
Czym są dyplomy DELF i DALF? 

Jeśli potrzebujesz oficjalnego potwierdzenia znajomości języka francuskiego to dobrym 

pomysłem będzie podejście do egzaminu DELF lub DALF.  

 DELF i DALF to państwowe dyplomy z języka francuskiego jako obcego w 

międzynarodowej sześciostopniowej skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ustalonej 

przez Radę Europy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.  

 Są to dwa najbardziej znane egzaminy, które oferują uzyskanie certyfikatu potwierdzającego 

znajomość francuskiego od poziomu podstawowego do zaawansowanego.  

DELF (Diplôme d'études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue 
française) – oficjalne, międzynarodowe certyfikaty językowe, potwierdzające znajomość języka 

francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym. 

 DELF,  można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi 

przez Radę Europy:  

• poziom podstawowy: A1 i A2, 

• poziom samodzielności: B1 i B2. 

Poziomowi biegłości języka (C1 i C2) odpowiada certyfikat DALF.  

Egzamin DELF, który możesz zdawać również w naszej szkole, ma także osobną wersję 

dla młodzieży (version junior), która skonstruowana jest tak samo, jak wersja "zwykła". 

Jedyną różnicą jest bliższa młodzieży tematyka, poruszana podczas egzaminu. Uzyskanie 

certyfikatu w wersji junior daje prawo do otrzymania takiego samego dyplomu, jak inni 

zdający.  

Każdy egzamin weryfikuje 4 kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, 

czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

Do egzaminu DELF-DALF można przystąpić na dowolnym wybranym przez siebie poziomie. 

Egzaminy nie są wzajemnie uwarunkowane. 

Można je zdawać dwa razy w roku: zimą (styczeń/luty) oraz wiosną (maj/czerwiec). 

Raz uzyskane dyplomy są bezterminowe, uznawane do końca życia!!! 

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu? 

Przystąpienie do egzaminu z języka francuskiego to przede wszystkim sprawdzenie swoich 

umiejętności przed samym sobą. Można zobaczyć swoje słabe i mocne strony, podsumować 

lata nauki, pracy, ćwiczeń. Każdy zdany egzamin to wielka satysfakcja i krok naprzód. Jest to 

nagroda za wysiłek włożony w naukę.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej


Przystąpienie do egzaminu pozwala też wyznaczyć cele nauki. Nie wszyscy słuchacze wiedzą 

kiedy i w jakich sytuacjach będą używać języka francuskiego, a cel choćby nawet 

„papierowy” pozwala łatwiej zaplanować proces uczenia się i zwiększyć motywację. Dzięki 

temu twój poziom znajomości języka francuskiego znacznie się poprawia i podnosi to twoją 

pewność siebie.  

Nie można zapomnieć również o wartości samego dyplomu czy certyfikatu. Dyplomy te są 

znane i uznawane na całym świecie i są ważne bezterminowo Mogą one nam otworzyć drzwi 

na studia we Francji czy drzwi do kariery zawodowej. Francja jest przecież jednym z 

najważniejszych partnerów ekonomicznych Polski, a firmy francuskie obecne są w Polsce we 

wszystkich sektorach gospodarki. Zatem kolejną zachętą może być posiadanie dodatkowej 

umiejętności w CV i możliwość starania się o dobrze płatną pracę. Certyfikat językowy jest 

ważną informacją dla pracodawców, już na poziomie rekrutacji wstępnej.  

Dyplom DELF B2 zwalnia z egzaminów wstępnych na francuskie uczelnie i wybrane 

prestiżowe Grandes écoles,  

Dyplomy DELF B2 i DALF uprawniają do nauczania języka francuskiego w przedszkolach i 

szkołach. 

Chcesz ocenić swoje kompetencje językowe do celów prywatnych lub 

zawodowych? 

Szukasz prostego i niezawodnego sposobu aby ocenić swoją znajomość 

języka francuskiego? 

Potrzebujesz dyplomu uznawanego na całym świecie? 

Zrób certyfikat, zapisz się na DELF lub DALF!!! 

http://https/pl.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%A9cole

