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Prüfungsordnung des Goethe-Instituts e.V.  
Stand: 1. Oktober 2014   

 

 

Regulamin Egzaminów Goethe-Institut e.V.  
Stan na: 1 października 2014 

Die Prüfungen des Goethe-Instituts sind zum Nachweis von 

Sprachkenntnissen in Deutsch als Fremdsprache und 

Deutsch als Zweitsprache konzipiert und werden an den in 

§ 2 dieser Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren 

weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt 

und bewertet.  

 

 

Egzaminy Goethe-Institut zostały opracowane jako 

potwierdzenie znajomości języka niemieckiego jako języka 

obcego (Deutsch als Fremdsprache) lub jako drugiego języka 

(Deutsch als Zweitsprache). Przeprowadzane i oceniane są 

według jednolitych zasad przez Ośrodki Egzaminacyjne 

wymienione w §2 niniejszego Regulaminu. 

§ 1 Grundlagen der Prüfung  

Diese Prüfungsordnung ist für alle unter § 3 genannten 

Prüfungen des Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweils 

aktuelle Fassung. 

 

 

§ 1 Podstawowe regulacje dot. egzaminów  

Niniejszy Regulamin Egzaminów obowiązuje w odniesieniu do 

wszystkich egzaminów Goethe-Institut w ymienionych w §3. 

Zawsze obowiązuje aktualne brzmienie Regulaminu. 

Das Goethe-Institut publiziert zu jeder Prüfung einen 

Modellsatz sowie einen oder mehrere Übungssätze, die für 

alle Prüfungsinteressierten im Internet einsehbar und 

zugänglich sind. Gültig ist jeweils die zuletzt veröffent lichte 

Fassung. 

In diesen Modell- bzw. Übungssätzen zu den einzelnen 

Prüfungen sind Aufbau, Inhalt und Bewertung verbindlich 

beschrieben. 

 

 

Goethe-Institut publikuje do każdego z egzaminów próbny 

zestaw egzaminacyjny oraz jeden lub więcej zestawów 

treningowych, które dostępne są w Internecie dla wszystkich 

osób zainteresowanych danym egzaminem. Obowiązuje 

ostatnia opublikowana wersja zestawu egzaminacyjnego. 

We wspomnianych próbnych wzgl. treningowych zestawach 

egzaminacyjnych format, treść i ocena egzaminu 

przedstawione są w sposób wiążący. 

Einzelheiten zu den Prüfungen sind den jeweiligen, in ihrer 

aktuellen Fassung im Internet veröffentlich ten Durchfüh-

rungsbestimmungen zu entnehmen. Diese Bestimmungen 

sind rechtsverbindlich.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów zawarte są w 

Zasadach Przeprowadzania Egzaminów publikowanych dla 

poszczególnych poziomów w aktualnym brzmieniu w 

Internecie. Zasady Przeprowadzania Egzaminów dla każdego 

poziomu są prawnie wiążące. 

§ 2 Prüfungszentren des Goethe-Instituts  

Die Prüfungen des Goethe-Instituts werden durchgeführt 

von: 

 

Â Goethe-Instituten in Deutschland und im Ausland, 

Â Goethe-Zentren im Ausland, 

Â sowie den Prüfungskooperationspartnern des 

Goethe-Instituts in Deutschland und im Ausland. 

 

 

§ 2 �2���U�R�G�N�L���H�J�]�D�P�L�Q�D�F�\�M�Q�H���*�R�H�W�K�H-Institut  

Egzaminy Goethe-Institut przeprowadzane są przez  

 

 

Â placówki Goethe-Institut w Niemczech i za granicą,  

Â Centra Goethe-Institut za granicą, 

Â oraz przez Licencjonowane Centra Egzaminacyjne 

Goethe-Institut w Niemczech i za granicą. 


