
DELE	  -‐	  OPIS	  ISPITA:	  

Diploma	  A1	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  koja	  odgovara	  Početnom	  nivou	  (A1),	  prvom	  od	  šest	  nivoa	  Zajedničkog	  jezičkog	  
evropskog	  okvira.	  

Ova	  diploma	  akredituje	  da	  osoba	  može	  da	  se	  snađe	  u	  jednostavnim	  situacijama,	  koje	  se	  odnose	  na	  neposredne	  
potrebe	  ili	  na	  svakodnevicu.	  

Ispit	  se	  sastoji	  iz	  četiri	  dela:	  

• Razumevanje	  teksta	  (45	  min)	  

• Razumevanje	  slušanog	  teksta	  (20	  min)	  

• Pismeno	  izražavanje	  i	  interakcija	  (25	  min)	  

• Usmeno	  izražavanje	  i	  konverzacija	  (15	  min)	  

	  

	  

Diploma	  A2	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  koja	  odgovara	  Osnovnom	  nivou	  (A2),	  drugom	  od	  šest	  nivoa	  Zajedničkog	  jezičkog	  
evropskog	  okvira.	  

Ova	  diploma	  akredituje	  da	  osoba	  može	  da	  razume	  svakodnevne	  fraze	  i	  izraze	  neophodne	  za	  snalaženje	  u	  poznatim	  
situacijama	  (predstavljanje	  sebe	  i	  svoje	  okoline,	  kupovina,	  snalaženje	  u	  gradu	  i	  sl.)	  

Ispit	  se	  sastoji	  iz	  četiri	  dela:	  

• Razumevanje	  teksta	  (60	  min)	  

• Razumevanje	  slušanog	  teksta	  (35	  min)	  

• Pismeno	  izražavanje	  i	  interakcija	  (50	  min)	  

• Usmeno	  izražavanje	  i	  konverzacija	  (15	  min)	  

	  

	  

Diploma	  B1	  (Početni	  nivo)	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  dovoljnu	  za	  snalaženje	  u	  situacijama	  koje	  zahtevaju	  osnovni	  nivo	  komunikacije.	  Ispit	  se	  
sastoji	  iz	  sledećih	  delova:	  

• Razumevanje	  teksta	  (40	  min)	  

• Pismeno	  izražavanje	  (50	  min).	  Pisanje	  kratkih	  i	  jednostavnih	  tekstova	  praktičnog	  
karaktera.	  

• Razumevanje	  slušanog	  teksta	  (30	  min)	  

• Test	  gramatike	  i	  vokabulara	  (40	  min)	  

• Konverzacija	  (10	  min)	  

	  



Diploma	  B2	  (Srednji	  nivo)	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  za	  snalaženje	  u	  uobičajenim	  sitacijama	  svakodnevnog	  života,	  u	  situacijama	  normalne	  
komunikacije	  koje	  ne	  zahtevaju	  specijalizovano	  izražavanje.	  

Sastoji	  se	  od	  sledećeg:	  

• Razumevanje	  teksta	  (60	  min)	  

• Pismeno	  izražavanje	  (60	  min).	  Pisanje	  pisma	  i	  sastava.	  Svaki	  od	  pisanog	  teksta	  treba	  da	  sadrži	  između	  150	  i	  
200	  reči.	  

• Razumevanje	  slušanog	  teksta	  (30	  min).	  Kandidat	  odgovara	  na	  12	  pitanja	  sa	  više	  ponuđenih	  opcija	  na	  4	  audio	  
teksta.	  Snimak	  se	  sastoji	  od	  obaveštenja,	  vesti,	  razgovora	  ili	  intervjua.	  

• Test	  gramatike	  i	  vokabulara	  (60	  min)	  

• Konverzacija	  (10-‐15	  min)	  

	  

	  

Diploma	  C1	  (Napredni	  nivo)	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  neophodnu	  za	  jasno	  izražavanje	  u	  različitim	  situacijama	  u	  društvu,	  na	  poslu	  i	  na	  
studijama.	  

Sastoji	  se	  iz	  sledećeg:	  

• Razumevanje	  teksta	  i	  korišćenje	  jezika	  (90	  min)	  

• Razumevanje	  slušanog	  teksta	  ì	  korišćenje	  jezika	  (50	  min)	  

• Integrisane	  jezičke	  veštine:	  razumevanje	  slušanog	  teksta	  i	  pismeno	  izražavanje	  i	  
interakcija	  (80	  min)	  

• Integrisane	  jezičke	  veštine:	  razumevanje	  pisanog	  teksta	  i	  usmeno	  izražavanje	  i	  interakcija	  (20	  min	  /	  20	  
minuta	  za	  pripremu)	  

	  

	  

Diploma	  C2	  (Najviši	  nivo)	  

Potvrđuje	  jezičku	  sposobnost	  neophodnu	  za	  snalaženje	  u	  situacijama	  koje	  zahtevaju	  napredni	  nivo	  znanja	  španskog	  
jezika	  i	  poznavanje	  kulture.	  

Sastoji	  se	  od	  sledećeg:	  

• Korišćenje	  jezika,	  razumevanje	  pisanog	  i	  slušanog	  teksta	  (105	  min)	  

• Integrisane	  jezičke	  veštine:	  razumevanje	  slušanog	  i	  pisanog	  teksta	  i	  piseno	  
izražavanje	  i	  interakcija	  (150	  min)	  

• Integrisane	  jezičke	  veštine:	  razumevanje	  pisanog	  teksta	  i	  usmeno	  izražavanje	  (20	  
min	  /	  30	  min.	  za	  pripremu)	  

	  

	  


