
Na jakim poziomie 
niemieckiego właściwie jesteś

i skąd masz to wiedzieć?

www.AgnieszkaDrummer.pl



Agnieszka Drummer
germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, 
wykładowczyni akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, 
drugi w Polsce: magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (www.MetodaAD.pl) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



Poziomy określane potocznie:

początkujący, płynna znajomość, 
znajomość komunikatywna, 
średniozaawansowany, biegła 
znajomość, szkolna znajomość, 
znajomość na poziomie dobrym, 
dobra znajomość, swobodne 
posługiwanie się, dogadanie się, 
„danie sobie rady”



Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego

•ESOKJ

•CEFR – Common European Framework of Reference for Languages



A, B, C
•A: początkujący użytkownik języka 
(A1-początkujący, A2-podstawowy lub niższy 
średnio zaawansowany)

•B: niezależny użytkownik języka 
(B1-(niższy) średnio zaawansowany, B2-wyższy 
średnio zaawansowany)

•C: profesjonalny użytkownik języka 
(C1 – zaawansowany, C2-profesjonalny)



Poziomy znajomości języka obcego – graficznie „klasycznie”:



A1 A2 B1 B2 C1 C2

Biegły użytkownikNiezależny użytkownikPodstawowy użytkownik

początkujący podstawowy profesjonalny
średnio 
zaawansowany

słabo 
zaawansowany

zaawansowany



4 sprawności językowe

•mówienie

•słuchanie

•czytanie

•pisanie



Poziom początkowy/zerowy



Oś czasu nauki

0 A1 A2 B1 B2 C1 C2



Poziom A1



A1: Co potrafię?

Rozumiem i potrafię stosować podstawowe zwroty potoczne i 
wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafię przedstawiać
siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia 
prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkam, ludzi, 
których znam i rzeczy, które posiadam. Potrafię prowadzić 
prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, 
zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Tematy: przedstawianie się, wykształcenie, zawód, rodzina, 
orientacja w mieście, przebieg dnia, jedzenie i picie, urlop i 
zwiedzanie, praca, czas wolny, odpoczynek i hobby, mieszkanie, 
small talk, pogoda, zakupy, ceny



Przykładowy tekst A1



Przykładowe zadanie z egzaminu 

na poziom A1



Poziom A2



A2: Co potrafię?
Rozumiem wypowiedzi i często używane wyrażenia związane 
z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące 
osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). 
Potrafię porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach 
komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, 
bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. 
Potrafię w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, 
otoczenie, a także poruszać sprawy związane z 
najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Tematy: jedzenie i picie, w biurze + w pracy, telefonowanie, 
przebieg dnia, języki i podróże, media i polityka, sport i 
zdrowie, podróże, miasta i mieszkania, święta i świętowanie, 
wykształcenie



Przykładowy 

tekst A2



Przykładowe zadanie z egzaminu 

na poziom A2



Poziom B1



B1: Co potrafię?

Rozumiem główne wątki jasnych, standardowych wypowiedzi, które 
dotyczą znanych mi spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, 
czasu wolnego itp. Potrafię radzić sobie z większością sytuacji 
komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w 
rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię tworzyć proste, 
spójne wypowiedzi na tematy, które są mi znane. Potrafię opisywać 
doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko 
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Tematy: dzień powszedni, jedzenie, życie zawodowe, nauka i 
dokształcanie, miasta, zdrowie, historia i polityka, środowisko, 
media, podróże i komunikacja, aktualne wydarzenia



Przykładowy

tekst B1



Przykładowe zadanie z egzaminu 
na poziom B1



Poziom B2



B2: Co potrafię?
Rozumiem złożone teksty na tematy konkretne i abstrakcyjne, 
jak również dyskusje na tematy techniczne z zakresu mojej 
specjalności. Potrafię porozumiewać się na tyle płynnie i 
spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia 
u jednej ze stron. Potrafię formułować przejrzyste wypowiedzi 
ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać 
swoje stanowisko w dyskusjach, rozważając wady i zalety 
różnych rozwiązań.

Tematy: życiorys, praca i studia, różne kultury, czas wolny 
i rozrywki, podróże, technika, ekonomia, polityka, zdrowie i 
środowisko oraz „wszystko inne”



Przykładowy tekst B2



Przykładowe zadanie z egzaminu 

na poziom B2



Poziom B2 – najlepszy stosunek wkładu 
pracy do korzyści

• Certyfikat B2 jest wymagany na wielu miejscach pracy i np. do 
uznania wielu polskich kwalifikacji zawodowych (np. pielęgniarki)

• B1 – do obywatelstwa niemieckiego

• C1 – na wiele kierunków studiów



Poziom C1



C1: Co potrafię?
Rozumiem szeroki zakres trudnych, długich tekstów, 
dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. 
Potrafię wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego 
trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i 
swobodnie potrafię posługiwać się językiem w kontaktach 
towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. 
Potrafię formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe
wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i 
właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi i 
łącznikami tekstu.

Tematy: dowolne/wszystkie



Przykładowe zadanie z egzaminu 

na poziom C1



Poziom C2



C2: Co potrafię?

Rozumiem praktycznie wszystko, co usłyszę lub przeczytam. 
Potrafię streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub 
mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i 
wyjaśnienia. Potrafię wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, 
spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie 
znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Tematy: dowolne/wszystkie



„Długo jeszcze?”

„Godziny”?
• 45 czy 60 min? Z nauczycielem czy bez? 
• W dużej grupie czy samodzielnie czy z lektorem 1:1? 
• W Polsce czy w kraju niemieckojęzycznym? 
• Intensywnie, codziennie, czy np. raz na tydzień przez 10 lat? 
• Z silną motywacją czy na siłę? 
• W otoczeniu sprzyjającym czy obojętnym albo nawet wrogim?
• Jako drugi, trzeci, czwarty język obcy?

CZAS!

A1 A2 B1 B2 C1 C2

80 - 200 200 - 350 350 - 650 600 - 800 800 - 1000 1000 - ∞





Trudno jest się samemu ocenić

• Początkujący na ogół myślą, że są bardziej zaawansowani niż są
– przeceniają swój poziom

• Zaawansowani na ogół myślą, że nie są tak zaawansowani jak są 
– nie doceniają swojego poziomu

MOŻNA ZROBIĆ SOBIE TEST ONLINE

Wiem, że nic nie wiem
Sokrates.



Ile niemieckich słówek znasz 
(mniej więcej)?

www.wortschatz.tk/ http://testyourvocab.com/

http://www.wortschatz.tk/


Kalendarniki

•A1: 1092 słówka

•A2: 1456 słówek

•B1: 1820 słówek

W sumie: 4368 słówek



Wszystkie pozycje Wydawnictwa AD
W pakiecie taniej



Podsumowanie 1 roku Akademii AD

• dostaliście 27 odcinków z serii „Autentyczny Niemiecki”

• wzięliście udział w 6 ekskluzywnych webinarach

• nauczyliście się najczęstszych połączeń 12 arcyważnych niemieckich 
słówek („Cudowne Układanki Drummer”) 

• posłuchaliście 12 udźwiękowionych specjalnych newsletterów

• mieliście kilkanaście zniżek na różne kursy i książki

• zgromadziliście kilka segregatorów materiału (jeśli ktoś drukuje)

• dowiedzieliście się wielu ciekawych i ważnych rzeczy

• rozszerzyliście sobie słownictwo, powtórzyliście gramatykę



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Co Wam się najbardziej podoba w A AD?



Następny webinar – 7 listopada, 
godz. 20.00

12 najlepszych trików do nauki niemieckiego!

7 listopada o godz. 21.30 webinar premium dla posiadaczy pakietów L/XL 

Niepozorne : 

13 najważniejszych faktów, które powinien znać każdy uczący się niemieckiego 
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Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

  

 

  

   
   

  
  7

Sonntag

November

Do zobaczenia: 7 listopada!


