INFORMACJA O EGZAMINACH PRÓBNYCH
GOETHE-INSTITUT

B1
B2
C1
SESJA LETNIA 2019
ZAPISY
1. Celem egzaminu próbnego jest sprawdzenie przez kandydata swoich umiejętności językowych w warunkach identycznych z warunkami egzaminacyjnymi oraz uzyskanie oceny Komisji Egzaminacyjnej
Goethe-Institut. Egzamin próbny jest przeprowadzany na podstawie dostępnych materiałów ćwiczeniowych (identycznych z egzaminacyjnymi) publikowanych przez Goethe-Institut.
2. Egzaminy próbne Goethe-Institut B1 i C1 przeprowadzane są z części pisemnej i ustnej. Kandydat może
zdawać egzamin próbny z wybranej części – pisemnej lub ustnej, albo z obu części.
3. Osoby chcące przystąpić do próbnego egzaminu Goethe Institut B1 lub C1 w sesji letniej 2019,
zobowiązane są w czasie trwania zapisów(25.02–29.03.2019) dopełnić następujących formalności:
- zarejestrować się w SJO OMNIBUS, Poznań, pl. Wolności 5,
- zaakceptować zasady egzaminu próbnego zawarte w niniejszej informacji,
- wpłacić opłatę egzaminacyjną za wybraną lub wybrane części wg. aktualnego cennika 2019
(nb. zniżki dla dla Słuchaczy SJO OMNIBUS).
UWAGA: Warunkiem rejestracji jest dokonanie opłaty gotówką lub przelewem.
Osoby wnoszące opłatę przelewem prosimy o dostarczenie lub przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty
najpóźniej ostatniego dnia trwania zapisów – w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły.
Numer konta: 28 1600 1084 1846 3763 6000 0001
Posiadacz konta: OMNIBUS Szkoła Języków Obcych, pl. Wolności 5, 61-738 Poznań

4. Egzaminy próbne Goethe-Institut zostaną przeprowadzone w przypadku zgłoszenia się minimum 4 osób.
TERMINY I MIEJSCE EGZAMINÓW PRÓBNYCH – CZĘŚĆ PISEMNA I USTNA
Egzaminy
próbne

B1

C1

C1

pisemny

ustny

pisemny

ustny

pisemny

ustny

Ceny

120 zł (100 zł*)

60 zł (50 zł*)

140 zł (120 zł*)

80 zł (70 zł*)

90 zł (70 zł*)

80 zł (60 zł*)

Data

05.04.2019
piątek

05.04.2019
piątek

05.04.2019
piątek

05.04.2019
piątek

06.04.2018
piątek

06.04.2018
piątek

* ceny promocyjne dla Słuchaczy SJO OMNIBUS
Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu zostanie przesłana mailem 5 dni przed egzaminem próbnym.
WYNIKI obu części egzaminów próbnych Goethe-Institut B1 i C1 – pisemnej i ustnej – będą dostępne
w piątek 17.04.2019 od godziny 12.00 w Sekretariacie Szkoły Języków Obcych OMNIBUS – Poznań,
pl. Wolności 5 lub telefonicznie pod numerami 61 8515323 i 61 8516963.
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