
Aprašas Kontaktai

Kalbos mokėjimo lygiai pagal Bendruosius Europos 
kalbų metmenis

A1
Geba suprasti ir vartoti pagrindines frazes, 
kad patenkintų konkrečius poreikius; geba 
užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir 
atsakyti į tokius pat klausimus. 

A2
Geba komunikuoti įprastose kasdienėse 
situacijose apie žinomus dalykus, kai terei-
kia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti.

B1
Geba kurti paprastą rišlų tekstą jam 
įdomiomis temomis; geba apibūdinti 
svajones, viltis, nurodyti priežastis ir 
paaiškinti nuomones ar planus.

B2

Geba suprasti sudėtingų tekstų 
abstrakčiomis temomis pagrindines 
mintis, taip pat specializuotas diskusijas 
profesinėmis temomis; geba spontaniškai 
ir laisvai bendrauti, išdėstyti įvairių 
pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

C1
Geba suvokti potekstę, spontaniškai, lais-
vai išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, 
pažiūras; geba kurti tekstą sudėtingomis 
temomis, tinkamai vartodamas siejimo 
priemones.

C2
Geba lengvai suprasti iš esmės viską, 
spontaniškai ir visiškai laisvai, perteik-
damas reikšmės niuansus išdėstyti savo 
nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir 
sudėtingesnėse situacijose.

Vokiečių kalbos diplomas (DSD) – tai bendra Vokietijos 
valstybės ir federalinių žemių užduotis.

Visus su DSD egzaminu susijusius klausimus sprendžia 
Centrinis DSD komitetas.

Centrinio DSD komiteto pirmininkas:

Tel: +49 (0) 89 2186 2345
El. p.: dsd@kmk.org

Kultūros ministrų konferencijos sekretoriatas:

Tel: +49 (0) 30 25418-419
El. p.: dsd@kmk.org

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) yra 
atsakinga už egzaminų organizavimą, logistiką, vykdymą 
atitinkamoje šalyje ir įvertinimą:

Tel:  +49 (0)228 99 358-8631
El. p.: dsd@bva.bund.de
Interneto 
svetainė:  www.auslandsschulwesen.de/dsd

Atsakinga institucija Lietuvoje:

Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZfA) 
Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje.

El. p.: vilnius@auslandsschulwesen.de
Interneto 
svetainė: www.auslandsschulwesen.de/vilnius

Deutsches
Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz

www.pasch-net.de
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DIPLOMAI EGZAMINAS KOKYBĖ

SĖKMĖ

DSD I
 atitinka B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis
 patvirtina vokiečių kalbos mokėjimo lygį, kurio 

reikalaujama Vokietijos parengiamuosiuose 
universitetinėms studijoms kursuose

 suteikia pranašumų stojant į Vokietijos aukštąsias 
mokyklas ar universitetus

 variantas DSD I PRO skirtas norint mokytis 
profesinėse mokyklose

DSD II
 atitinka B2 arba C1 lygį pagal Bendruosius Europos 

kalbų metmenis
 patvirtina vokiečių kalbos mokėjimo lygį, kurio 

reikalaujama stojant į Vokietijos aukštąsias mokyklas 
ar universitetus

Egzamino dalys
 rašytinio teksto supratimas (skaitymas)
 sakytinio teksto supratimas (klausymas)
 rašytinė komunikacija
 sakytinė komunikacija

Užduočių rūšys
 kelių pasirinkčių užduotys
 atitikmenų siejimo užduotys
 įrašymo užduotys
 teiginių vertinimo pratimai
 rašytinio teksto produkavimas
 prezentacija
 dialogas

Egzamino vykdymas
 Egzaminas vyksta centralizuotai tik sertifikuotose 

užsienio DSD mokyklose

Egzamino vertinimas
 Rašytinės egzamino dalys vertinamos Vokietijoje

 Egzaminas rengiamas orientuojantis į:
• Vokietijos baigiamuosius egzaminus
• Bendruosius Europos kalbų metmenis

 Kokybę užtikrina mokslinės rekomendacijos ir 
metodiškai pagrįstas vertinimas

 Egzaminai vyksta daugiau nei 65 pasaulio šalyse

 Per metus egzaminą laiko apie 75 000 moksleivių 

Vokiečių kalbos diplomas (DSD) – vokiečių kalbos mokėjimą visame pasaulyje patvirtinantis dokumentas
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