
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
we współpracy z Uniwersytetem dla Cudzoziemców w Perugii  
prowadzi certyfikację znajomości języka włoskiego. 
Egzaminy są zgodne z wymaganiami organizacji ALTE (Association of Language Testers in 
Europe). Organizowane są dwa razy do roku- w czerwcu i listopadzie. 
 
CELI 1 
Egzamin CELI 1 wykazuje znajomość języka w stopniu podstawowym. Testy egzaminacyjne 
są przygotowywane w oparciu o specyfikacje Council of Europe’s Waystage. Kandydat musi 
wykazać się umiejętnością komunikacji w codziennych sytuacjach.  
Egzamin składa się z czterech komponentów: rozumienie tekstu pisanego, praca pisemna, 
zrozumienie tekstu ze słuchu, rozmowa. 
 
CELI 2 
Testy egzaminacyjne CELI 2 są przygotowywane w  oparciu o specyfikacje Council of 
Europe’s Treshold. Kandydat musi wykazać się znajomością języka włoskiego pozwalającą 
na komunikację i  w codziennych sytuacjach.  
Egzamin składa się z czterech komponentów: rozumienie tekstu pisanego, praca pisemna, 
rozumienie tekstu ze słuchu, rozmowa. 
 
CELI 3 
Testy sprawdzają znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat musi 
posiadać umiejętności językowe aby poradzić sobie w prostych zagadnieniach i sytuacjach 
życia codziennego. Egzaminacja CELI jest oparta o specyfikacje dla Council of Europe’s 
Vantage. Egzamin składa się z 5 komponentów: rozumienie tekstu pisanego, praca pisemna, 
zastosowanie struktur językowych, rozumienie tekstu ze słuchu, rozmowa. 
 
CELI 4  
Testy egzaminacyjne na poziomie CELI 4 sprawdzają znajomość języka włoskiego na 
poziomie zaawansowanym. Kandydat musi wykazać umiejętności językowe niezbędne dla 
pełnego i prawidłowego działania w społeczeństwie włosko-języcznym, również w sytuacjach 
związanych ze studiowaniem czy pracą zawodową. Egzamin składa się z 5 części: rozumienie 
tekstu pisanego, praca pisemna, zastosowanie struktur językowych, rozumienie tekstu ze 
słuchu, rozmowa. 
 
CELI 5 
Egzamin na poziomie CELI 5 sprawdza znajomość języka włoskiego na poziomie 
zaawansowanym. Kandydat musi wykazać się umiejętnościami językowymi dla działania w 
dowolnym kontekście socjalnym czy profesjonalnym. Egzamin składa się z 5 części: 
rozumienie tekstu pisanego, praca pisemna, zastosowanie struktur językowych, rozumienie 
tekstu ze słuchu, rozmowa. 
 
CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA WŁOSKIEGO HANDLOWEGO 
CIC (dwa poziomy zaawansowania) 
Certyfikacja testuje znajomość języka włoskiego w zakresie słownictwa związanego z 
ekonomią i biznesem. Studenci i profesjonaliści działający w tym sektorze mogą wykazać się 
umiejętnościami komunikacyjnymi z włoskimi: przedsiębiorstwami, instytucjami, światem 
biznesu.  

• CIC średniozaawansowany (odpowiada poziomowi certyfikacji CELI 2/3) 
• CIC zaawansowany (odpowiada poziomowi certyfikacji CELI 4) 





Equipollenza dei titoli - competenze comunicative 
Competenze comunicative secondo i descrittori proposti dal Consiglio d’Europa 

nel “Quadro comune europeo di riferimento” (sintesi) 

A1 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo 
concreto.  
Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su informazioni 
personali (dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede ...).  
Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare.  

 
A2 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 
informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione).  
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni.  
Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante e sa 
esprimere bisogni immediati.  

B1 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.  
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua.  
È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale.  
È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  

 B2 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione.  
È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 
Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

C1 

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito.  
Si esprime con scioltezza e naturalezza.  
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici.  
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro 
controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

 
C2 

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge.  
Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli 
argomenti in una presentazione coerente.  
Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 
sfumature di significato in situazioni complesse.  

Ulteriori informazioni: 
• Common European Framework of Reference for Languages  

 


