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Poziom biegłości językowej – skala ogólna: 
 

Poziom 
biegłości 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, 
dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi 
się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe 
sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach 
towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować 
jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi 
ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji 
wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. 

 
Poziom biegłości językowej – samoocena: 
 

Słuchanie Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno 
skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a 
nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy 
telewizyjne i filmy. 

Rozumienie Czytanie Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i 
doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły 
specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z 
moją dziedziną. 

Interakcja Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego 
namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię 
skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach 
zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, 
zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Mówienie Produkcja Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące 
skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub 
poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją. 

Pisanie 

Pisanie Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, 
dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać  
złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy 
opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. 
Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika. 

 
Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych: 
 

Zakres 

Dysponuje szerokim zakresem środków językowych, pozwalających na odpowiedni 
dobór wyrażeń w celu jasnego i ujętego we właściwym stylu prezentowania swojego 
zdania w szerokim zakresie tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub 
dotyczących spędzania czasu wolnego, bez konieczności ograniczania swobody 
wypowiedzi. 

Poprawność 
Utrzymuje wysoki poziom poprawności gramatycznej; błędy są rzadkie i trudne do 
uchwycenia, zazwyczaj od razu poprawiane. 

Płynność 
Potrafi się wypowiadać płynnie i spontanicznie, prawie bez wysiłku. Naturalny, płynny 
tok jego wypowiedzi mogą zakłócić wyłącznie tematy trudne koncepcyjnie. 

Interakcja 
Potrafi sprawnie dobierać właściwe wyrażenia ze swojego zasobu środków 
językowych, aby zabrać głos i utrzymać się przy nim w celu wygłoszenia własnych 
uwag i umiejętnie się odnieść do wypowiedzi innych osób. 

Spójność 
Potrafi sformułować jasną, płynną, dobrze skonstruowaną wypowiedź, wykazując 
opanowanie stosowanych struktur, spójników i wskaźników zespolenia. 

 


