenzertifikate?
Certyfikaty Językowe telc – korzyści
•	
Die ideale Ergänzung zum Schulzeugnis
•	
Mehr Motivation im Sprachunterricht durch klar formulierte
Lernziele und den kommunikativen Ansatz der Prüfungen
•	
Bessere Chancen beim Berufseinstieg durch internationale
Anerkennung bei Arbeitgebern, Bildungseinrichtungen und
Behörden
•	
Schnelle Erfolge: Termine nach Wunsch, kurze Anmeldeund Auswertungsfristen

Für ein Europa ohne Grenzen

Das telc Schulprogramm

Dla Europy bez granic

Egzaminy telc – oferta dla uczniów

W obliczu integracji europejskiej organizacja non-profit
telc GmbH szczególną wagę przywiązuje zwłaszcza do
współpracy polsko-niemieckiej. W zawiązku z tym oferujemy
zainteresowanym i zaangażowanym uczniom egzamin
telc Język polski B1 • B2 Szkoła, umożliwiając im tym
samym udokumentowanie kompetencji rodzimego języka
przez uzyskanie certyfikatu językowego uznawanego na
arenie międzynarodowej. Certyfikat stwarza młodym ludziom
nowe możliwości w życiu zawodowym i prywatnym.

Egzaminy językowe telc opracowywane są w oparciu o
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (GER).
Poza językiem polskim oferujemy także egzaminy telc dla
uczniów z pięciu innych języków.

Die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist der gemeinnützigen
telc GmbH in einem zusammenwachsenden Europa ein besonderes Anliegen. Mit der Prüfung telc Język polski B1 • B2
Szkoła bieten wir engagierten Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, ihre herkunftssprachliche Kompetenz mit einem
international anerkannten Zertifikat nachzuweisen – für neue
Chancen im beruflichen wie privaten Umfeld.

telc Prüfungen orientieren sich am Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GER). Neben Polnisch bieten wir
übrigens auch in fünf anderen Sprachen telc Schülerprüfungen an.
•	
Idealne uzupełnienie świadectwa szkolnego
•	
Większa motywacja w trakcie nauki języka obcego poprzez
jasno określone cele edukacyjne i komunikatywne podejście
na egzaminach
•	
Lepsze szanse rozpoczęcia kariery zawodowej dzięki
uznawalności certyfikatów na międzynarodowym rynku przez
pracodawców, instytucje edukacyjne oraz urzędy
•	
Sukcesy w krótkim czasie: terminy do uzgodnienia na
życzenie, krótkie terminy zgłoszeń i ocen wyników
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telc English B2·C1
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telc English B2
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telc English B1
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telc Deutsch B1
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telc Türkçe B1 Okul
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telc Türkçe A2 Okul
telc Türkçe A2 İlkokul
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telc Français A2
Ecole
telc Français A1
Junior

telc Español A2
Escuela
telc Español A1
Escuela
telc Español A1
Júnior

Türkçe

telc Türkçe B2 Okul

telc Deutsch A1
Junior
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