
Diplom pro jejich budoucnost !

Zkoušky DELF je možné složit ve Francii či v 
jakékoli jiné zemi.

Zápisy
Bližší informace týkající se zapsání Vašeho dítěte 
ke zkouškám DELF, dat konání jednotlivých 
zkouškových termínů a ceny příslušných zkoušek 
Vám poskytne buď učitel francouzštiny Vašeho 
dítěte anebo přímo akreditovaná zkušební 
centra (francouzské aliance, kulturní centra či 
francouzské instituty).

Více informací naleznete na
www.ciep.fr/delf-scolaire/ www.ciep.fr/delf-junior/

Existuje široká škála diplomů z francouzského 
jazyka vydávaných francouzským ministerstvem 
školství,  jež dokládají  úroveň znalostí 
francouzštiny, a to od základních znalostí jazyka 
až po nejpokročilejší úrovně.

Provázejí studenty po celou dobu jejich studia.

DELF junior
DELF scolaire

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
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Je vašemu dítěti mezi 12 a 18 
lety a učí se francouzštinu?
Celosvětově uznávaný certifikát DELF ve své 
podobě „žákovský DELF“ („DELF scolaire“) a „DELF 
junior“ je Diplom studií francouzského jazyka 
(Diplôme d’études en langue française) vydávaný 
francouzským ministerstvem školství.

Administrativní a pedagogickou správu zkoušek 
DELF zajišťuje Mezinárodní centrum pedagogických 
studií (Centre international d’études pédagogiques, 
CIEP), státní instituce spadající pod francouzské 
ministerstvo školství. 

„Žákovský DELF“ a „DELF junior“ se skládají ze 4 
úrovní: A1, A2, B1 a B2, jež odpovídají Společnému 
evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ).

Proč Vašemu dítěti nabídnout 
složení zkoušek „žákovského 
DELFu“ či „DELFu junior“?
Je to pro něj příležitost zhodnotit své znalosti 
francouzštiny a taktéž zúročit práci a úsilí vynaložené 
během středoškolských studií. Všechny zkoušky DELFu 
jsou celosvětově uznávané a Vaše dítě tak bude mít 
platný jazykový diplom na celý život!

Jak probíhají zkoušky 
„žákovského DELFu“ či 
„DELFu junior“?
Zkoušky jsou přizpůsobené životnímu stylu mládeže a 
taktéž témata odpovídají oblastem jejich zájmů.

Zaměřují se na problematiky spjaté se světem mládeže, 
které jsou dětem důvěrně známé jako je rodina, 
přátelé, zájmy a záliby, školní prostředí (základní či 
středoškolské).

Učitel Vašeho dítěte Vám poradí, k jaké úrovni zkoušek 
DELF by se Vaše dítě mělo přihlásit, aby je zvládlo.

V den zkoušek…
Zkouška, kterou bude Vaše dítě skládat, sestává ze 
dvou hlavních částí:

• SPOLEČNÁ ČÁST ZKOUŠKY

Porozumění ústnímu projevu: žák 
odpovídá na otázky vztahující se k audio 
nahrávkám.

Porozumění písemnému projevu: 
žák odpovídá na otázky vztahující se k 
psaným materiálům jako jsou například 
články či inzeráty.

Písemný projev: žák má za úkol napsat 
dopis nebo vzkaz, odpovídá na určitou 
korespondenci.

• INDIVIDUÁLNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Ústní projev a komunikace: povídá si 
se zkoušejícím a reaguje na jeho otázky.

Při řešení jednotlivých cvičení čelí Vaše dítě 
situacím z každodenního života. Diplom DELF 
hodnotí schopnost Vašeho dítěte komunikovat, 
ať již písemně či ústně, s frankofonními mluvčími.

Všechny čtyři části zkoušky jsou bodově 
ohodnoceny, přičemž z každé je možné získat 
maximálně 25 bodů. Celkově pak musí uchazeč 
obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku 
úspěšně složil a získal diplom DELF!
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