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Poziom biegłości językowej – skala ogólna:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych
wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i
abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej
specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić
Poziom
normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym
samodzielności napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów –
formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także
wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając
wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom biegłości językowej – samoocena:
Słuchanie Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za

Rozumienie

Czytanie

skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w
miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów
o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej
odmianie języka.
Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów
współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska
i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Interakcja Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę

prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka.
Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

Mówienie

Produkcja Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne

tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić
swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw
względem możliwych rozwiązań.

Pisanie

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy
związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub
opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i
przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla
mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych:

Poprawność

Dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste
opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, bez zbyt rażącego
szukania odpowiednich słów i przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur
zdaniowych.
Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej. Nie robi błędów
powodujących niezrozumienie i potrafi poprawić większość swoich błędów.

Płynność

Potrafi tworzyć dłuższe wypowiedzi w dość równym tempie – mimo że może się wahać
szukając odpowiednich struktur i wyrażeń, co powoduje zauważalne długie pauzy.

Zakres

Interakcja
spójność

Potrafi inicjować rozmowy, zabierać głos w stosownej chwili i kończyć rozmowę, gdy
trzeba, mimo że nie zawsze czyni to w sposób elegancki. Potrafi podtrzymać dyskusję
na znany sobie temat potwierdzając zrozumienie, zachęcając innych do wypowiedzi
itp.
Potrafi stosować ograniczony zasób spójników, by łączyć zdania w jedną spójną,
zrozumiałą wypowiedź, choć w dłuższych wypowiedziach pojawiają się pewne
,,przeskoki’’ i zachwiania ciągłości.

