KURS EGZAMINACYJNY 2019/2020

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
POZIOM B1 – GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (GZ B1)
Podręcznik kursowy

SICHER! B1+

– podręcznik oraz ćwiczenia.

Program kursu – słuchacze przygotowują się do egzaminu Goethe-Zertifikat B1w sesji letniej 2020 i uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania,
rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia mowy, wypowiedzi ustnej (monolog) i prowadzenia rozmowy. Na kursie
zostanie wprowadzony i ugruntowany materiał gramatyczny i językowy, który pozwoli na skuteczne porozumiewanie się
w języku niemieckim w mowie i piśmie na poziomie samodzielności językowej B1 wg systematyki Rady Europy we wszystkich sytuacjach codziennych.
Na kursie słuchacze wykonują zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają i ćwiczą strategie niezbędne do sprostania wymogom poszczególnych części egzaminu. Dla wielu słuchaczy przygotowanie do egzaminu GZ B1 jest etapem do nabycia
kompetencji językowych, umożliwiających zdawanie egzaminów Goethe-Institut na wyższym poziomie.
Na przygotowanie do egzaminu Goethe-Zertifikat B1 (GZ B1) przewiduje się 112 godzin zegarowych nauki. Kursy roczne
w Szkole OMNIBUS trwają również 112 godzin zegarowych i umożliwiają słuchaczowi i lektorowi pełną realizację
programu przeznaczonego na ten etap nauki.
W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce doradzamy również korzystanie z następujących publikacji:
SŁOWNIK: do wyboru: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, wyd. Langenscheidt lub Duży słownik
niemiecko- polski polsko-niemiecki, wyd. Pons,
GRAMATYKA: EM Übungsgrammatik, wyd. Hueber lub Klipp und klar – gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami,
wyd. LektorKlett

Liczba osób
w grupie

Kurs 112 godzin zegarowych
1.
2.
3.
4.
5.

Dni tygodnia
poniedziałek, środa
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
wtorek, czwartek
sobota

Godziny zajęć
16.15–18.15
18.30–20.30
16.15–18.15
18.30–20.30
08.15–12.30

Cennik po uzwględnieniu rabatu 2019/20
0%
32,00

4–6

448,00
x
x

Sposoby płatności:
Kiedy
co miesiąc
co semestr
jednorazowo
przy zapisie

5%

10%
15%
1 godzina zegarowa
30,40
28,80
27,20
1 rata miesięczna
425,60
403,20
380,80
1 rata semestralna
1 702,40
1 612,80
1 523,20
1 opłata za rok
x
3 225,60
3 046,40

20%
25,60
358,40
1 433,60
2 867,20

RABATY w roku 2019/2020
Za ile godzin
zegarowych
14
56

Liczba
wpłat
8
2

112

1

10% – uczniowie i studenci
10% – za kontynuację nauki w kolejnym roku
10% – za jednorazową opłatę za całoroczny kurs
10% – za jednoczesną naukę 2 języków na rocznych kursach
(rabat przysługuje za każdy kurs)

5% – za jednorazową opłatę za semestr (4 miesiące nauki)
5% – rabat rodzinny
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 20 % łącznie.

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
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tel. 61 851 69 65, 61 851 53 23
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