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Poziom biegłości językowej – skala ogólna: 
 

Poziom 
samodzielności 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych 
wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą 
znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi 
radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie 
podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne 
wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. 
Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko 
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

 
Poziom biegłości językowej – samoocena: 
 

Słuchanie Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe 
dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki 
wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach 
bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – 
wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Rozumienie 

Czytanie Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej 
występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. 
Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej 
korespondencji. 

Interakcja Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w 
czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. 
Potrafię – bez uprzedniego przygotowania –włączać się do rozmów na 
znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, 
zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Mówienie Produkcja Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i 
zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko 
uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować 
wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne  
reakcje i wrażenia. 

Pisanie 

Pisanie Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane Pozdrowieniami 
moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując 
swoje przeżycia i wrażenia. 

 
Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych: 
 

Zakres 
Zna język wystarczająco dobrze, by sobie poradzić w większości sytuacji. Dysponuje 
wystarczającym zasobem słownictwa, żeby wyrażać własne zdanie – choć często z 
pewnym wahaniem i uciekając się do omówień – na tematy, takie jak rodzina, hobby, 
zainteresowania, praca, podróże, sprawy bieżące. 

Poprawność 
Stosuje dość poprawnie typowe zwroty i struktury związane z przewidywalnymi 
sytuacjami komunikacyjnymi. 

Płynność 
Potrafi się wyrażać w sposób zrozumiały, mimo częstych przerw potrzebnych do 
gramatycznego i leksykalnego planowania wypowiedzi i poprawiania się. Jest to 
szczególnie widoczne w dłuższych formach spontanicznej wypowiedzi. 

Interakcja 
Potrafi nawiązywać, podtrzymywać i kończyć proste rozmowy na znane sobie tematy 
lub o własnych zainteresowaniach. Potrafi powtórzyć, co ktoś powiedział, by 
potwierdzić wzajemne zrozumienie. 

Spójność 
Potrafi połączyć ciąg krótkich, wyraźnych, prostych elementów w spójną, linearną 
wypowiedź. 

 



 


