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Jako instytucja kulturalna Republiki Federalnej Niemiec 
Goethe-Institut działa na całym świecie. Uczymy języka 
niemieckiego i pielęgnujemy międzynarodową współpracę 
w zakresie kultury. Poprzez informacje o kulturalnym, 
społecznym i politycznym życiu w Niemczech kreślimy 
szczegółowy obraz Niemiec.

Kompetencja w zakresie języka niemieckiego

Od ponad 60 lat Goethe-Institut propaguje język niemiecki jako 
język obcy, organizuje kursy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli oraz opracowuje programy kształcenia, egzaminy 
i materiały dydaktyczne.

Światowa sieć

Istnieją 153 ośrodki Goethe-Institut w 96 państwach, 12 ośrodków 
Goethe-Institut w Niemczech oraz ponad 800 jednostek 
partnerskich na całym świecie.  
Kursy w Niemczech i za granicą są ze sobą zharmonizowane. 
Naszą ofertę uzupełniają kursy zdalne i egzaminy.

Dalsze informacje na temat Goethe-Institut można znaleźć 
na stronie goethe.de 

GOETHE-INSTITUT.
TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
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WITAMY.
W GOETHE-INSTITUT W NIEMCZECH 

Nauka niemieckiego w ośrodkach Goethe-Institut w Niemczech 
to coś więcej niż tylko kurs językowy: to szansa na odkrycie 
kraju i jego kultury, bliższe poznanie ludzi i ich życia codzien-
nego oraz zdobycie nowych doświadczeń. Krótko mówiąc: to 
naprawdę dobry pomysł.

Niemiecki w pracy, na studia i na co dzień

W Goethe-Institut jesteś zawsze w dobrych rękach – niezależnie 
od tego, czy potrzebujesz niemieckiego w pracy, do przygotowań 
na studia czy po prostu chcesz porozumiewać się po niemiecku 
w czasie wolnym. Nasze zespoły w poszczególnych ośrodkach 
udzielają pomocy we wszystkich kwestiach.

Mnóstwo dodatkowych zalet

Chcemy, aby kurs językowy był dla Ciebie jak najbardziej udany. 
I abyś jako nasz gość czuł się u nas dobrze. Dlatego do każdego 
kursu językowego oferujemy: indywidualne określenie poziomu 
i ciągłe konsultacje dotyczące toku nauczania, pomoc w przy-
gotowaniu do egzaminu, szansę zdania egzaminu i zdobycia 
certyfikatu Goethe-Zertifikat, możliwość indywidualnej nauki 
w mediotece z wykorzystaniem materiałów multimedialnych 
oraz atrakcyjny program kulturalno-rozrywkowy. Wszystko po to, 
aby nasi kursanci naprawdę poznali Niemcy.

Optymalne wyposażenie

Nasze ośrodki wyposażone są w nowoczesny sprzęt multime-
dialny. Dysponują siecią WLAN, komputerami, beamerami oraz 
interaktywnymi białymi tablicami. 
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Stawiamy na naukę w międzynarodowych grupach. Tutaj od 
pierwszej godziny mówi się po niemiecku. Natomiast w życiu 
codziennym i w czasie wolnym kursanci mają okazję bezpośred-
niego wypróbowania przyswojonej wiedzy. W ten sposób nauka 
jest efektywna i sprawia radość. 

Urozmaicone zajęcia 

Nasi profesjonalni, pełni zaangażowania nauczyciele dbają o to, 
aby lekcje były interesujące i składały się z różnorodnych form 
ćwiczeń. Nauka odbywa się w sali lekcyjnej, podczas wycieczek 
i w ramach różnych projektów. Wspólnie z kursantami z całego 
świata rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne i lepiej 
poznasz Niemcy: kwestie polityczne, społeczne, kulturę i życie 
codzienne. Pomożemy Ci w osiągnięciu Twoich celów. W ten 
sposób kurs niemieckiego stanie się intensywnym i owocnym 
pobytem.

Uznane egzaminy i certyfikaty

Na koniec wręczymy Ci potwierdzenie udziału w kursie. Istnieje 
także możliwość zdawania egzaminu Goethe-Institut. Oczywiście 
pomożemy Ci w indywidualnym przygotowaniu się do niego. 
Zdobyty przez Ciebie Goethe-Zertifikat będzie uznawany na 
całym świecie jako świadectwo umiejętności językowych wyma-
ganych w pracy i na studiach (zobacz tył okładki).

Terminy egzaminów w ośrodkach Goethe-Institut w Niemczech 
można znaleźć na stronie goethe.de/pruefungen-deutschland. 

NASZE ZAJĘCIA.
NAUKA Z PRZYJEMNOŚCIĄ
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NASZ SYSTEM KURSÓW.
SYSTEMATYCZNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Nasze kursy składają się z modułów. Dzięki jednostkom o różnej 
długości (2, 4 i 8 tygodni) możesz samodzielnie zdecydować, 
czy wolisz uczyć się krócej czy może chcesz połączyć dowolną 
liczbę kursów w kompletny, zorganizowany systematycznie tok 
nauczania.

Całoroczne kursy na wszystkich poziomach

Oferowane przez cały rok kursy Intensywny 4, Intensywny 8 
i Superintensywny 2 uwzględniają narastający stopień trudności 
i są dostępne na wszystkich poziomach. Program tych kursów 
bazuje na szczegółowych planach nauczania i dostosowany jest 
do poziomów biegłości według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego (patrz z tyłu okładki).

Nauka niemieckiego – zawsze i wszędzie

Nasze kursy i egzaminy są dopasowane do siebie w taki sposób, 
że naukę zawsze kontynuować można w każdym innym ośrodku 
Goethe-Institut w Niemczech, w kraju ojczystym lub w ramach 
kursu zdalnego.

FANI NIEMIECKIEGO NA FACEBOOKU
Już ponad 500 000 osób z całego świata wymienia się swoimi 
doświadczeniami na naszej stronie na Facebooku, na której moż-
na również znaleźć wiele interesujących wskazówek i informacji 
na temat Niemiec i języka niemieckiego.

 goethe.de/facebook-deutschlernen 



8
GOETHE.DE/NIEMCY

Nasze medioteki to centra samokształcenia Goethe-Institut*, czyli 
miejsca samodzielnej multimedialnej nauki, gdzie uczysz się tak 
szybko i tak dużo, jak chcesz.

Z wykorzystaniem wszelkich mediów

Medioteka oferuje dostęp do Internetu, który ułatwia wyszukiwa-
nie potrzebnych informacji. Poza tym znajdują się tam:

�� podręczniki i materiały do ćwiczeń

�� wzory egzaminów i materiały przygotowujące do egzaminów 

�� komputerowe programy do nauki 

�� encyklopedie

�� informacje na temat miejscowości, w której odbywa się kurs 
i na temat Niemiec

�� gazety, czasopisma i literatura

�� filmy

Fachowa pomoc

Nauczyciele i pracownicy medioteki fachowo doradzą Ci we 
wszelkich kwestiach. Chętnie pomożemy w kwestii wyboru 
i korzystania z odpowiednich materiałów i mediów. 

MEDIOTEKA.
WŁASNY STYL NAUKI

*  W ramach kursów letnich w Heidelbergu i Wiedniu aktualnie nie ma 
niestety dostępu do medioteki.
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EGZAMINY I CERTYFIKATY.
POKAŻ, CO NAPRAWDĘ POTRAFISZ

Oferujemy system certyfikacji z egzaminami na wszystkich 
poziomach: dla osób, które potrzebują języka niemieckiego 
do pracy, chcą studiować na niemieckiej uczelni lub uzyskać 
wiarygodne poświadczenie umiejętności językowych dla własnej 
satysfakcji.

Europejskie standardy

Kursy języka niemieckiego Goethe-Institut dostosowane są do 
poziomów biegłości wyznaczonych przez Radę Europy. Opisują 
one umiejętności językowe uzyskane po ukończeniu danego 
poziomu. Dowodem osiągnięcia danego poziomu umiejętności 
językowych jest pomyślny wynik na odpowiednim egzaminie. 

Certyfikaty uznawane na całym świecie

Egzaminy i certyfikaty Goethe-Institut odpowiadają standardom 
Association of Language Testers in Europe, ALTE. Ich opraco-
wanie, wypróbowanie i sprawdzanie powierza się uznanym 
ekspertom. Ponadto egzaminy są przeprowadzane i oceniane 
w jednolity sposób na całym świecie. Dlatego nasze egzaminy 
i certyfikaty są znane i wysoko cenione w placówkach edukacyj-
nych i przedsiębiorstwach na całym świecie. 

W razie pytań dotyczących egzaminów i kursów przygotowaw-
czych prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim ośrodkiem 
Goethe-Institut lub skorzystanie z informacji zamieszczonych na 
stronie goethe.de/pruefungen-deutschland. 
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Dobrze jest nie tylko uczyć się języka, ale przy okazji poznawać 
także dany kraj. Dlatego oprócz kursu językowego oferujemy 
również atrakcyjny program kulturalno-rozrywkowy. Podczas 
wspólnych wypadów poznasz różne oblicza danego miasta 
i razem z innymi kursantami weźmiesz udział w jego życiu kultu-
ralnym, wydarzeniach sportowych i rozrywkowych. 

Moc wrażeń

�� wycieczki jednodniowe i weekendowe 

�� wycieczki po mieście z przewodnikiem lub bez niego 

�� wyjścia do muzeów i na wystawy 

�� wyjścia do teatru, na koncert lub do opery 

�� zwiedzanie zakładów pracy lub instytucji akademickich 

�� wieczory filmowe w ośrodku

�� programy sportowe 

�� imprezy, wieczorki, regularne spotkania 

Niektóre wycieczki i imprezy są płatne i organizowane przez nas 
na koszt uczestników. 

PROGRAM KULTURALNO-ROZRYWKOWY.
POZNAWANIE NIEMIEC
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.
JAK W DOMU

Dobrze wiemy, jak ważne jest, aby w trakcie nauki języka w nie-
znanym otoczeniu móc zadomowić się w nowym miejscu. Dlatego 
w każdym ośrodku Goethe-Institut w Niemczech zarezerwować 
można również zakwaterowanie.

Zakwaterowanie do wyboru

Oferujemy pokoje jedno- lub dwuosobowe w naszych domach 
gościnnych, akademikach lub na prywatnych stancjach.

Domy gościnne Goethe-Institut są funkcjonalnie wyposażone 
i oferują:

�� pokoje z prysznicem/WC lub 

�� pokoje z prysznicami/WC na piętrze

�� wspólne kuchnie w ramach wyżywienia we własnym zakresie

�� pokój z telewizorem

�� pralki

�� Internet/WLAN

�� ręczniki i pościel są udostępniane

Wyposażenie w akademikach i na prywatnych stancjach jest 
różne. Informacje na ten temat można znaleźć na odpowiednich 
stronach poszczególnych ośrodków. 

W większości miast możemy również zarezerwować apartamen-
ty lub pokoje na zasadzie współwynajmu. Na życzenie chętnie 
polecimy także odpowiedni hotel (ceny wg uzgodnienia). Przy 
zgłaszaniu się na kurs prosimy poinformować nas o swoich pre-
ferencjach. Im szybciej nastąpi rezerwacja, tym większa szansa 
na to, że znajdziemy odpowiednie zakwaterowanie.

Ofertę dotyczącą zakwaterowania i ceny można znaleźć na 
stronie goethe.de/unterkunft.

Wyżywienie

Śniadania można zarezerwować w Dreźnie, Getyndze 
i  Schwäbisch Hall. Obiady można zarezerwować w Getyndze 
i Schwäbisch Hall. 

Na początku kursu otrzymasz ponadto szczegółowe informacje 
na temat stołówek, niedrogich restauracji i sklepów znajdujących 
się w pobliżu ośrodka.
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GOETHE-INSTITUT
OŚRODKI W NIEMCZECH
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Berlin jest stolicą Republiki Federalnej Niemiec i największą europejską 
metropolią na drodze pomiędzy Paryżem a Moskwą. Pisarz Jean Paul 
stwierdził, że „Berlin jest bardziej częścią świata niż miastem”. To, co 
obowiązywało za jego czasów, dziś potwierdza się jeszcze bardziej: 
Berlin to nie tylko polityczne centrum Niemiec, lecz także magnes 
przyciągający awangardowych artystów, miejsce wypróbowywania 
nowych form życia w mieście i kolebka interesujących subkultur. 

Każda dzielnica zachwyca swoim niepowtarzalnym charakterem i żywą 
historią. Życie nocne w Berlinie nie ma granic czasowych. Sceny arty-
styczne, kulturalne i rozrywkowe tryskają kreatywnością. W Berlinie 
siedzibę mają cztery uniwersytety i cztery akademie sztuk pięknych. 
Od czasu zjednoczenia Niemiec w stolicy intensywnie osiedlają się 
firmy związane z mediami i technologiami przyszłości.

Goethe-Institut w Berlinie znajduje się w dzielnicy Berlin Mitte – w po-
bliżu Hackesche Höfe. Tutaj sztuka, kultura, codzienne życie, przemysł 
i gastronomia stapiają się w jedną całość. Bezpośrednio przed 
ośrodkiem znajduje się stacja U-Bahn Weinmeisterstraße, a stacja 
S-Bahn Hackescher Markt oddalona jest tylko cztery minuty drogi 
pieszo. 
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OFERTA KURSÓW W BERLINIE CENA W € STRONA

Intensywny 4 w godzinach popołudniowych od 1095,- 42

Intensywny 8 od 2190,- 43

Intensywny 2 – Język i kultura 795,- 47

Niemiecki wieczorem od 619,– 53

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

LOTNISKO  
Berlin

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Berlinie jest centrum egzaminacyjnym organizującym także 
egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Neue Schönhauser Str. 20
10178 Berlin

Telefon: +49 30 25906-3
Faks: +49 30 25906-400
berlin@goethe.de
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Była stolica Niemiec położona jest w południowej części Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Bonn jest obecnie nadreńskim miastem ONZ. 
W samym tylko byłym biurowcu parlamentarzystów swoją siedzibę ma 
obecnie jedenaście organizacji ONZ. 

W 1770 roku w Bonn urodził się Ludwig van Beethoven. Jego dom jest 
zaledwie jednym z licznych muzeów w mieście. Beethoven jest rów-
nież patronem odbywającego się tu każdego roku międzynarodowego 
festiwalu muzycznego. Uniwersytet w Bonn jest jednym z największych 
i najbardziej renomowanych w Niemczech. Studenci i liczni turyści 
z Niemiec i zza granicy chętnie biorą udział w widowiskach prężnie 
działającej sceny teatralnej, wydarzeniach festiwalu Bonner Sommer 
i jego nastrojowych koncertach w plenerze oraz imprezach szalonego 
sezonu karnawałowego. Podczas wycieczki statkiem po Renie podzi-
wiać można światowe dziedzictwo doliny Rheintal i niezliczone zamki 
oraz zbocza porośnięte winoroślami, aż po słynne urwisko Loreley. 

Goethe-Institut w Bonn znajduje się w centralnym punkcie miasta 
w nowoczesnym budynku Centrum Nauki Języków Uniwersytetu 
Reńskiego Fryderyka Wilhelma. Tutaj kursanci mają najlepszą okazję 
doświadczyć bońskiego życia uniwersyteckiego.  

Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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OFERTA KURSÓW W BONN CENA W € STRONA

Intensywny 4  od 1095,- 42

Intensywny 2  625,- 45

Niemiecki wieczorem od 550,– 53

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Niemiecki dla prawników 1455,- 66

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 540,- 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Bonn jest centrum egzaminacyjnym organizującym także 
egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
domy gościnne należące do ośrodka, pokoje na zasadzie współwynajmu, 
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Lennéstr. 6
53113 Bonn 

Telefon: +49 228 95756-0
Faks: +49 228 95756-23
bonn@goethe.de

LOTNISKA  
Kolonia/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt nad Menem
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Wolne Hanzeatyckie Miasto jest najmniejszym krajem związkowym 
i dziesiątym pod względem wielkości miastem Niemiec. W Bremie 
zwykło mawiać się: „Hamburg jest wprawdzie bramą świata, ale Brema 
ma klucz do tej bramy”. Na bremeńskim rynku stoi chyba najstarszy 
na świecie symbol wolności – stworzony w 1404 roku posąg Rolan-
da. To naznaczone handlem zamorskim i przemysłem stoczniowym 
miasto stało się w ostatnim czasie ważnym centrum lotnictwa i lotów 
kosmicznych oraz znaczącym ośrodkiem nauki. Popularnością cieszy 
się również park technologiczny znajdujący się w pobliżu Uniwersytetu 
w Bremie. 

Ale miasto to znane jest także ze swojej średniowiecznej starówki, 
hanzeatyckiej architektury ceglanej, muzykantów z Bremy i gorzkiego 
piwa. W 2004 roku imponujący bremeński ratusz i Roland zostały 
wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Goethe-Institut w Bremie znajduje się na kampusie uniwersyteckim. 
Dzięki optymalnemu położeniu kursanci w łatwy sposób połączyć 
mogą kurs języka niemieckiego i zagłębienie się w życie uniwersytec-
kie. Z Dworca Głównego w 14 minut można dostać się bezpośrednio do 
Uniwersytetu (linią tramwajową nr 6).
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GOETHE.DE/BREMEN

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W BREMIE CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Przygotowanie do egzaminu TestDaF 1095,- 44

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 1080,- 67

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Bremie jest centrum egzaminacyjnym organizującym także 
egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
pokoje na zasadzie współwynajmu, pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
An der Universität Bremen
Bibliothekstr. 3
28359 Bremen

Telefon: +49 421 36081-0
Faks: +49 421 325242
bremen@goethe.de

LOTNISKA  
Brema, Hamburg
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DRESDEN

GOETHE.DE/NIEMCY

Ze względu na okazałą barokową architekturę, skarby sztuki i cza-
rujące pod kątem krajobrazowym położenie stolica Saksonii nazy-
wana jest także Florencją Północy. To uniwersyteckie miasto posiada 
jedną z największych bibliotek w Niemczech i zachwyca swoją żywą, 
współczesną sceną literacką. W 1785 roku Friedrich Schiller napisał 
tutaj Odę do radości. Drezno jest zarazem centrum najsilniejszego pod 
względem gospodarczym regionu Niemiec Wschodnich. Dlatego zwane 
jest również Silicon Saxony. Wielkomiejski urok Drezna uzupełniają 
liczne możliwości spędzania wolnego czasu w ciągu dnia i w nocy. 

Goethe-Institut w Dreźnie znajduje się w zabytkowej dzielnicy 
Neustadt, w pobliżu brzegów Łaby i barokowego centrum miasta. 
Do przestronnego terenu ośrodka należy mały park ze starym 
drzewostanem. Do ośrodka i przynależącego do niego domu gościnnego 
bez problemu dostać można się publicznymi środkami komunikacji.
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GOETHE.DE/DRESDEN

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W DREŹNIE CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2  625,- 45

Intensywny 2 – Język i kultura 795,- 47

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 540,- 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Dreźnie jest centrum egzaminacyjnym organizującym także 
egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
domy gościnne należące do ośrodka, pokoje na zasadzie współwynajmu, 
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Königsbrücker Str. 84
01099 Dresden

Telefon: +49 351 80011-0
Faks: +49 351 80011-10
dresden@goethe.de

LOTNISKA  
Drezno, Berlin
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DÜSSELDORF

GOETHE.DE/NIEMCY

Nadreńska metropolia Düsseldorf jest stolicą najliczniej zamieszkanego 
kraju związkowego Niemiec Nadrenii Północnej-Westfalii. Jako międzyna-
rodowa lokalizacja biznesowa i targowa wyróżnia się światową i swobod-
ną atmosferą. W Düsseldorfie swoją siedzibę ma około 5000 firm z całego 
świata, co nadaje społeczności miasta kosmopolityczny charakter. 
Działające tu przedsiębiorstwa związane z reklamą, projektowaniem 
i modą wypracowują największy obrót w Niemczech. Postmoderni-
styczny zespół budynków Neuer Zollhof zaprojektowany przez Franka 
Gehry'ego ucieleśnia kreatywność i renomę miasta. 

Zapewne najbardziej znanym obywatelem Düsseldorfu był Heinrich 
Heine, dlatego jego imieniem nazwano znajdujący się w tym mieście 
renomowany Uniwersytet. Za sprawą Josefa Beuysa światową sławę 
zyskała także Akademia Sztuk Pięknych. Natomiast Düsseldorfska Szkoła 
Fotograficzna pod kierownictwem Bernda i Hilly Becherów od 1976 roku 
wykształciła najbardziej znanych niemieckich fotografów, takich jak 
Andreas Gursky, Thomas Ruff i Candida Höfer. 

Goethe-Institut w Düsseldorfie znajduje się w nowoczesnym budynku 
bezpośrednio przy Dworcu Głównym, z wyjściem na Konrad- Adenauer-
Platz. Stąd nasi kursanci szybko dostać mogą się do wszystkich atrak-
cyjnych miejsc w regionie Renu i Rury.
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GOETHE.DE/DUESSELDORF

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W DÜSSELDORFIE CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2 625,- 45

Niemiecki wieczorem od 550,– 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 540,- 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Düsseldorfie jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Immermannstr. 65 B
40210 Düsseldorf

Telefon: +49 211 99299-0
Faks: +49 211 771084
duesseldorf@goethe.de

LOTNISKO  
Düsseldorf
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FRANKFURT AM MAIN

GOETHE.DE/NIEMCY

Integracja kultury i kapitału posiada w tym mieście targów książek dłu-
gą tradycję. Swoją siedzibę ma tutaj 190 wydawnictw. Do zalet wyróż-
niających miasto należy ponadto jedno z największych lotnisk świata, 
giełda i wyjątkowa na skalę całych Niemiec panorama Mainhattan.

Najsłynniejszym obywatelem Frankfurtu jest bezdyskusyjnie Johann 
Wolfgang von Goethe. Można go tu spotkać dosłownie wszędzie, ale 
jego pieczołowicie odrestaurowany dom rodzinny znajduje się przy 
ulicy Große Hirschgraben. Koncerty, kino, teatr i wystawy: kulturalne 
życie Frankfurtu jest niezwykle bujne. Przykładem jest szlak muzeów, 
gdzie znajduje się Muzeum Filmu i Architektury, Muzeum Sztuki Stoso-
wanej, Muzeum Żydowskie i znana na całym świecie galeria Städel. Ich 
zwiedzanie można wkomponować w spacer brzegiem Menu i odpoczy-
nek przy szklance cydru w którymś z przytulnych lokali.

Goethe-Institut we Frankfurcie znajduje się w pobliżu licznych mu-
zeów, w atrakcyjnej dzielnicy mieszkaniowej i rozrywkowej Sachsen-
hausen, naprzeciwko frankfurckiego Dworca Południowego. Z ośrodka 
można w wygodny sposób dostać się do centrum miasta publicznymi 
środkami komunikacji.
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GOETHE.DE/FRANKFURT

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW WE FRANKFURCIE CENA W € STRONA

Niemiecki do południa  wg uzgodnienia 

Niemiecki wieczorem od 619,- 53

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Kurs superintensywny PREMIUM 2 od 1625,- 56

Kurs superintensywny PREMIUM 1 od 895,- 58

Kurs intensywny PREMIUM 4 plus od 1725,- 59

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut we Frankfurcie jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Diesterwegplatz 72
60594 Frankfurt / Main

Telefon: +49 69 961227-0
Faks: +49 69 9620395
frankfurt@goethe.de

LOTNISKO 
Frankfurt nad Menem
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FREIBURG

GOETHE.DE/NIEMCY

To wysunięte najdalej na południe spośród dużych miast Niemiec 
posiada aż nadmiar bogactw: urzekające położenie pomiędzy Schwarz-
waldem a Renem, bliskość Francji i Szwajcarii, godny pozazdroszczenia 
klimat. Historyczna starówka z zacisznymi zakątkami, tradycje muzycz-
ne, uprawy winorośli na wzgórzu Kaiserstuhl – to wszystko elementy 
znacznie podnoszące jakość życia. Ta stosunkowo mała metropolia 
przyciąga wszechstronnością oferty kulturalnej: osiem miejskich scen 
teatralnych, kina, biblioteki, liczne muzea i galerie zabiegają o popu-
larność wśród publiczności. Słynna Wyższa Szkoła Muzyczna, miejski 
festiwal muzyczny Musikfest der Innenhöfe i Zelt-Musik-Fest sprawiają 
natomiast, że miasto rozbrzmiewa muzyką.

Ale Fryburg jest nie tylko romantycznym miejscem: jego elitarny 
Uniwersytet liczy już 28 000 studentów. Ta zielona stolica jest wzorem 
także w kwestii ochrony środowiska i energii odnawialnych. 

Goethe-Institut we Fryburgu otoczony jest ogrodem. W zasięgu pięciu 
minut znajduje się dworzec, centrum miasta z Uniwersytetem i stołów-
ką oraz studencka dzielnica Stühlinger, w której mieści się także dom 
gościnny ośrodka.
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GOETHE.DE/FREIBURG

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW WE FRYBURGU CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 8 2190,- 43

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Intensywny trening komunikacji zawodowej 1095,- 66

Medycyna. Kompetencje. Niemiecki. 2900,- 66

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,- 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut we Fryburgu jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
domy gościnne należące do ośrodka, pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Wilhelmstr. 17
79098 Freiburg

Telefon: +49 761 38671-0
Faks: +49 761 38671-15
freiburg@goethe.de

LOTNISKA  
Bazylea/Miluza, Stuttgart, Frankfurt nad Menem, Zurych
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GÖTTINGEN

GOETHE.DE/NIEMCY

To liczące 1000 lat miasto położone jest w sercu Niemiec i urzeka ma-
lowniczą starówką: zabytkowe domy z muru pruskiego skupiają się wo-
kół placów, kościołów i fortyfikacji. Powstały w 1737 roku Uniwersytet 
Georga Augusta otrzymał w roku 2007 status elitarnej uczelni. Studenci 
stanowią jedną czwartą wszystkich mieszkańców miasta. To właśnie 
im zawdzięcza ono młodą, luźną atmosferę, liczne lokale i interesujące 
wydarzenia kulturalne. 

W Getyndze w ciągu ostatnich 100 lat mieszkało i pracowało ponad 
40 laureatów Nagrody Nobla. Kilka instytutów im. Maxa Plancka 
i Niemieckie Towarzystwo Lotnictwa i Lotów Kosmicznych, które mają 
tutaj swoją siedzibę, kontynuuje długą tradycję badawczą. W Getyndze 
znajduje się również jedna z największych w Niemczech naukowych 
bibliotek oraz przyszłościowe, znane na całym świecie firmy.

Goethe-Institut w Getyndze i jego dom gościnny znajduje się we 
wspaniałej zabytkowej willi z dużym ogrodem. Ośrodek położony jest 
zaledwie 10 minut pieszo od starówki i kampusu uniwersyteckiego.
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GOETHE.DE/GOETTINGEN

GOETHE.DE/NIEMCY

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Getyndze jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
domy gościnne należące do ośrodka, pokoje na zasadzie współwynajmu, 
apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Merkelstr. 4
37085 Göttingen

Telefon: +49 551 54744-0
Faks: +49 551 54744-44
goettingen@goethe.de

LOTNISKA  
Hanower, Frankfurt nad Menem

OFERTA KURSÓW W GETYNDZE CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2 625,- 45

Przygotowanie do egzaminu TestDaF 1095,- 44

Przygotowanie do egzaminu Goethe-Zertifikat C2 1095,- 44

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 540,- 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72
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HAMBURG

GOETHE.DE/NIEMCY

Położony nad dolnym biegiem Łaby, około 100 km od Morza Północne-
go Hamburg jest drugim co do wielkości miastem Niemiec, a jednocze-
śnie krajem związkowym o najlepiej rozwiniętej gospodarce. Miesz-
kańcy Hamburga znani są ze swojej otwartości na świat, świadomości 
obywatelskiej i suchego humoru. Drugiemu pod względem wielkości 
portowi Europy Hamburg zawdzięcza miano bramy świata.

W tym hanzeatyckim mieście działa ponad 1800 firm z branży handlu 
zagranicznego. Architektoniczny projekt HafenCity jeszcze dobitniej 
podkreśla natomiast przyszłościową rolę Hamburga, który jednocze-
śnie uchodzi za czołowe miasto branży mediów i prasy w Niemczech. 
Solidną infrastrukturę posiada również branża muzyczna i rozrywkowa: 
o dobry ton dba około 600 różnych klubów, wydawnictw muzycznych 
i firm fonograficznych, co już w latach 60. docenili sami Bitelsi. 

Goethe-Institut w Hamburgu znajduje się w sercu miasta niedaleko 
jeziora Binnenalster i zespołu muzeów zwanego Kunstmeile. Swoją 
siedzibę ma na dwóch najwyższych piętrach imponującego budynku 
z okresu grynderskiego. Centralne położenie przy Dworcu Głównym 
zapewnia optymalne połączenia komunikacyjne. 
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GOETHE.DE/HAMBURG

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W HAMBURGU CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2  625,- 45

Niemiecki wieczorem od 550,– 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Hamburgu jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
pokoje na stancji, apartamenty, hotel, domy gościnne należące do ośrodka

KONTAKT
Goethe-Institut
Hühnerposten 1
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 238543-0
Faks: +49 40 238543-99
hamburg@goethe.de

LOTNISKO  
Hamburg
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MANNHEIM

GOETHE.DE/NIEMCY

Mannheim jest dynamicznym miastem uniwersyteckim zapewniającym 
najwyższą jakość życia. Centrum regionu metropolii jest powiat Rhein-
Neckar. Tutaj mieszka, pracuje i studiuje dwa miliony osób, a w samym 
Mannheimie 320 000. Celowe wspieranie rozwoju handlu, przemysłu, 
nauki i kultury w tej starej stolicy Palatynatu Reńskiego ma długą 
tradycję. 

Obecnie miasto cieszy się reputacją centrum języka niemieckiego. Swoją 
siedzibę ma tutaj Instytut Bibliograficzny (Dudenverlag) i Instytut 
Języka Niemieckiego. Pałac w Mannheimie jest drugą po Wersalu 
największą europejską budowlą barokową. Wyjątkowy jest także plan 
miasta: zgodnie z klasycznymi zasadami porządku dzieli się ono na 
ponumerowane prostokątne pola. A każdy, kto tęskni za pełnymi uroku 
krętymi, średniowiecznymi uliczkami, może tramwajem szybko dostać 
się do sąsiedniego Heidelbergu. 

Goethe-Institut w Mannheim i jego domy gościnne znajdują się 
w zielonej dzielnicy Lindenhof, niedaleko od brzegu Renu. Publicznymi 
środkami komunikacji w 10 minut dotrzeć można do Dworca Głównego 
i dzielnicy handlowej w centrum. 

Kurs letni w Heidelbergu: kurs odbywa się w centrum konferencyjnym 
Chester. Zakwaterowanie w położonym tuż obok 4-gwiazdkowym 
hotelu Chester, w wygodnych pokojach 2-osobowych przeznaczonych 
do indywidualnego korzystania.
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GOETHE.DE/MANNHEIM

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W MANNHEIM CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2 625,- 45

Przygotowanie do egzaminu DSH od 1095,- 44

Kurs letni – Heidelberg 1695,- 48

Niemiecki wieczorem od 550,- 53

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy 1080,- 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,- 72

KONTAKT
Goethe-Institut
Neckarauer Str. 194
68199 Mannheim

Telefon: +49 621 83385-0
Faks: +49 621 83385-55
mannheim@goethe.de

LOTNISKO  
Frankfurt nad Menem

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Mannheim jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF, DSH i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
akademik, apartamenty, hotel
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MÜNCHEN

GOETHE.DE/NIEMCY

Stolica Bawarii jest trzecim pod względem wielkości miastem Niemiec 
i bez wątpienia najbardziej urokliwym, najprzytulniejszym i najbez-
pieczniejszym milionowym miastem na świecie. Idąc wzdłuż rzeki 
Izary można przejść przez miasto, nie opuszczając terenów zielonych. 
Zabytki, takie jak Muzeum Niemieckie i Pałac Nymphenburg co roku 
przyciągają miliony turystów. Czarujące są również okolice miasta: 
przedgórze Alp Bawarskich z zamkami, licznymi jeziorami i pałacami. 

Dwa elitarne uniwersytety zapewniają miastu silną pozycję w świecie 
akademickim. Nowoczesne Monachium ukształtowane zostało przez 
szereg kluczowych branż: motoryzację, ubezpieczenia, IT i media, 
targi, turystykę. Ponadto 250 wydawnictw sprawia, że Monachium jest 
obok Nowego Jorku największym miastem wydawniczym świata. Od 
początku lat 90. Monachium wyznacza także nowe trendy w branży 
projektowania i reklamy. 

Goethe-Institut w Monachium znajduje się w centrum miasta. W bez-
pośrednim sąsiedztwie znaleźć można wiele kawiarni i restauracji oraz 
zabytków. Do nowoczesnego domu gościnnego w Nymphenburg można 
szybko dojechać publicznymi środkami komunikacji. 
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GOETHE.DE/MUENCHEN

GOETHE.DE/NIEMCY

OFERTA KURSÓW W MONACHIUM CENA W € STRONA

Intensywny 4  od 1095,- 42

Intensywny 2 – Język i kultura 795,- 47

Przygotowanie do egzaminu TestDaF 1095,- 44

Przygotowanie do egzaminu Goethe-Zertifikat C2 1095,– 44

Niemiecki wieczorem od 619,– 53

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Kurs superintensywny PREMIUM 2 od 1625,- 56

Kurs superintensywny PREMIUM 1 od 895,- 58

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Monachium jest centrum egzaminacyjnym organizującym 
także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
dom gościnny, pokoje na stancji, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Sonnenstr. 25
80331 München

Telefon: +49 89 551903-0
Faks: +49 89 551903-35
muenchen@goethe.de

LOTNISKO  
Monachium
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W Schwäbisch Hall historia żyje swoim życiem: zabytkowe centrum 
tego liczącego około 1000 lat byłego Wolnego Miasta Rzeszy jest pełne 
późnośredniowiecznych domów z muru pruskiego. Przestronna strefa 
ruchu pieszych, przytulne restauracje i knajpki tworzą intymną, luźną 
atmosferę. Tutaj można swobodnie uczyć się, pracować i mieszkać.

Schwäbisch Hall uchodzi za najważniejszy w regionie węzeł komu-
nikacyjny pomiędzy Stuttgartem a Norymbergą. Gospodarkę tego 
zamieszkanego przez 37 000 osób miasta kształtuje branża ubezpie-
czeń, budowa maszyn i handel. Kunsthalle Würth, projekt duńskiego 
architekta Henninga Larsena, cieszy się ponadregionalnym uznaniem. 
Kursanci Goethe-Institut zawsze mile widziani są jako wolni słuchacze 
na wykładach i zajęciach dwóch szkół wyższych w mieście.

Goethe-Institut w Schwäbisch Hall znajduje się w sercu romantycznego 
centrum miasta. Mieści się w przestronnych, nowocześnie wyposażo-
nych wnętrzach zabytkowego Stiftsgebäude. Domy gościnne znajdują 
się w bezpośrednim pobliżu ośrodka. 
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LOTNISKA 
Frankfurt nad Menem, Stuttgart

EGZAMINY  
Goethe-Institut w Schwäbisch Hall jest centrum egzaminacyjnym organizują-
cym także egzaminy TestDaF i BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

ZAKWATEROWANIE  
domy gościnne należące do ośrodka, pokoje na zasadzie współwynajmu, 
pokoje na stancji, apartamenty, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut
Am Spitalbach 8
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: +49 791 97887-0
Faks: +49 791 97887-77
schwaebisch-hall@goethe.de

OFERTA KURSÓW W SCHWÄBISCH HALL CENA W € STRONA

Intensywny 4 od 1095,- 42

Intensywny 2  625,- 45

Intensywny 2 – Język i kultura 795,- 47

Niemiecki 50 plus  775,- 50

Inne kursy wieczorowe/kursy rozszerzone wg uzgodnienia 53

Zajęcia indywidualne i w małych grupach wg uzgodnienia 60

Kursy dla firm wg uzgodnienia 62

Niemiecki i praktyka zawodowa 1655,- 66

Trening komunikacyjny: niemiecki dla lekarzy wg uzgodnienia 67

Niemiecki dla klas szkolnych 615,– 72
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Stolica Austrii położona jest w geograficznym sercu Europy. Wiedeń posiada 
1,8 miliona mieszańców, a wśród nich jest 170 000 studentów. Miasto to jedno 
z największych ośrodków szkolnictwa wyższego w niemieckim obszarze 
językowym, a założony w 1365 roku Uniwersytet czyni je zarazem jednym 
z najstarszych miast uniwersyteckich w Europie.

Cechą charakterystyczną Wiednia jest wszechobecna kultura. Zabytkowe cen-
trum Wiednia wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wi-
zerunek miasta zdobią tak okazałe budowle, jak Katedra św. Szczepana, Teatr 
Zamkowy czy pałac Hofburg z Hiszpańską Dworską Szkołą Jazdy i Biblioteką 
Narodową. Wiedeń uchodzi również za wysokiej klasy metropolię muzyczną. 
W mieście działało wielu znaczących kompozytorów, jak choćby W. A. Mozart, 
Joseph Haydn, Franz Schubert czy Johann Strauß. Oprócz licznych tradycyjnych 
kawiarni Wiedeń posiada ożywioną scenę klubową, wiele miejsc z muzyką na 
żywo i kuszące designem modne lokale. Dzielnica 7. słynie z niezliczonych 
wytwornych sklepów, w tym również należących do wiedeńskich projektantów.

Kurs letni „Intensywny 2 – Język i kultura” organizowany jest przez Goethe 
Institut w Wiedniu i odbywa się w gościnnych progach Instytutu Cervantesa, 
w samym centrum miasta, w bezpośredniej bliskości Opery Wiedeńskiej i zna-
nej na całym świecie Dzielnicy Muzeów.

WIEDEŃ  KURSY LETNIE
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LOTNISKO 
Wiedeń

EGZAMINY 
Wg uzgodnienia

ZAKWATEROWANIE 
pokoje na stancji, dom gościnny, hotel

KONTAKT
Goethe-Institut Kundenmanagement
Goethestraße 20
80336 München
Niemcy

Telefon: +49 89 15921-200
Faks: +49 89 15921-202
E-mail: deutsch@goethe.de

OFERTA KURSÓW W WIEDNIU  CENA W €  STRONA

Intensywny 2 – Język i kultura  795,– 47
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NASZE KURSY INTENSYWNE.
SZYBCIEJ I WIĘCEJ

Program kursu intensywnego skupia się na postępach w nauce 
danego kursanta. Będzie idealny, jeśli potrzebujesz niemiec-
kiego do studiów, w codziennej pracy lub do innych celów 
osobistych. Dodatkowa zaleta: będziesz nie tylko intensywnie 
uczyć się niemieckiego, lecz poznasz także kraj i ludzi, ich 
życie codzienne oraz sposoby spędzania czasu wolnego. 

�� Zajęcia odbywają się w maksymalnie 16-osobowych 
grupach i od pierwszej godziny kursu prowadzone są 
wyłącznie w języku niemieckim. 

�� W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne. 

�� Kursy Intensywny 8, Intensywny 4 i Intensywny 2 
składają się zazwyczaj z 25 jednostek lekcyjnych (JL) po 
45 minut tygodniowo. 

�� Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, przed- lub 
popołudniami. 

�� Kursy Intensywny 8 i Intensywny 4 organizowane są 
przez cały rok, a kursy Intensywny 2 w określonych 
terminach kilka razy w roku. 

�� Kursy Intensywny 8 i Intensywny 4 można łączyć 
w dłuższy pobyt. 

Uwaga: dzień przyjazdu i odjazdu, ferie bożonarodzeniowe 
i święta są dniami wolnymi od zajęć. 

W czasie trwania każdego kursu* możesz korzystać z medio-
teki, która jest idealnym miejscem do pracy indywidualnej. 
A w czasie wolnym zapraszamy do udziału w naszym atrak-
cyjnym programie kulturalno-rozrywkowym. 

Po pomyślnym zakończeniu kursu można kontynuować na-
ukę na kolejnym – u nas lub w Goethe-Institut w Twoim kraju 
ojczystym. Poza tym istnieje również możliwość przystąpie-
nia do egzaminów, które są uznawane na całym świecie.

*  W ramach kursów letnich w Heidelbergu i Wiedniu aktualnie 
nie ma niestety dostępu do medioteki.
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JL = jednostki lekcyjne po 45 minut
1 Kursy odbywają się po południu.
2 Kursy od B1 lub B2 odbywają się częściowo po południu.
7 Egzaminy odbywają się w dniu wyjazdu.
8 Kursy na poziomie C2 odbywają się tylko w miesiącach 1, 5, 9 i 11.

ok. 4 tygodni 
17 dni zajęć

Berlin 1 
Bonn 2

Brema 2

Drezno 2

Düsseldorf 2

Fryburg 2

Getynga 2

Hamburg 2, 7, 8

Mannheim 2

Monachium 2

Schwäbisch Hall

85 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

od 1095,- €

INTENSYWNY 4

Uczysz się w grupie przez 4 tygodnie. Zajęcia odbywają się do połu-
dnia lub po południu w zależności od poziomu kursu i ośrodka, który 
wybrałaś/eś. Masz do wyboru 12 terminów rozpoczęcia kursu, rozłożo-
nych równomiernie w ciągu roku. 

Dzięki temu istnieje możliwość poprawienia umiejętności językowych 
i połączenia dowolnej liczby kursów w systematyczny tok nauki. Na 
początku kursu porozmawiamy o Twoich indywidualnych celach i bę-
dziemy cały czas wspierać Cię w procesie nauki, tak aby praca w czasie 
zajęć, nauka samodzielna i ćwiczenia praktyczne harmonijnie łączyły 
się ze sobą.

Na wszystkich poziomach można przystąpić też do egzaminów, które 
są uznawane na całym świecie. 

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku 

�� wszystkie poziomy 

�� test poziomujący przed kursem 

�� stała ewaluacja postępów w nauce i systematyczne konsultacje 
w zakresie toku nauczania 

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość podejścia do egzaminu na końcu kursu 

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece 

�� obszerny program kulturalno-rozrywkowy

KURSY INTENSYWNE
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We Fryburgu dostępne są cztery terminy, a w Berlinie sześć terminów 
rozpoczęcia kursu w ciągu roku. 

Opisy innych kursów, np. Intensywnego 4, patrz strona 42.

ok. 8 tygodni, co najmniej 34 dni zajęć Berlin 
Fryburg 

170 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

od 2190,- €

INTENSYWNY 8 

KURSY INTENSYWNE
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Jeśli nie masz czasu na kompletny kurs, możesz wziąć udział w bie-
żącym kursie Intensywnym 8 lub 4 na Twoim poziomie znajomości 
języka. Minimalny czas trwania: 5 dni zajęć. Kurs możesz rozpocząć 
z początkiem każdego tygodnia trwania kursu. Osoby początkujące 
przyłączają się do kursu zawsze z dniem jego rozpoczęcia. Więcej 
informacji uzyskasz w odpowiednim ośrodku.

VARIO

KURSY INTENSYWNE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU TestDaF

ok. 4 tygodni, 17 dni zajęć Brema 3

Getynga 3

Monachium 385 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

1095,- €

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DSH

ok. 4 tygodni, 17 dni zajęć Mannheim 3

85 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

1095,- €

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GOETHE-ZERTIFIKAT C2

ok. 4 tygodni, 17 dni zajęć Getynga 3

Monachium 385 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

1095,- €

możliwość rezerwacji kursów 
obejmujących 5 dni zajęć lub 
więcej

Berlin
Bonn 
Brema 
Drezno 
Düsseldorf 
Fryburg 

Getynga 
Hamburg 
Mannheim
Monachium
Schwäbisch Hall

ok. 25 JL tygodniowo
5 JL dziennie

maks. 16 uczestników

79,- € za dzień zajęć
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ok. 2 tygodni,  
9 dni zajęć

Bonn 2

Drezno 2

Düsseldorf 2

Getynga 2 
Hamburg 2, 8

Mannheim 2

Schwäbisch Hall

45 JL, ok. 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

625,- €

INTENSYWNY 2

Dla tych, którzy mają tylko 2 tygodnie i chcieliby poprawić swoje 
umiejętności językowe, przeznaczony jest dwutygodniowy kurs Inten-
sywny 4. Na początku kursu porozmawiamy o Twoich indywidualnych 
celach i będziemy cały czas wspierać Cię w procesie nauki, tak aby pra-
ca w czasie zajęć, nauka samodzielna i praktyczne ćwiczenia językowe 
harmonijnie łączyły się ze sobą.

W razie późniejszej chęci kontynuowania nauki ponad zdobyty na kur-
sie poziom, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku

�� wszystkie poziomy 

�� test poziomujący przed kursem

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece 

�� obszerny program kulturalno-rozrywkowy

KURSY INTENSYWNE

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut
2 Kursy od B1 lub B2 odbywają się częściowo po południu.
3 Dodatkowo: opłata egzaminacyjna
8 Kursy na poziomie C2 odbywają się tylko w miesiącach 1, 5, 9 i 11.
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*  W ramach kursów letnich w Wiedniu aktualnie nie ma niestety  
dostępu do medioteki. 

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

Popraw swoje umiejętności językowe. Dzięki naszemu otwartemu 
programowi kursów możemy uwzględnić Twoje indywidualne zain-
teresowania i potrzeby. Atrakcyjny program kulturalno-rozrywkowy 
umożliwi Ci natomiast nie tylko naukę języka, lecz także prawdziwe 
poznanie Niemiec. W cenę kursu wliczona jest weekendowa wycieczka 
jednodniowa.

Wybór należy do Ciebie: poznaj z nami nowoczesne metropolie, jak 
Berlin, Monachium czy Wiedeń, wraz z ich atrakcjami turystycznymi, 
zabytkami historycznymi oraz ofertą kulturalną. W Schwäbisch Hall 
odkryj urok małego niemieckiego miasta. Daj się zaskoczyć licznymi 
zabytkami i pięknymi miejscami. Lub poczuj akademicką atmosferą 
w Dreźnie. Dzięki obecności studentów miasto to tętni życiem i zaska-
kuje różnorodnością. 

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku

�� Berlin: wszystkie poziomy 
Monachium, Schwäbisch Hall: kursy od poziomu A2 
Drezno: kursy od poziomu B1 
Wiedeń: kursy od poziomu A2 do B2

�� test poziomujący przed kursem

�� możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece*

�� specjalny program kulturalno-rozrywkowy dopasowany do kursu 

�� w cenę wliczona jest całodniowa wycieczka

2 tygodnie, 10 dni zajęć Berlin
Drezno
Monachium
Schwäbisch Hall
Wiedeń

50 JL, 25 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

795,- €

INTENSYWNY 2 – JĘZYK I KULTURA

KURSY INTENSYWNE
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KURSY INTENSYWNE

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

KURS LETNI – HEIDELBERG 

Decydując się na kurs letni – Heidelberg, odkryjesz jedno z najpiękniej-
szych miast Niemiec. Podczas tego kursu połączysz intensywną naukę 
języka niemieckiego w godzinach przedpołudniowych z urozmaiconym 
programem rekreacyjno-sportowym. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym 
centrum konferencyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej w Heidelbergu. 
Nieodpłatnie możesz korzystać ze strefy fitness i obiektów sportowych.

Cena kursu obejmuje zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym ze 
śniadaniem. Bardzo dobrze wyposażone pokoje posiadają prysznic/ 
toaletę, telewizor i telefon. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednic-
twem Goethe-Institut w Mannheim.

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku

�� wszystkie poziomy

�� test poziomujący przed kursem

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� specjalny program kulturalno-rozrywkowy dopasowany do kursu 
i program sportowy (możliwa opieka trenerów) 

�� w cenę wliczone są 2 całodniowe wycieczki

�� zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu Chester - komfortowe 
pokoje 2-osobowe przeznaczone do indywidualnego korzystania, 
ze śniadaniem

�� w cenę wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe

2 tygodnie, 10 dni zajęć Heidelberg

40 JL, 20 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

1695,- €
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KURSY INTENSYWNE

Połącz urlop językowy z podróżą do najpiękniejszych miejsc w Niem-
czech. W towarzystwie kursantów z całego świata odkryjesz kraj i ludzi 
oraz poznasz wiele aspektów życia w Niemczech Możesz podzielić się 
z nami Twoimi sugestiami co do tematu zajęć i przedstawić nam Twoje 
cele. Chętnie uwzględnimy je przy planowaniu kursu. 

Kurs ten został przygotowany z myślą o uczestnikach w wieku powyżej 
około 50 lat. Zajęcia lekcyjne odbywają się do południa. Po południu 
proponujemy różne formy aktywności: np. spacery, wędrówki, zwie-
dzanie i wizyty w muzeum. Oczywiście możesz przeznaczyć ten czas 
na własne przyjemności. Wieczorem zaprosimy Cię np. do teatru, kina, 
na koncert i degustację wina. Zorganizujemy spotkania ze społeczno-
ścią lokalną. W weekend zabierzemy Cię na całodniową wycieczkę. 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie goethe.de/50plus

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku

�� kurs od poziomu B1

�� test poziomujący przed kursem

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece

�� specjalny program kulturalno-rozrywkowy dopasowany do kursu 

�� w cenę wliczona jest całodniowa wycieczka

NIEMIECKI 50 PLUS

2 tygodnie, 10 dni zajęć Schwäbisch Hall

40 JL, 20 JL tygodniowo

maks. 12 uczestników

775,- €

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut
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KURSY WIECZOROWE/
KURSY ROZSZERZONE
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Mieszkasz w Niemczech i chcesz poprawić znajomość niemieckiego? 
Nasze kursy „Niemiecki wieczorem” zapewniają efektywny i urozmaico-
ny trening językowy, a także profesjonalny test poziomujący i konsulta-
cje. W trakcie nastawionych na komunikację, dostosowanych do grupy 
docelowej zajęć ćwiczymy umiejętności, takie jak czytanie i słuchanie ze 
zrozumieniem, pisanie i mówienie. Ogromny nacisk kładziemy przy tym 
na używanie języka.

Nasze ośrodki dysponują nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi 
i mediotekami, w ofercie których znajduje się m.in. szeroki wybór mate-
riałów do nauki niemieckiego.

Program kursów „Niemiecki wieczorem” stanowi logiczny ciąg i jest przy-
gotowany w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. 

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy

�� wszystkie poziomy

�� test poziomujący

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość przystąpienia do egzaminu

�� wszystkie materiały dydaktyczne wliczone w cenę

�� nauka indywidualna w mediotece

INNE KURSY WIECZOROWE/KURSY ROZSZERZONE

Berlin, Bonn, Frankfurt nad Menem, Mannheim, Monachium, 
Schwäbisch Hall

KURSY WIECZOROWE/KURSY ROZSZERZONE

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

NIEMIECKI WIECZOREM

ok. 12 tygodni, 24 wieczorów Bonn Bonn
Düsseldorf
Hamburg
Mannheim

72 JL, 6 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

od 550,– €

ok. 8 tygodni, 24 wieczorów Bonn Berlin
Frankfurt nad 
Menem
Monachium

72 JL, 9 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

od 619,– €
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KURSY PREMIUM
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KURSY PREMIUM.
Z MYŚLĄ O TWOIM SUKCESIE 

Dobrze wiesz, co jest Twoim celem, i dlatego oczekujesz 
od kursu niemieckiego przede wszystkim dużych postępów 
w możliwie jak najkrótszym czasie i indywidualnego podej-
ścia? Jeśli tak, to odpowiednie będą dla Ciebie nasze kursy 
intensywne i superintensywne w małych grupach lub kursy 
indywidualne i kursy dla firm. 

W trakcie kursów intensywnych i superintensywnych 
w małych grupach realizujemy efektywne programy, które 
pomogą Ci osiągnąć maksymalne wyniki w nauce w ciągu 1, 
2 lub 4 tygodni. Trening językowy jest elastycznie zorien-
towany na osobiste zainteresowania i cele.

�� Zajęcia odbywają się w małych grupach, średnio 5-, 
maksymalnie 8-osobowych, i od pierwszej godziny kursu 
prowadzone są w języku niemieckim. 

�� W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały dydak-
tyczne. 

�� Uczysz się w godzinach przedpołudniowych lub po-
południowych, na kursach superintensywnych jest to 
40 jednostek lekcyjnych (JL) po 45 minut tygodniowo.

�� Kurs Superintensywny 2 odbywa się przez cały rok, kurs 
Superintensywny 1 organizowany jest w kilku terminach 
w roku.

�� Po pomyślnym ukończeniu kursu możesz przystąpić do 
egzaminu uznawanego na całym świecie.

Uwaga: dzień przyjazdu i odjazdu, ferie bożonarodzeniowe 
i święta są dniami wolnymi od zajęć. 

W czasie trwania każdego kursu możesz korzystać z medio-
teki, która jest idealnym miejscem do pracy indywidualnej. 
A w czasie wolnym zapraszamy do udziału w naszym bo-
gatym i różnorodnym programie kulturalno-rozrywkowym. 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie 
goethe.de/premium

>  Zajęcia indywidualne, zajęcia w małych grupach i kursy 
dla firm patrz strony od 60 do 63
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KURSY PREMIUM

Nasz kurs Superintensywny 2, prowadzony w małych grupach, daje 
Ci możliwość całodniowego szlifowania języka. Uczysz się bardzo 
efektywnie i w szybkim tempie. Biorąc udział w kursie superintensyw-
nym bardzo szybko osiągniesz wyznaczone cele i poprzez codzienną 
praktykę w krótkim czasie usprawnisz zdolność wysławiania się.

Zajęcia odbywają się w aktywnej, wysoce zmotywowanej grupie, 
liczącej średnio 5, a maksymalnie 8 osób. Nauka koncentruje się na 
zajęciach praktycznych i ważnych aspektach funkcjonowania języka 
w komunikacji międzykulturowej.

W programie kursu uwzględniliśmy czas na indywidualną naukę 
i ćwiczenia, podczas których nasi doświadczeni lektorzy stale pomagać 
będą Ci w nauce. 

Nasza oferta

�� superintensywny trening językowy od poniedziałku do piątku 
w godzinach porannych i popołudniowych

�� Frankfurt nad Menem: wszystkie poziomy

�� Monachium: A1–C1

�� test poziomujący przed kursem

�� systematyczne konsultacje dotyczące toku nauczania 

�� potwierdzenie udziału w kursie 

�� możliwość podejścia do egzaminu na końcu kursu

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece 

�� wybrany program kulturalno-rozrywkowy 

2 tygodnie, 10 dni zajęć Frankfurt nad 
Menem
Monachium80 JL, 40 JL tygodniowo

maks. 8 uczestników

od 1625,- €

KURS SUPERINTENSYWNY PREMIUM 2 

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut
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Dla wszystkich, którzy mają tylko 1 tydzień: w trakcie całodniowego 
treningu językowego o wysokiej intensywności nauki i efektywności 
bardzo szybko osiągniesz swoje osobiste cele związane z nauką. 

Zajęcia kursu Superintensywnego 2 odbywają się przez tydzień w ak-
tywnej, wysoce zmotywowanej grupie, liczącej średnio 5, a maksymal-
nie 8 osób. Nauka koncentruje się na zajęciach praktycznych i ważnych 
aspektach funkcjonowania języka w komunikacji międzykulturowej.

W razie późniejszej chęci kontynuowania nauki ponad zdobyty na kur-
sie poziom, prosimy o kontakt! Chętnie udzielimy wszelkich informacji. 

Nasza oferta

�� superintensywny trening językowy od poniedziałku do piątku w go-
dzinach porannych i popołudniowych

�� Frankfurt nad Menem: wszystkie poziomy

�� Monachium: A1–C1

�� test poziomujący przed kursem

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece 

�� wybrany program kulturalno-rozrywkowy

1 tydzień, 5 dni zajęć Frankfurt nad 
Menem
Monachium40 JL 

maks. 8 uczestników

od 895,- €

KURS SUPERINTENSYWNY PREMIUM 1 

KURSY PREMIUM
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KURS INTENSYWNY PREMIUM 4 PLUS 

Na zajęciach przedpołudniowych w ramach kursu Intensywnego 4 plus 
weźmiesz udział w intensywnej nauce języka w grupie. Podczas zajęć 
popołudniowych popracujesz nad nowym materiałem, wykorzystując 
program ćwiczeń dobrany przez Twojego nauczyciela. W różnej formie, 
na przykład za pomocą programów multimedialnych, kreatywnych 
ćwiczeń, w trakcie spacerów po mieście lub po prostu swoimi ulubio-
nymi sposobami przećwiczysz słownictwo, struktury i treści poznane 
przed południem. Nasi doświadczeni nauczyciele są zawsze gotowi do 
pomocy i chętnie udzielą Ci praktycznych wskazówek w celu osiągnię-
cia wyższej efektywności nauki oraz skorygowania błędów. 

Nasza oferta

�� intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku, zajęcia 
w grupach przedpołudniowych, program ćwiczeń (międzyklasowych) 
po południu

�� wszystkie poziomy

�� test poziomujący przed kursem

�� systematyczne konsultacje dotyczące toku nauczania 

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość podejścia do egzaminu na końcu kursu

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece

�� wybrany program kulturalno-rozrywkowy 

�� projekty dotyczące wiedzy o kraju 

4 tygodnie, 20 dni zajęć Frankfurt nad 
Menem

80 JL w grupie, 20 JL tygodniowo

plus 32 JL programu ćwiczeń, 8 JL tygodniowo

maks. 8 uczestników

od 1725,- €

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

KURSY PREMIUM
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1 uczestnik 60 € za JL

2–3 uczestników 40 € za JL od uczestnika

4–8 uczestników 30 € za JL od uczestnika

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I W MAŁYCH GRUPACH

Szukasz specjalnego treningu językowego i chcesz się dużo nauczyć 
w możliwie najkrótszym czasie. Doskonałym rozwiązaniem na reali-
zację takich celów są oferowane przez nas zajęcia indywidualne bądź 
zajęcia w małych grupach.

Struktura zajęć jest dopasowana do wiedzy i celów danego uczestni-
ka lub grupy. Dlatego nauczyciel ukierunkowuje zajęcia na wybrane 
zagadnienia i może celowo dopasowywać je do Twoich potrzeb. W ten 
sposób nauka jest wyjątkowo szybka i efektywna. 

Ponadto masz możliwość zdecydowania, czy chcesz ćwiczyć podstawo-
we umiejętności językowe (rozumienie tekstów czytanych i słucha-
nych, mówienie, pisanie, struktury językowe) czy uczyć się języka 
specjalistycznego z obszaru gospodarki, polityki, prawa, medycyny 
lub z innego wybranego zakresu. Chętnie przygotujemy Cię również 
do przeprowadzania prezentacji lub do egzaminów i poprawimy Twoje 
umiejętności komunikacyjne.

Nasza oferta

�� indywidualnie ustalane terminy

�� wszystkie poziomy

�� test poziomujący przed kursem

�� indywidualne porady w zakresie toku nauczania i opracowywanie 
programu nauki

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� możliwość przystąpienia do egzaminu

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� nauka indywidualna i z opiekunem w mediotece 

�� możliwość udziału w obszernym programie kulturalno-naukowym

Miejsce nauki 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pomieszczeniach ośrodków 
Goethe-Institut lub według osobnych ustaleń w innym wybranym 
miejscu.*

*  Za dłuższe dojazdy do miejsca szkolenia mogą zostać doliczone  
dodatkowe opłaty.

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut
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KURSY PREMIUM

KURSY DLA FIRM 

Oferowane przez nas kursy dla firm to szerokie możliwości kontynuacji 
i poszerzenia edukacji skierowane do grup pracowników. W sposób 
ukierunkowany szkolimy pracowników pod kątem znajomości języka 
niemieckiego oraz typowego dla konkretnej branży języka specjali-
stycznego. Wzmacniamy przy tym również kompetencje międzykultu-
rowe.

Elastyczne zajęcia zgodne z Twoimi potrzebami
Nasi profesjonalni nauczyciele o wysokich kompetencjach międzykultu-
rowych dbają o urozmaiconą, interaktywną formę zajęć oraz stosowa-
nie różnych rodzajów ćwiczeń. Treść kursu jest zawsze dostosowana 
do konkretnych potrzeb uczestników. Językiem komunikacji na 
zajęciach jest wyłącznie język niemiecki.

Indywidualne konsultacje
Z przyjemnością wymieniamy się uwagami i udzielamy informacji na 
temat postępów w nauce. W trakcie szczegółowej rozmowy konsulta-
cyjnej stworzymy dla Twoich pracowników program dopasowany do 
wskazanych przez Ciebie potrzeb. W ten sposób wspólnie dobieramy 
treści dydaktyczne i indywidualne formy kursu.

Miejsce nauki

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach 
w 12 centralnie zlokalizowanych ośrodkach Goethe-Institut w Niem-
czech lub w Twojej firmie.

Formy kursu

�� dopasowane do potrzeb kursy grupowe

�� dopasowane do potrzeb kursy indywidualne

Nasza oferta

�� indywidualna analiza potrzeb i konsultacje
�� kursy na wszystkich poziomach
�� test poziomujący przed kursem
�� wszystkie materiały do nauki wliczone w cenę
�� regularna kontrola postępów w nauce
�� potwierdzenie udziału w kursie
�� nauka indywidualna w mediotece
�� możliwość przystąpienia do egzaminu
�� opinia dla firmy

Działasz na terenie całych Niemiec i chcesz wiedzieć więcej na temat 
oferty ponadregionalnej? Skontaktuj się z nami pod adresem  
firmentraining@goethe.de.
goethe.de/firmentraining 
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KURSY SPECJALNE POD KĄTEM ZAWODU.
NIEMIECKI W PRACY

Jeśli potrzebujesz niemieckiego w codziennej pracy do 
wykonywania aktualnych i przyszłych zadań, w trakcie 
naszych kursów specjalnych możesz szybko i efektywnie 
poszerzyć znajomość języka co celów zawodowych. Ponad-
to zapoznasz się ze specyfiką kultury i życia w Niemczech. 

W czasie trwania każdego kursu możesz korzystać z medio-
teki, która jest idealnym miejscem do pracy indywidualnej. 
W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały dydaktycz-
ne. 

W ramach naszego programu kulturalno-rozrywkowego 
organizujemy również zwiedzanie zakładów i rozmowy 
z przedstawicielami Twojego zawodu. W ten sposób pozy-
skasz rozeznanie w zakresie życia zawodowego w Niem-
czech i bezpośrednio wykorzystasz swoją wiedzę podczas 
osobistej wymiany doświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kursów 
można znaleźć na naszej stronie internetowej 
goethe.de/spezial 

Dalsze pytania dotyczące kursów prosimy kierować do 
wybranego ośrodka.
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KURSY SPECJALNE POD KĄTEM ZAWODU

2 tygodnie kursu intensywnego,  
10 dni zajęć

Bonn 

60 JL, 30 JL tygodniowo

maks. 16 uczestników

1655,- €

NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW 

NIEMIECKI I PRAKTYKA ZAWODOWA

INTENSYWNY TRENING KOMUNIKACJI 
ZAWODOWEJ

2 tygodnie kursu intensywnego,  
10 dni zajęć

Fryburg

60 JL, 30 JL tygodniowo

maks. 12 uczestników

1095,- €

MEDYCYNA. KOMPETENCJE. NIEMIECKI. 

4 tygodnie, 17 dni zajęć Fryburg

85 JL

maks. 16 uczestników

2900,- €

ok. 4 tygodni intensywnej nauki języka 
niemieckiego, 17 dni zajęć
oraz 4 tygodnie praktyki, 20 dni praktyki

Schwäbisch Hall 

85 JL, 25 JL tygodniowo

15 JL przygotowania do praktyki i omówienia 
rezultatów, 3 dni zajęć

maks. 16 uczestników

1455,- €
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KURSY SPECJALNE POD KĄTEM ZAWODU

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

TRENING KOMUNIKACYJNY: NIEMIECKI DLA LEKARZY 

Pozostałe informacje na stronie goethe.de/spezial

2 tygodnie, 8 dni zajęć Bonn
Drezno 
Düsseldorf
Getynga

40 JL

maks. 16 uczestników

540,- €

4 tygodnie, 16 dni zajęć Brema
Mannheim

80 JL

maks. 16 uczestników

1080,- €

1, 2 lub 4 tygodnie inne miejscowości
wg uzgodnienia

20, 40 lub 80 JL
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KURSY DLA MŁODZIEŻY, KURSY DLA DZIECI, 
NIEMIECKI DLA KLAS SZKOLNYCH.
NAUKA NIEMIECKIEGO PRZEZ ZABAWĘ

Na naszych kursach spotykają się dzieci, nastolatkowie 
i młodzi ludzie z całego świata. Tu poznają nowych przyja-
ciół i wspólnie z nimi w atrakcyjny sposób spędzają wakacje 
– na zajęciach sportowych, ćwiczeniu kreatywności i innych 
rozrywkach. Ponadto odkrywają, jak wielką radość sprawia 
wspólna, intensywna nauka niemieckiego. 

Uczestnicy mieszkają w wybranych internatach, szkołach 
sportowych i ośrodkach konferencyjnych w najpiękniej-
szych okolicach Niemiec i korzystają z pełnego wyżywie-
nia. Kursy dla wszystkich grup wiekowych od 9 do 21 lat 
i wszystkich poziomów zaawansowania prowadzone są 
przez doświadczonych nauczycieli. Można wybierać pomię-
dzy kursami 2-, 3- lub 4-tygodniowymi. 

�� Zajęcia odbywają się w maksymalnie 16-osobowych 
grupach i od pierwszej godziny prowadzone są wyłącznie 
w języku niemieckim.

�� W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały dydak-
tyczne. 

�� Zajęcia odbywają się zazwyczaj do południa. 

�� W niektórych ośrodkach oferujemy także intensywny 
kurs dla młodzieży z lekcjami w godzinach przedpołu-
dniowych i po południu. 

�� Pod koniec kursu uczestnicy mogą podejść do uznawane-
go na całym świecie egzaminu. 
Egzaminy dostosowane są do grupy wiekowej kursantów.

Uczestnicy mają zapewnioną opiekę przez całą dobę. Opie-
kunowie organizują i prowadzą zajęcia w ramach programu 
sportowego oraz programu na czas wolny i zawsze są do 
dyspozycji kursantów w razie jakichkolwiek problemów. 
Nasz zespół składa się z opiekunów specjalnie dobranych 
przez Goethe-Institut na potrzeby tych kursów i posiadają-
cych duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kursów 
można znaleźć na naszej stronie internetowej 
goethe.de/mlodziez



70
GOETHE.DE/NIEMCY

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

Niemiecki dla dzieci, 9–12 lat

2 tygodnie, 40 JL, 20 JL tygodniowo 1710,- €

3 tygodnie, 60 JL, 20 JL tygodniowo 2530,- €

Niemiecki dla młodzieży, 12–15 i 14–17 lat

3 tygodnie, 72 JL, 24 JL tygodniowo 2530,- €

Niemiecki dla młodzieży – kurs intensywny, 14–17 lat

3 tygodnie, 90 JL, 30 JL tygodniowo 2660,- €

Niemiecki dla młodzieży, 14–17 lat

4 tygodnie, 96 JL, 24 JL tygodniowo 3300,- €

Niemiecki plus piłka nożna, 14–17 lat

3 tygodnie, 72 JL, 24 JL tygodniowo 2530,- €

Niemiecki dla młodzieży starszej, 18–21 lat

3 tygodnie, 72 JL, 24 JL tygodniowo 2530,- €

KURSY DLA MŁODZIEŻY, KURSY DLA DZIECI

Dzieci i młodzież spędzają wakacje w międzynarodowej grupie i w for-
mie zabawy poprawiają znajomość języka. Różnorodny, zorganizo-
wany program rozrywkowy obejmuje aktywność sportową i wspólne 
projekty.

Nasza oferta

�� trening językowy od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołu-
dniowych i częściowo po południu

�� wszystkie poziomy

�� test poziomujący na początku kursu

�� możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie

�� w cenę wliczone są wszystkie materiały dydaktyczne

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� obszerny program sportowy i kulturalno-rozrywkowy

�� bezpłatny dostęp do Internetu 

�� w cenę wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe

�� całodobowa opieka 

�� w cenę wliczone jest zakwaterowanie w internacie lub hotelu dla 
młodzieży starszej

�� pełne wyżywienie, wszystkie posiłki w cenie
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ca. 4 Wochen Berlin 1 
Bonn 2

Bremen 3

Dresden
Düsseldorf
Freiburg

Göttingen
Hamburg 
Mannheim
München 4

Schwäbisch Hall

85 UE*, ca. 25 UE pro Woche

max. 16 Teilnehmer

od € 995,–

JL = jednostki lekcyjne po 45 minut

1 tydzień lub dłużej

od 20 JL tygodniowo, 5 dni zajęć

dla klas szkolnych od 10 uczestników

615,- € za ucznia

NIEMIECKI DLA KLAS SZKOLNYCH 

Przenieś swoją salę lekcyjną do Niemiec! Twoi uczniowie będą mieli 
możliwość pogłębienia znajomości niemieckiego i z entuzjazmem 
dostrzegą szybkie postępy. Takie doświadczenie działa na uczniów 
niezwykle motywująco.

Elastyczny plan nauczania
Omówimy z Tobą dokładnie treści kursu, by stanowił on uzupełnie-
nie prowadzonych przez Ciebie zajęć. Na życzenie i w porozumieniu 
z Tobą chętnie zorganizujemy projekt dotyczący wiedzy o kraju.

Urozmaicony program na czas wolny
Jako uzupełnienie zajęć stworzymy wspólnie z Tobą atrakcyjny pro-
gram na czas wolny. W ten sposób uczniowie zyskają niezapomniane 
wrażenia, które pozytywnie wpłyną na dalszą naukę w domu.

Indywidualne konsultacje
Nasi konsultanci z ośrodków Goethe-Institut chętnie doradzą i stworzą 
program pobytów nawet kilkutygodniowych, ukierunkowany na po-
trzeby Twoich uczniów.

Nasza oferta

�� trening językowy od poniedziałku do piątku

�� 20 JL tygodniowo, 5 dni zajęć

�� indywidualne konsultacje i planowanie kursu w porozumieniu ze 
szkołą

�� wszystkie poziomy

�� wszystkie materiały dydaktyczne wliczone w cenę

�� potwierdzenie udziału w kursie

�� na życzenie test poziomujący

�� oprowadzanie po mieście i 2 dodatkowe

�� możliwości spędzania wolnego czasu w tygodniu

�� nauka indywidualna w mediotece  
możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie

�� bezpłatny dostęp do Internetu w ośrodku
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PROGRAM DLA MŁODZIEŻY

Zakwaterowanie

�� w schroniskach lub w hotelach młodzieżowych

�� pokoje wieloosobowe dla uczniów

�� pokoje jednoosobowe dla nauczycieli

�� śniadanie i lunch w formie suchego prowiantu

Zakwaterowanie dla opiekuna jest bezpłatne.

Opcjonalnie 
nieobjęte ceną kursu

�� 1 projekt dotyczący wiedzy o kraju (4 JL na tydzień) jako uzupełnie-
nie zajęć

�� 1-dniowa wycieczka w każdy weekend w przypadku pobytów kilku-
tygodniowych

�� transfer z lotniska/na lotnisko

�� bilet tygodniowy na publiczne środki komunikacji

�� kolacja

Chcesz wiedzieć więcej na temat ponadregionalnej oferty naszych 
ośrodków? Skontaktuj się z nami adresem schulklassen@goethe.de. 
Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Broszury do pobrania i pozostałe informacje można znaleźć na stronie 
goethe.de/schulklassen

Ośrodki Goethe-Institut w Niemczech są partnerem schronisk młodzie-
żowych na terenie kraju.



74
GOETHE.DE/NIEMCY

Rezerwacja online

Wystarczy przesłać zgłoszenie ze strony 
goethe.de/anmeldung-deutschland

Można sprawdzić tam również, czy w ramach wybranego kursu 
są jeszcze wolne miejsca. 

Rezerwacja faksem, listownie lub e-mailem

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do tej 
broszury, a następnie przesłać go pocztą lub faksem do naszego 
centralnego działu obsługi klienta (patrz poniżej), do wybranego 
ośrodka Goethe-Institut w Niemczech lub po postu do najbliższe-
go ośrodka Goethe-Institut. 

Kontakt

Goethe-Institute in Deutschland 
Kundenmanagement 
Goethestr. 20 
80336 München, Niemcy

Godziny pracy biura: 
(wszystkie godziny podano według czasu 
środkowoeuropejskiego) 
od poniedziałku do czwartku 8:00–17:00 
piątek 8:00–15:00 

Wiza

Jeśli w Twoim kraju istnieje obowiązek wizowy, to zalecamy 
zgłosić nam ten fakt przynajmniej 4 miesiące przed rozpoczę-
ciem kursu. Informacje na temat obowiązku wizowego, wjazdu 
i pobytu można znaleźć w Internecie. 
Wniosek o wizę online: 
auswaertiges-amt.de/visum

Warunki płatności

Informacje na temat naszych warunków płatności można 
znaleźć w formularzu zgłoszeniowym w punkcie 2 warun-
ków uczestnictwa. 
  Płatność kartą kredytową: możliwość zapłaty online 
kartą kredytową po otrzymaniu faktury.

Dane bankowe 
Commerzbank 
kod banku (BLZ): 700 800 00, nr konta: 316 006 300 
kod SWIFT/BIC: DRES DE FF 700 
IBAN: DE 79 7008 0000 0316 0063 00 
Adres pocztowy: 
Commerzbank, Promenadeplatz, 80273 München

INFORMACJE NA TEMAT REZERWACJI KURSU.
PROSTA PROCEDURA

Telefon: +49 89 15921–200 
Faks: +49 89 15921–202 
E-mail: deutsch@goethe.de 
goethe.de/niemcy
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Zakwaterowanie

Chętnie zorganizujemy zakwaterowanie w jednym z naszych 
domów gościnnych, hotelu lub na stancji. Ceny i informacje na 
temat zakwaterowania można znaleźć w opisach kursów i na 
stronach internetowych poszczególnych ośrodków w Niemczech: 
goethe.de/unterkunft

Uwaga: 
  Do wynajętego przez Goethe-Institut pokoju można wprowa-
dzić się dopiero w oficjalnym dniu przyjazdu. 

  W dniu przyjazdu z reguły należy uiścić kaucję za pokój.

Ubezpieczenie zdrowotne 

Twoje zdrowie jest dla nas ważną kwestią. Dlatego usilnie nama-
wiamy do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu 
w Niemczech. Zawsze należy sprawdzić, czy dane ubezpieczenie 
zdrowotne zapewnia wystarczającą ochronę ubezpieczeniową. 

Poza tym: u naszego partnera, firmy Klemmer-Assekuranz, można 
natychmiast po rezerwacji kursu internetowo wykupić specjalne 
ubezpieczenie zdrowotne (aktualnie w cenie 1,40 € dziennie): 
goethe-travelinsurance.de

Posiadanie takiego ubezpieczenia odpowiada obowiązującym 
w Niemczech przepisom ustawowym, np. jest ono wymagane 
przy ubieganiu się o wizę.

Korzyści

Kursy językowe Goethe-Institut odznaczają się doskonałym sto-
sunkiem ceny do jakości, a ponadto istnieje możliwość dalszego 
obniżenia kosztów. Radzimy zapytać we właściwym urzędzie 
skarbowym o ulgi podatkowe, pracodawcę – o możliwość 
dofinansowania i zwolnienia od pracy na czas udziału w kursie 
Goethe-Institut, w miejscu kształcenia/na uniwersytecie – o moż-
liwość uznania wyników uzyskanych na kursie niemieckiego 
w Goethe-Institut.

Pytania, sugestie, komentarze?

Naszym celem jest świadczyć usługi na najwyższym poziomie, 
aby Twój pobyt w Niemczech był udany i efektywny. Jeśli 
w trakcie Twojego udziału w kursie pojawiłyby się jednak 
problemy, nasi pracownicy chętnie udzielą Ci pomocy. 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub komentarze, skontaktuj 
się z centralnym punktem obsługi klienta: Goethe-Institute in 
Deutschland, Goethestr. 20, 80336 München, Niemcy 
E-mail: deutsch@goethe.de
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1. Ogólny warunek uczestnictwa
 Kursant musi mieć przynajmniej 18 lat.
2.  Uczestnictwo w kursie i potwierdzenie zgłoszenia
2.1. Po dokonaniu zgłoszenia kursant otrzyma od Goethe-Institut e. V. (dalej zwanego 

GI) potwierdzenie zgłoszenia (zwane dalej potwierdzeniem zgłoszenia) na wybra-
ne zajęcia, zakwaterowanie oraz wyżywienie (zwane łącznie kursem). Umowa 
zyskuje moc obowiązującą wraz z otrzymaniem potwierdzenia zgłoszenia przez 
kursanta. 

2.2. Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia przesłana zostanie faktura, zawierająca na-
leżną opłatę za kurs, wyszczególnienie wszystkich świadczeń zgodnie z punktem 
2.1 (zajęcia, zakwaterowanie, wyżywienie), termin płatności i numer kursanta.

3.  Ceny i warunki płatności
3.1. Integralną częścią umowy jest obowiązujący w chwili zgłoszenia cennik  

zajęć, zakwaterowania i wyżywienia, por. strona www.goethe.de/anmeldung-
deutschland. 

3.2. Opłatę za kurs w pełnej wysokości należy wpłacić do GI w podanym na fakturze 
terminie płatności. Decydujące znaczenie dla terminowości zapłaty ma moment 
jej wpłynięcia na podane na fakturze konto GI. W przypadku przelewu należy 
podać numer kursanta.

3.3. Wszelkie opłaty bankowe związane z zapłatą za kurs ponosi kursant.
3.4. Jeśli pełna kwota opłaty za kurs nie wpłynie na czas do GI, kursant traci prawo 

do zarezerwowanych świadczeń. W takim przypadku GI jest upoważniony do 
przydzielenia miejsca na zarezerwowane świadczenia innej osobie. 

3.5. W przypadku niewzięcia udziału w zarezerwowanym kursie, opóźnionego przy-
jazdu, przedwczesnego wyjazdu lub przerwania kursu oraz innych nieobecności 
(np. na skutek choroby) kursant nie ma prawa do otrzymania zwrotu opłaty za 
kurs.

4.  Zmiana rezerwacji 
 Zmiana rezerwacji świadczeń (np. zmiana terminu kursu) jest dopuszczalna 

w wyjątkowych przypadkach i następuje w porozumieniu z GI. Pierwsza zmiana 
rezerwacji jest bezpłatna, za każdą następną doliczona zostanie opłata w wyso-
kości 60,- €. 

5.  Rezygnacja
5.1. Kursant może anulować rezerwację zajęć zgodnie z poniższymi warunkami:
   w przypadku rezygnacji najpóźniej cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem 

kursu GI zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty administracyjnej w wy-
sokości 160,- €; 

   w przypadku rezygnacji najpóźniej jeden (1) tydzień przed rozpoczęciem kur-
su GI zatrzymuje 30% opłaty za zajęcia, jednak nie mniej niż 160,- € (opłata 
administracyjna);

   w przypadku rezygnacji najpóźniej jeden (1) dzień przed rozpoczęciem kursu 
GI zatrzymuje 50% opłaty za zajęcia, jednak nie mniej niż 160,- € (opłata 
administracyjna); 

   po rozpoczęciu kursu Goethe-Institut zatrzymuje 100% opłaty za zajęcia.
 Kursant ma prawo dowieść, że stosowna w danym przypadku kwota jest niższa. 
5.2. Kursant może bezpłatnie odstąpić od zarezerwowanych świadczeń związanych 

z zakwaterowaniem najpóźniej cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem kursu. 
Późniejsza rezygnacja jest wykluczona. 

5.3. Rezygnację należy złożyć Goethe-Institut pisemnie, w tym e-mailowo, na adres 
kontaktowy podany w potwierdzeniu zgłoszenia. Decydujące znaczenie dla mo-
mentu złożenia rezygnacji ma nadejście rezygnacji na podany w potwierdzeniu 
zgłoszenia adres. 

6. Podział kursu na poziomy/liczba osób w klasie
6.1. Przydzielenie do poziomu kursu następuje na podstawie testu poziomującego 

przeprowadzonego na miejscu. 
6.2. W przypadku każdego z kursów klasy liczą maksymalnie 16 kursantów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
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7.  Zakwaterowanie
7.1.  GI oferuje na życzenie zakwaterowanie za opłatą czynszową. Rezerwację 

zakwaterowania należy podać w zgłoszeniu. Nie istnieje możliwość obej-
rzenia miejsca zakwaterowania przed rozpoczęciem kursu. 

7.2.  Zakwaterowanie oferowane jest tylko w ramach kursu. Data wprowadzenia 
się do kwatery to podana do wiadomości data przyjazdu, data opuszczenia 
kwatery to podana do wiadomości data wyjazdu. 

7.3.  Kursant jest odpowiedzialny za właściwe korzystanie z kwatery i utrzy-
manie jej w czystości w czasie obowiązywania stosunku najmu. Na koniec 
stosunku najmu miejsce zakwaterowania należy posprzątać i pozostawić 
czystym. 

7.4.  W przypadku zakwaterowania w domu gościnnym na początku i na końcu 
stosunku najmu odbywa się przepisowe przekazanie lokalu pomiędzy 
kursantem a osobą upoważnioną przez GI (stan pomieszczeń, kontrola 
wyposażenia itd.).

7.5.  Nocleg gości kursanta w danym miejscu zakwaterowania wymaga wyraźnej 
zgody GI. 

7.6.  Naruszenie regulaminu miejsca zakwaterowania powoduje natychmiastowe 
wypowiedzenie stosunku najmu bez prawa do uzyskania innego miejsca 
zakwaterowania lub zwrotu czynszu.

7.7.  Jeśli GI poleca różne miejsca zakwaterowania, np. poprzez link na stronie 
internetowej GI, to wówczas GI nie występuje w charakterze wynajmujące-
go kwaterę.

8.  Obowiązki kursanta
8.1.  Kursant jest zobowiązany do samodzielnego zadbania na własny koszt 

o to, aby jego pobyt w Niemczech był zgodny z przepisami prawa oraz do 
uzyskania ewentualnie wymaganego pozwolenia na wjazd i pobyt/wizy.

8.2.  Kursant samodzielnie odpowiada za zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego, 
wypadkowego, od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia wyposaże-
nia zakwaterowania. GI nie przejmuje w tym zakresie żadnej odpowiedzial-
ności.

8.3.  Kursant jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w ośrodkach 
regulaminów kursów i porządku.

9.  Odpowiedzialność GI
9.1.  GI odpowiada za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – jedynie 

w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. 
9.2.  Ponadto GI odpowiada również w przypadku zwykłego niedbalstwa za 

szkody prowadzące do naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz za szkody 
powstałe wskutek zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego.

9.3.  Dalsze roszczenia kontraktowe i deliktowe kursanta są wykluczone.
10.  Siła wyższa
 GI nie ponosi odpowiedzialności za siebie ani za swoich pracowników 

w przypadku niewykonania swoich zobowiązań umownych lub w przypad-
ku szkód, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej, w szczegól-
ności pożarem, wodą, nawałnicą lub innymi klęskami żywiołowymi, wybu-
chem, strajkiem, wojną, zamieszkami lub innymi zdarzeniami znajdującymi 
się poza zakresem odpowiedzialności/wpływu GI. 

11. Ochrona danych osobowych
 GI pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe kursanta zarówno 

w celu realizacji umowy z nim zawartej, jak również w ramach ustawo-
wych zezwoleń oraz ewentualnie udzielonej GI zgody na wykorzystywanie 
danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oddzielnym 
oświadczeniu o ochronie danych osobowych, do którego wyraźnie w tym 
miejscu odsyłamy. 

12. Prawo stosowane
 W ramach niniejszych warunków uczestnictwa i wszystkich stosunków 

prawnych pomiędzy GI i kursantem obowiązuje prawo Republiki Federalnej 
Niemiec. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Monachium.

13.  Klauzula salwatoryjna
 Jeśli któreś części lub pojedyncze sformułowania niniejszych warunków 

uczestnictwa są nieważne, to nie narusza to treści ani ważności pozostałych 
części warunków uczestnictwa. Postanowienie nieskuteczne należy zastąpić 
postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najbardziej odpowiada 
treści i celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego. 
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BulatS	Deutsch-Test	für	den	Beruf 55,- 65,-

c2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może 
z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub 
przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli spontanicznie, bardzo 
płynnie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń 
nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

goethe-Zertifikat C2 
Großes	Deutsches	Sprachdiplom	

220,- 295,- 160–
170 JL
i
więcej

c1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając 
także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi 
skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach 
towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. 
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 
wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące złożonych problemów.

goethe-Zertifikat C1 170,- 250,- 160–
170 JL

testDaf 175,- 175,-

B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
główne myśli zawarte w złożonych tekstach na tematy kon-
kretne lub abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na 
tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozu-
miewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by bez większego 
wysiłku prowadzić normalną rozmowę z rodzimymi użyt-
kownikami języka. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – 
formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi.

goethe-Zertifikat b2 150,- 200,- 240–
255 JL

testDaf 175,- 175,-

B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zro-
zumieć główne informacje, jeśli w wypowiedzi użyto jasnego 
standardowego języka i gdy wypowiedź dotyczy znanych 
tematów z pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie 
w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą wystąpić 
w czasie podróży w danym obszarze językowym. Potrafi two-
rzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, 
które są jej znane bądź ją interesują.

goethe-Zertifikat b1 120,- 180,- 160–
170 JL

a2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tema-
tów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać 
się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych na 
znane tematy. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pocho-
dzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz sprawy 
związanie z najważniejszymi potrzebami.

goethe-Zertifikat a2
Start	Deutsch	2

80,- 115,- 160–
170 JL

goethe-Zertifikat a2
Fit	in	Deutsch	2	2 

80,-

a1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i po-
trafi stosować znane jej wyrażenia z życia codziennego i proste 
zdania. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować 
pytania dotyczące rozmówcy i odpowiadać na pytania tego typu.

goethe-Zertifikat a1
Start	Deutsch	1

70,- 95,- 80– 
85 JL

goethe-Zertifikat a1
Fit	in	Deutsch	1	2 

70,-

POZiOMy i egZaMiny

JL	=	jednostki	lekcyjne	po	45	minut
1			Liczba	JL	na	poziom,	potrzebnych	z reguły	do	osiągnięcia	danego	poziomu	i uzyskania	odpowiedniego	Goethe-Zertifikat	w ramach	kursu	intensywnego	lub	superintensywnego	
w ośrodku	Goethe-Institut	w Niemczech.	Swoją	rolę	odgrywają	przy	tym	także	czynniki	indywidualne,	takie	jak	doświadczenie	w nauce	języków	i język	ojczysty.

2			Egzaminy	przeznaczone	wyłącznie	dla	uczestników	kursów	dla	dzieci	i młodzieży.
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	 Ustawowe	dni	wolne	od	pracy	w całych	Niemczech

	 Ustawowe	dni	wolne	od	pracy	w niektórych	krajach	związkowych
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1

BulatS	Deutsch-Test	für	den	Beruf 55,- 65,-

c2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może 
z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub 
przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli spontanicznie, bardzo 
płynnie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń 
nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

goethe-Zertifikat C2 
Großes	Deutsches	Sprachdiplom	

220,- 295,- 160–
170 JL
i
więcej

c1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając 
także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi 
skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach 
towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. 
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 
wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące złożonych problemów.

goethe-Zertifikat C1 170,- 250,- 160–
170 JL

testDaf 175,- 175,-

B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
główne myśli zawarte w złożonych tekstach na tematy kon-
kretne lub abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na 
tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozu-
miewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by bez większego 
wysiłku prowadzić normalną rozmowę z rodzimymi użyt-
kownikami języka. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – 
formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi.

goethe-Zertifikat b2 150,- 200,- 240–
255 JL

testDaf 175,- 175,-

B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zro-
zumieć główne informacje, jeśli w wypowiedzi użyto jasnego 
standardowego języka i gdy wypowiedź dotyczy znanych 
tematów z pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie 
w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą wystąpić 
w czasie podróży w danym obszarze językowym. Potrafi two-
rzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, 
które są jej znane bądź ją interesują.

goethe-Zertifikat b1 120,- 180,- 160–
170 JL

a2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tema-
tów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać 
się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych na 
znane tematy. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pocho-
dzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz sprawy 
związanie z najważniejszymi potrzebami.

goethe-Zertifikat a2
Start	Deutsch	2

80,- 115,- 160–
170 JL

goethe-Zertifikat a2
Fit	in	Deutsch	2	2 

80,-

a1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i po-
trafi stosować znane jej wyrażenia z życia codziennego i proste 
zdania. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować 
pytania dotyczące rozmówcy i odpowiadać na pytania tego typu.

goethe-Zertifikat a1
Start	Deutsch	1

70,- 95,- 80– 
85 JL

goethe-Zertifikat a1
Fit	in	Deutsch	1	2 

70,-

POZiOMy i egZaMiny

JL	=	jednostki	lekcyjne	po	45	minut
1			Liczba	JL	na	poziom,	potrzebnych	z reguły	do	osiągnięcia	danego	poziomu	i uzyskania	odpowiedniego	Goethe-Zertifikat	w ramach	kursu	intensywnego	lub	superintensywnego	
w ośrodku	Goethe-Institut	w Niemczech.	Swoją	rolę	odgrywają	przy	tym	także	czynniki	indywidualne,	takie	jak	doświadczenie	w nauce	języków	i język	ojczysty.

2			Egzaminy	przeznaczone	wyłącznie	dla	uczestników	kursów	dla	dzieci	i młodzieży.
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