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Poziom biegłości językowej – skala ogólna: 
 

Poziom 
podstawowy 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często 
używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: 
bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, 
otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach 
komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy 
znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie,  
w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia 
codziennego. 

 
Poziom biegłości językowej – samoocena: 
 

Słuchanie Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze 
sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje, dotyczące mnie 
i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). 
Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych 
komunikatach i ogłoszeniach. Rozumienie Czytanie Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących, życia 
codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, 
rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne. 

Interakcja Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie 
radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie 
rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. 

Mówienie Produkcja Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać 
swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją 
obecną i poprzednią pracę. 

Pisanie 

Pisanie Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z 
doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na 
przykład dziękując komuś za coś. 

 
Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych: 
 

Zakres 
Stosuje podstawowe struktury zdań z zapamiętanymi zwrotami, wyrażeniami i 
formułami w celu przekazania ograniczonych informacji w prostych, codziennych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

Poprawność 
Poprawnie używa niektórych prostych struktur, lecz ciągle popełnia podstawowe 
błędy. 

Płynność 
Potrafi się wypowiadać w bardzo krótkich zdaniach, choć przerwy, falstarty i 
przeformułowania są nagminne w jego wypowiedziach. 

Interakcja 
Potrafi odpowiadać na pytania i reagować na proste wypowiedzi. Potrafi wskazać, co 
rozumie, lecz rzadko potrafi zrozumieć tyle, by móc samemu prowadzić rozmowę. 

Spójność 
Potrafi łączyć grupy słów takimi prostymi spójnikami, jak ,,i’’, ,,lecz’’, ,,dlatego że’’. 

 
 


