
Testy poziomujące online
Einstufungstests

Instrukcja obsługi

Linki do testów do serii podręczników DaF



Testy online do podręczników DaF
– szybko i pewnie:

• wypełniasz online,

• od razu otrzymujesz wynik 
w punktach i procentowy,

• sprawdzasz prawidłowe rozwiązania 
w szczegółowym raporcie,

• wynik swojego testu wraz z raportem 
przesyłasz lektorowi mailem.



Jak skorzystać z testów poziomujących online?

Krok 1

Wejdź w link prowadzący do właściwego testu  - znajdziesz je na 
kolejnych stronach instrukcji.

Klikając w pole
„Zum Einstufungstest”

przejdziesz do właściwego testu



Jak skorzystać z testów poziomujących online?

Krok 2

Dokładnie przeczytaj polecenie, wysłuchaj nagrań lub obejrzyj film –
zadania nie mają ograniczenia czasowego, możesz je wykonać we 
własnym tempie.

Kliknij pole
„Weiter”, 

aby przejść do kolejnego zadania.



Jak skorzystać z testów poziomujących online?

Krok 3

Jeżeli nie masz pewności, czy wybrane rozwiązane jest prawidłowe 
i chcesz je zmienić, możesz wrócić do danego zadania i poprawić 
odpowiedź.

Kliknij numer poprawianego 
zadania na górnej belce pod 

tytułem serii .



Jak skorzystać z testów poziomujących online?

Krok 4

Wszystkie zadania w teście zostały rozwiązane i chcesz zamknąć test, 
aby poznać swoją ocenę.

Kliknij pole „Auswerten”. Test 
zostanie zamknięty, a Twoja ocena 

pojawi się na kolejnym ekranie.

Chcesz jeszcze wrócić do testu? To 
ostatnia szansa!

Kliknij pole „Zurück”. 



Jak skorzystać z testów poziomujących online?

Twoja ocena

Ocena wyrażona jest w skali 
punktowej i procentowej. 

System podpowiada, który tom 
podręcznika będzie dla Ciebie 

najlepszym rozwiązaniem.

Raport szczegółowy uzyskasz 
klikając na pole:

„Detailauswertung anzeigen”.
Możesz również sprawdzić same 

rozwiązania zadań klikając na:
„Lösung”



Jak wysłać wynik testu poziomującego 
lektorowi lub szkole językowej?
Na ekranie z wynikiem testu kliknij na trzecie czerwone pole 
„Mailformular anzeigen”

Wpisz swój adres mailowy

Wpisz adres mailowy lektora lub 
szkoły językowej – kopia testu 

zostanie wysłana również na ich 
adres

Możesz spersonalizować 
wiadomość wpisując nagłówek 
adresowy i tekst, który zostanie 

wysłany do wybranego przez 
Ciebie adresata.



Testy poziomujące 
do serii Aspekte neu

Aspekte neu B1 plus

Aspekte neu B2

Aspekte neu C1

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aspekte&questclass=B1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aspekte&questclass=B2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aspekte&questclass=C1


Testy poziomujące 
do serii Aspekte junior

Aspekte junior B1 plus

Aspekte junior B2

Aspekte junior C1

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/ypeinstufung/index.php?questname=aspektejunior&questclass=B1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/ypeinstufung/index.php?questname=aspektejunior&questclass=B2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/ypeinstufung/index.php?questname=aspektejunior&questclass=C1


Testy poziomujące 
do serii Linie 1

Linie 1 A1

Linie 1 A2

Linie 1 B1

Linie 1 B2

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=linie1&questclass=A1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=linie1&questclass=A2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=linie1&questclass=B1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=linie1&questclass=B2


Testy poziomujące 
do serii Netzwerk neu

Netzwerk neu A1

Netzwerk neu A2

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a1/
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a2/


Testy poziomujące 
do serii DaF im Unternehmen

DaF im Unternehmen A1

DaF im Unternehmen B2

DaF im Unternehmen B1

DaF im Unternehmen A2

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafunternehmen&questclass=A1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafunternehmen&questclass=B2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafunternehmen&questclass=B1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafunternehmen&questclass=A2


Testy poziomujące 
do serii DaF leicht

DaF leicht A1

DaF leicht A2

DaF leicht B1

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafleicht&questclass=A1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafleicht&questclass=A2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=dafleicht&questclass=B1


Testy poziomujące 
do serii Aussichten

Aussichten A1

Aussichten A2

Aussichten B1

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aussichten&questclass=A1
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aussichten&questclass=A2
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=aussichten&questclass=B1


Wypróbuj wersje interaktywne kursów Klett

Pracujesz w szkole językowej lub na uczelni 
wyższej z kursem Klett i chciałbyś rozpocząć 
pracę z materiałami interaktywnymi?

Wypróbuj nasze materiały bezpłatnie przez 
30 dni. 

1. Wejdź na https://klett.pl/zamow-
bezplatny-kod

2. Zaloguj się (jeśli nie masz jeszcze konta, 
zarejestruj się).

3. Wybierz interesujący Cię kurs i zamów 
bezpłatny kod.

https://klett.pl/zamow-bezplatny-kod
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