I.

SPRAWDŻ SWÓJ POZIOM!
Arial

Umiejętności
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Zdolność podstawowych funkcji językowych
takich jak przedstawianie siebie, robienie
zakupów, zamawianie jedzenia oraz rozmowa
na tematy dotyczące rodziny i rozumienie ich.
Zdolność do tworzenia prostych zdań,
korzystając z 800 podstawowych słówek oraz
gramatyki na poziomie podstawowym
Zdolność tworzenia i rozumienia żywego,
codziennego języka
Funkcje językowe, pozwalające na
wykonywanie rozmów telefonicznych, pytanie
o przysługę, korzystanie z miejsc publicznego
użytku, takiego jak poczta itp.
Zdolność użycia i zrozumienia 1500~2000
słówek oraz stosowanie form,
umożliwiających rozmowę na tematy rodzinne
i towarzyskie
Wiedza, jak zachowywać się w różnych
sytuacjach – oficjalnych i nieoficjalnych
Nie ma problemów z użyciem języka, który
jest niezbędny do prowadzenia codziennego
życia, korzysta z miejsc użytku publicznego i
potrafi utrzymywać stosunki towarzyskie
Zdolny do zrozumienia i wyrażania myśli na
konkretne tematy
Zdolny do zrozumienia i wyrażania się w
kolokwialnym języku koreańskim

Średniozaawansowany
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Posiada niezbędne umiejętności by korzystać
z miejsc użytku publicznego, rozwijać
stosunki towarzyskie oraz normalnie
funkcjonować.
Zdolny do zrozumienia przekazu z
wiadomości lub papieru
Zdolny do płynnego wyrażania się na tematy
społeczne I abstrakcyjne
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Arial

Umiejętności


Zdolny do zrozumienia I wyrażania myśli,
opartych na koreańskich wyrażeniach
idiomatycznych oraz reprezentatywnej kulturze
koreańskiej



Zdolny w pewnym stopniu do wyrażania
funkcji językowych koniecznych do
prowadzenia badań oraz związanych ze
słownictwem specjalistycznym
Zdolny do zastosowania języka w nieznanych
przez siebie tematach, takich jak ekonomia,
polityka itp.
Zdolny do używania języka w kontekście
oficjalnym jak i nieoficjalnym, oraz w
kontekście kolokwialnym i literackim
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Zaawansowany
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II.

Zdolny do płynnego i poprawnego wyrażania
myśli na tematy badawcze oraz
specjalistyczne
Zdolny do zastosowania języka w nieznanych
przez siebie tematach, takich jak ekonomia,
polityka itp.
Nie ma problemu w wyrażaniu myśli w stopniu
zbliżonym do rodzimych użytkowników języka

CZĘŚĆ PISEMNA – CO JEST OCENIANE!

Podlegające ocenie
Wypełnienie poleceń
zgodnie z treścią
Kompozycja formy
pisemnej
Użycie

Słownictwo

Co jest oceniane
Ocena jak zdający stosuje się do treści zadania i w
jaki sposób rozwiązuje je.
Ocena jak zdający buduje wypowiedź oraz korzysta
ze struktury paragrafów by stworzyć spójny język
wypowiedzi.
Ocena jak płynnie i poprawnie używane jest
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Podlegające ocenie
języka

słownictwo
Gramatyka

Ocena jak płynnie i poprawnie używana jest
gramatyka

Ortografia

Ocena poprawnego stosowania się do zasad
ortograficznych

Rejestr socjolingwistyczny

III.

Co jest oceniane

Ocena tego, czy zastosowano się do narzuconych
form w zależności od stylu literackiego

JAK APLIKOWAĆ

- Aplikacja przez internet : 『Aplikuj >Aplikacja przez internet』na stronie
www.topik.co.kr
Gdzie

Indywidualne zgłoszenie

Grupowe zgłoszenie

Korea

Aplikacja indywidualna przez
internet

Aplikacja internetowa przez
przedstawiciela grupy

Za
granicą

Odwiedzenie odpowiedniej filii
lub aplikacja przez internet

Postępowanie zgodne ze wskazówkami
stowarzyszenia przyjmującego
zgłoszenie

Przedstawiciele grupy pragnący aplikować w Korei powinni wcześniej skontaktować się z
zespołem TOPIK (☎02-3668-1331).

IV.

PROCES APLIKACJI PRZEZ INTERNET

1. Załóż konto na stronie TOPIK, zaloguj się i użyj Szybkiego Menu
2. Aplikujący lub reprezentant grupy musi wypełnić formularz i wpisać
odpowiednie dane
- Należy zrobić zdjęcie w przeciągu trzech miesięcy (obraz może być zeskanowany
lub też zrobiony przez aparat cyfrowy)
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3. Po uzupełnieniu aplikacji I dokonaniu opłaty, prosimy o wydrukowanie karty
egzaminacyjnej w odpowiednim okresie
- Tylko aplikujący, którzy dokonali opłaty za egzamin mogą otrzymać numer
zdającego oraz wydrukować kartę egzaminacyjną

V.

GDZIE ZDAWAĆ

Państwa I Regiony: 124 obszary w 36 krajach (dane z 2009)



Korea: 11 miejsc (Seoul, Busan, Gwangju, Daejeon, Daegu, Jeju, Cheongju,
Suwon, Incheon, Chuncheon and Jeonju)



Za granicą:

o

Japonia (24 miejsca): Sapporo, Sendai, Tokio, Yokohama, Niigata,
Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Nagano, Toyama, Kyoto,
Okayama, Shimonoseki, Okinawa, Chiba, Oita, Saitama, Kobe, Kagawa,
Kumamoto, Shimane, Yamagata, Miyazaki
- Chiny (29 miejsc): Pekin, Shanghai, Hong Kong, Qingdao, Changchun,
Dalian, Tianjin, Guangzhou, Yantai, Nanjing, Sichuan, Luoyang, Wuhan,
Weifang, Lyangzhou, Wuxi, Harbin, Yanji, Hangzhou, Chengdu,
Shenyang, Weihai, Jinan, Jilin, Suzhou, Nanchang, Xian, Changsha,
Shenzhen
- Stany Zjednoczone (7 miejsc): New York, Los Angeles, Washington,
San Francisco, Chicago, Houston, Guam·Saipan- Kazachstan: AlmatyKyrgyzstan: Bishkek- Uzbekistan (4 miejsca): Tashkent, Samarkand,
Urgench, Fergana- Mongolia: Ułanbator- Rosja (8 miejsc): Władywostok,
Sakhalin, Khabarovsk, Moskwa, Saintpetersburg, Novosibirsk, Rostovna-donu, Irkutsk- Australia: Sydney- Niemcy: Frankfurt- Brazil (3
miejsca): Sao Paulo, Iguacu, Rio de Janeiro- Wietnam: Ho Chi Min City,
Hanoi- Tajlandia: Bankok, Song khla- Kanada: Toront- UK: LondonTajwan: Taipei - Filipiny: Manila- Singapur: Singapur- Bangladesh:
Dacca- Malaysia: Kuala Lumpur- Paragwaj: Asunciun- Argentine:
Buenos Aires- France (4 miejsca): Paris, La Rochelle, Rouen,
Strasbourg- Myanmar: Yangon, Mandalay- Indie: Delhi, ChennaiIndonezja: Jakarta- Tadżykistan: Dushanbe- Azerbaijan: Baku- Turkey:
Ankara, Kayseri- Laos: Vientiane- Czechy: Praga- Pakistan: Islamabad,
Lahor- Egipt: Kair- Białoruś: Minsk- Włochy: Milan
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