Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli

Europejski system opisu kształcenia językowego

Tabela 1. Poziomy bieg³oœci jêzykowej: skala ogólna (Common Reference Levels: global scale)

Poziom
biegłości

Poziom
samodzielności

Poziom
podstawowy

C2

Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie mo¿e z ³atwoœci¹ zrozumieæ praktycznie wszystko,
co us³yszy lub przeczyta. Potrafi streszczaæ informacje pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³, pisanych lub
mówionych, w spójny sposób odtwarzaj¹c zawarte w nich tezy i wyjaœnienia. Potrafi wyra¿aæ swoje
myœli p³ynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie ró¿nicuj¹c odcienie znaczeniowe nawet
w bardziej z³o¿onych wypowiedziach.

C1

Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, d³u¿szych
tekstów, dostrzegaj¹c tak¿e znaczenia ukryte, wyra¿one poœrednio. Potrafi siê wypowiadaæ p³ynnie,
spontanicznie, bez wiêkszego trudu odnajduj¹c w³aœciwe sformu³owania. Skutecznie i swobodnie
potrafi pos³ugiwaæ siê jêzykiem w kontaktach towarzyskich i spo³ecznych, edukacyjnych b¹dŸ
zawodowych. Potrafi formu³owaæ jasne, dobrze zbudowane, szczegó³owe, dotycz¹ce z³o¿onych
problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i w³aœciwie pos³uguj¹c siê regu³ami organizacji
wypowiedzi, ³¹cznikami, wskaŸnikami zespolenia tekstu.

B2 Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie rozumie znaczenie g³ównych w¹tków przekazu
zawartego w z³o¿onych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, ³¹cznie z rozumieniem
dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalnoœci. Potrafi porozumiewaæ siê na tyle p³ynnie
i spontanicznie, by prowadziæ normaln¹ rozmowê z rodzimym u¿ytkownikiem jêzyka, nie powoduj¹c
przy tym napiêcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formu³owaæ
przejrzyste i szczegó³owe wypowiedzi ustne lub pisemne, a tak¿e wyjaœniaæ swoje stanowisko
w sprawach bêd¹cych przedmiotem dyskusji, rozwa¿aj¹c wady i zalety ró¿nych rozwi¹zañ.
B1 Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie rozumie znaczenie g³ównych w¹tków przekazu
zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotycz¹ znanych jej spraw i zdarzeñ
typowych dla pracy, szko³y, czasu wolnego itd. Potrafi radziæ sobie w wiêkszoœci sytuacji
komunikacyjnych, które mog¹ siê zdarzyæ w czasie podró¿y w regionie, gdzie mówi siê danym
jêzykiem. Potrafi tworzyæ proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które s¹ jej
znane b¹dŸ j¹ interesuj¹. Potrafi opisywaæ doœwiadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia,
krótko uzasadniaj¹c b¹dŸ wyjaœniaj¹c swoje opinie i plany.
A2 Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i czêsto u¿ywane wyra¿enia
w zakresie tematów zwi¹zanych z ¿yciem codziennym (s¹ to np.: bardzo podstawowe informacje
dotycz¹ce osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewaæ siê
w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagaj¹cych jedynie bezpoœredniej wymiany
zdañ na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywaæ swoje pochodzenie i otoczenie,
w którym ¿yje, a tak¿e poruszaæ sprawy zwi¹zane z najwa¿niejszymi potrzebami ¿ycia codziennego.
A1 Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosowaæ potoczne wyra¿enia
i bardzo proste wypowiedzi dotycz¹ce konkretnych potrzeb ¿ycia codziennego. Potrafi formu³owaæ
pytania z zakresu ¿ycia prywatnego, dotycz¹ce np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna
i rzeczy, które posiada oraz odpowiadaæ na tego typu pytania. Potrafi przedstawiaæ siebie i innych.
Potrafi prowadziæ prost¹ rozmowê pod warunkiem, ¿e rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest
gotowy do pomocy.

Ze wzglêdów praktycznych jednak, w celu
lepszego zorientowania ucz¹cych siê, nauczycieli
i innych u¿ytkowników z sektora edukacyjnego,
konieczny bêdzie bardziej szczegó³owy obraz tej
skali. Obraz taki mo¿na przedstawiæ w formie
tabeli prezentuj¹cej opis wed³ug g³ównych kategorii komunikacji jêzykowej na ka¿dym z szeœciu
poziomów. Przyk³adem mo¿e byæ tabela 2, która
stanowi propozycjê samooceny w odniesieniu
do powy¿szych szeœciu poziomów. Propozycja
ta mo¿e pomóc ucz¹cym siê w tworzeniu profilu w³asnych sprawnoœci jêzykowych, a tak¿e
w zdecydowaniu, z którego poziomu opisuj¹cego umiejêtnoœci szczegó³owe powinni skorzystaæ w celu oceny w³asnego stopnia bieg³oœci.
Z innych powodów mo¿e by³oby po¿¹dane
skupienie siê na danym zakresie poziomów i na

konkretnych kategoriach. Ograniczaj¹c zakres
poziomów i kategorii wy³¹cznie do tych, które
odpowiadaj¹ konkretnemu celowi, mo¿na dodaæ
wiêcej elementów: bardziej szczegó³owych poziomów i kategorii. Takie uszczegó³owienie pozwoli
na stworzenie zestawu modu³ów pozostaj¹cych
we wzajemnych zale¿noœciach, a jednoczeœnie
nawi¹zuj¹cych do okreœlonej skali ogólnej Europejskiego Systemu Opisu.
Jeszcze innym rozwi¹zaniem – zamiast
profilowania kategorii dzia³añ komunikacyjnych
– mo¿e byæ próba oceny bieg³oœci na podstawie
tych aspektów jêzykowej kompetencji komunikacyjnej, które wynikaj¹ z dzia³añ komunikacyjnych. Tak¹ próbê w odniesieniu do sprawnoœci
mówienia przedstawiono w tabeli 3, w której
skupiono uwagê na rozmaitych jakoœciowych
aspektach pos³ugiwania siê jêzykiem.
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Słuchanie

Potrafiê zrozumieæ znane
mi s³owa i bardzo podstawowe wyra¿enia dotycz¹ce mnie osobiœcie, mojej rodziny i bezpoœredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne
a wymowa wyraŸna.

Potrafiê zrozumieæ wyra¿enia i najczêœciej u¿ywane
s³owa, zwi¹zane ze sprawami dla mnie wa¿nymi (np.
podstawowe informacje,
dotycz¹ce mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca
i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafiê zrozumieæ g³ówny sens zawarty
w krótkich, prostych komunikatach i og³oszeniach.

Potrafiê zrozumieæ g³ówne
myœli zawarte w jasnej, sformu³owanej w standardowej
odmianie jêzyka wypowiedzi
na znane mi tematy, typowe
dla domu, szko³y, czasu wolnego itd. Potrafiê zrozumieæ
g³ówne w¹tki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktuj¹cych o sprawach
bie¿¹cych lub o sprawach interesuj¹cych mnie prywatnie
lub zawodowo – wtedy, kiedy
te informacje s¹ podawane
stosunkowo wolno i wyraŸnie.

Potrafiê
zrozumieæ
d³u¿sze wypowiedzi i
wyk³ady oraz nad¹¿aæ
za skomplikowanymi
nawet wywodami –
pod warunkiem, ¿e temat jest mi w miarê znany. Rozumiem
wiêkszoœæ wiadomoœci
telewizyjnych i programów o sprawach
bie¿¹cych. Rozumiem
wiêkszoœæ filmów w
standardowej odmianie jêzyka.

Rozumiem d³u¿sze wypowiedzi, nawet jeœli nie
s¹ one jasno skonstruowane i kiedy zwi¹zki logiczne s¹ w nich jedynie implikowane, a nie
wyra¿one bezpoœrednio.
Bez wiêkszych trudnoœci
rozumiem programy telewizyjne i filmy.

Nie mam ¿adnych trudnoœci ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – s³uchanej ,,na ¿ywo’’ czy odbieranej za poœrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie
mówienia rodzimego u¿ytkownika jêzyka, pod warunkiem jednak, i¿ mam
trochê czasu, by przyzwyczaiæ siê do nowego akcentu.

Czytanie

Rozumiem znane nazwy,
s³owa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach
lub w katalogach.

Potrafiê czytaæ bardzo krótkie, proste teksty. Potrafiê
znaleŸæ konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotycz¹cych,
¿ycia codziennego, takich jak
og³oszenia, reklamy, prospekty, karty dañ, rozk³ady
jazdy. Rozumiem krótkie,
proste listy prywatne.

Rozumiem teksty sk³adaj¹ce
siê g³ównie ze s³ów najczêœciej
wystêpuj¹cych, dotycz¹cych
¿ycia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy
wydarzeñ, uczuæ i pragnieñ
zawarte w prywatnej korespondencji.

Czytam ze zrozumieniem artyku³y i reporta¿e dotycz¹ce problemów wspó³czesnego œwiata, w których
pisz¹cy prezentuj¹ okreœlone stanowiska
i pogl¹dy. Rozumiem
wspó³czesn¹ prozê literack¹.

Rozumiem d³ugie i z³o¿one teksty informacyjne
i literackie, dostrzegaj¹c
i doceniaj¹c ich zró¿nicowanie pod wzglêdem stylu. Rozumiem artyku³y
specjalistyczne i d³u¿sze
instrukcje techniczne, nawet te niezwi¹zane z moj¹ dziedzin¹.

Rozumiem z ³atwoœci¹ praktycznie wszystkie formy jêzyka pisanego, w³¹czaj¹c
w to abstrakcyjne lub jêzykowo skomplikowane teksty, takie jak podrêczniki,
artyku³y specjalistyczne i
dzie³a literackie.

Interakcja

Potrafiê braæ udzia³ w rozmowie pod warunkiem,
¿e rozmówca jest gotów
powtarzaæ lub inaczej formu³owaæ swoje myœli,
mówi¹c wolniej oraz pomagaj¹c mi uj¹æ w s³owa
to, co usi³ujê powiedzieæ.
Potrafiê formu³owaæ proste pytania dotycz¹ce najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadaæ na tego typu pytania.

Potrafiê braæ udzia³ w zwyk³ej, typowej rozmowie wymagaj¹cej prostej i bezpoœredniej wymiany informacji na znane mi tematy.
Potrafiê sobie radziæ w bardzo krótkich rozmowach
towarzyskich, nawet jeœli nie
rozumiem
wystarczaj¹co
du¿o, by samemu podtrzymaæ rozmowê.

Potrafiê sobie radziæ w wiêkszoœci sytuacji, w których
mo¿na siê znaleŸæ w czasie
podró¿y po kraju lub regionie, gdzie mówi siê danym
jêzykiem. Potrafiê – bez
uprzedniego przygotowania
– w³¹czaæ siê do rozmów na
znane mi tematy prywatne
lub dotycz¹ce ¿ycia codziennego (np.: rodziny, zainteresowañ, pracy, podró¿owania,
wydarzeñ bie¿¹cych).

Potrafiê siê porozumiewaæ na tyle p³ynnie i spontanicznie, ¿e
mogê prowadziæ doœæ
swobodne rozmowy
z rodzimymi u¿ytkownikami jêzyka. Potrafiê
braæ czynny udzia³
w dyskusjach na znane
mi tematy, przedstawiaj¹c swoje zdanie
i broni¹c swoich pogl¹dów.

Potrafiê siê wypowiadaæ
p³ynnie i spontanicznie,
bez zbyt widocznego namyœlania siê w celu znalezienia w³aœciwych sformu³owañ. Potrafiê skutecznie porozumiewaæ siê
w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafiê precyzyjnie formu³owaæ swoje
myœli i pogl¹dy, zrêcznie
nawi¹zuj¹c do wypowiedzi rozmówców.

Potrafiê bez ¿adnego wysi³ku braæ udzia³ w ka¿dej rozmowie czy dyskusji. Dobrze
znam i odpowiednio stosujê wyra¿enia idiomatyczne
i potoczne. Wyra¿am siê
p³ynnie, subtelnie ró¿nicuj¹c
odcienie znaczeñ. Jeœli nawet miewam pewne problemy z wyra¿eniem czegoœ,
potrafiê tak przeformu³owywaæ swoje wypowiedzi, ¿e
rozmówcy s¹ w³aœciwie nieœwiadomi moich braków.

3. Poziomy biegłości językowej
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Tabela 2. Poziomy bieg³oœci jêzykowej: samoocena (Common Reference Levels: self assessment grid)

Potrafiê u¿ywaæ prostych
wyra¿eñ i zdañ, aby opisaæ miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których
znam.

Potrafiê pos³u¿yæ siê ci¹giem
wyra¿eñ i zdañ, by w prosty
sposób opisaæ swoj¹ rodzinê,
innych ludzi, warunki ¿ycia,
swoje wykszta³cenie, swoj¹
obecn¹ i poprzedni¹ pracê.

Potrafiê ³¹czyæ wyra¿enia
w prosty sposób, by opisywaæ
prze¿ycia i zdarzenia, a tak¿e
swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafiê krótko uzasadniaæ i objaœniaæ w³asne
pogl¹dy i plany. Potrafiê relacjonowaæ wydarzenia i opowiadaæ przebieg akcji ksi¹¿ek
czy filmów, opisuj¹c w³asne
reakcje i wra¿enia.

Potrafiê formu³owaæ
przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na
ró¿ne tematy zwi¹zane
z dziedzinami, które
mnie interesuj¹. Potrafiê wyjaœniæ swój punkt
widzenia w danej kwestii oraz podaæ argumenty za i przeciw
wzglêdem mo¿liwych
rozwi¹zañ.

Potrafiê
formu³owaæ
przejrzyste i szczegó³owe
wypowiedzi dotycz¹ce
skomplikowanych zagadnieñ, rozwijaæ w nich
wybrane podtematy lub
poszczególne kwestie
i koñczyæ je odpowiedni¹ konkluzj¹.

Potrafiê przedstawiæ p³ynny,
klarowny wywód lub opis
sformu³owany w stylu w³aœciwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, u³atwiaj¹cy odbiorcy
odnotowanie
i
zapamiêtanie najwa¿niejszych
kwestii.

Pisanie

Potrafiê napisaæ krótki,
prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami
z wakacji. Potrafiê wype³niaæ formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi,
takimi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo.

Potrafiê pisaæ krótkie i proste notatki lub wiadomoœci
wynikaj¹ce z doraŸnych potrzeb. Potrafiê napisaæ bardzo prosty list prywatny, na
przyk³ad dziêkuj¹c komuœ
za coœ.

Potrafiê pisaæ proste teksty
na znane mi lub zwi¹zane
z moimi zainteresowaniami
tematy. Potrafiê pisaæ prywatne listy, opisuj¹c swoje prze¿ycia i wra¿enia.

Potrafiê pisaæ zrozumia³e,
szczegó³owe
teksty na dowolne tematy zwi¹zane z moimi zainteresowaniami.
Potrafiê napisaæ rozprawkê lub opracowanie, przekazuj¹c informacje lub rozwa¿aj¹c
argumenty za i przeciw. Potrafiê pisaæ listy, podkreœlaj¹c znaczenie, jakie maj¹ dla
mnie dane wydarzenia
i prze¿ycia.

Potrafiê siê wypowiadaæ
w zrozumia³ych i dobrze
zbudowanych tekstach,
dosyæ szeroko przedstawiaj¹c swój punkt widzenia. Potrafiê pisaæ
o z³o¿onych zagadnieniach w prywatnym liœcie, w rozprawce czy
opracowaniu, podkreœlaj¹c kwestie, które uwa¿am za najistotniejsze.
Potrafiê dostosowaæ styl
tekstu do potencjalnego
czytelnika.

Potrafiê pisaæ p³ynne, zrozumia³e teksty, stosuj¹c odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafiê pisaæ
o z³o¿onych zagadnieniach
w listach, opracowaniach
lub artyku³ach, prezentuj¹c
poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by u³atwiæ odbiorcy zrozumienie
i zapamiêtanie najwa¿niejszych kwestii. Potrafiê pisaæ
streszczenia i recenzje prac
specjalistycznych i utworów
literackich.
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ZAKRES

POPRAWNOŚĆ

PŁYNNOŚĆ

INTERAKCJA

SPÓJNOŚĆ

C2

Ucz¹cy siê wykazuje elastycznoœæ w formu³owaniu myœli w ró¿nych formach
jêzykowych, precyzyjnie wyra¿aj¹c odcienie znaczeñ, by coœ podkreœliæ, rozró¿niæ i by unikn¹æ dwuznacznoœci. Posiada te¿ dobr¹ znajomoœæ wyra¿eñ
idiomatycznych i potocznych.

Ucz¹cy siê utrzymuje sta³¹ poprawnoœæ gramatyczn¹ z³o¿onych wypowiedzi, nawet przy koncentrowaniu uwagi na czymœ innym (np.:
przy planowaniu i monitorowaniu
reakcji innych).

Ucz¹cy siê potrafi formu³owaæ obszerne wypowiedzi spontanicznie,
z naturaln¹ p³ynnoœci¹, zgrabnie
je przeformu³owywuj¹c przy pojawiaj¹cych siê problemach jêzykowych, tak ¿e rozmówca ich w ogóle
nie zauwa¿a.

Ucz¹cy siê prowadzi rozmowê bez
wysi³ku, z ³atwoœci¹ przyjmuj¹c
odpowiedni¹ intonacjê i wykorzystuj¹c wskazówki niewerbalne.
Umie w³¹czaæ siê do rozmowy
w naturalnej kolejnoœci zabierania
g³osu, komentuj¹c, wypowiadaj¹c
siê aluzyjnie itp.

Ucz¹cy siê potrafi stworzyæ
spójn¹, zwart¹ wypowiedŸ,
w pe³ni wykorzystuj¹c ró¿ne
mo¿liwoœci struktury wypowiedzi oraz szeroki zakres
spójników i innych wskaŸników zespolenia.

C1

Dysponuje szerokim zakresem œrodków
jêzykowych, pozwalaj¹cych na odpowiedni dobór wyra¿eñ w celu jasnego
i ujêtego we w³aœciwym stylu prezentowania swojego zdania w szerokim zakresie tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotycz¹cych spêdzania czasu wolnego, bez koniecznoœci
ograniczania swobody wypowiedzi.

Utrzymuje wysoki poziom poprawnoœci gramatycznej; b³êdy s¹ rzadkie i trudne do uchwycenia, zazwyczaj od razu poprawiane.

Potrafi siê wypowiadaæ p³ynnie
i spontanicznie, prawie bez wysi³ku.
Naturalny, p³ynny tok jego wypowiedzi mog¹ zak³óciæ wy³¹cznie
tematy trudne koncepcyjnie.

Potrafi sprawnie dobieraæ w³aœciwe
wyra¿enia ze swojego zasobu œrodków jêzykowych, aby zabraæ g³os
i utrzymaæ siê przy nim w celu
wyg³oszenia w³asnych uwag i umiejêtnie siê odnieœæ do wypowiedzi
innych osób.

Potrafi sformu³owaæ jasn¹,
p³ynn¹, dobrze skonstruowan¹ wypowiedŸ, wykazuj¹c
opanowanie
stosowanych
struktur, spójników i wskaŸników zespolenia.

B2 Dysponuje wystarczaj¹cym zakresem
œrodków jêzykowych, by formu³owaæ
przejrzyste opisy lub wyra¿aæ swoje
zdanie na wiêkszoœæ tematów ogólnych, bez zbyt ra¿¹cego szukania odpowiednich s³ów i przy wykorzystaniu
niektórych z³o¿onych struktur zdaniowych.

Wykazuje doœæ wysoki stopieñ poprawnoœci gramatycznej. Nie robi
b³êdów powoduj¹cych niezrozumienie i potrafi poprawiæ wiêkszoœæ
swoich b³êdów.

Potrafi tworzyæ d³u¿sze wypowiedzi w doœæ równym tempie – mimo
¿e mo¿e siê wahaæ szukaj¹c odpowiednich struktur i wyra¿eñ,
co powoduje zauwa¿alne d³ugie
pauzy.

Potrafi inicjowaæ rozmowy, zabieraæ g³os w stosownej chwili i koñczyæ rozmowê, gdy trzeba, mimo
¿e nie zawsze czyni to w sposób
elegancki. Potrafi podtrzymaæ dyskusjê na znany sobie temat potwierdzaj¹c zrozumienie, zachêcaj¹c
innych do wypowiedzi itp.

Potrafi stosowaæ ograniczony
zasób spójników, by ³¹czyæ
zdania w jedn¹ spójn¹, zrozumia³¹ wypowiedŸ, choæ
w d³u¿szych wypowiedziach
pojawiaj¹ siê pewne ,,przeskoki’’ i zachwiania ci¹g³oœci.

B2+

B1+
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Tabela 3. Poziomy bieg³oœci jêzykowej: jakoœæ wypowiedzi ustnych (Common Reference Levels: qualitative aspects of spoken language use)

Potrafi siê wyra¿aæ w sposób zrozumia³y, mimo czêstych przerw
potrzebnych do gramatycznego
i leksykalnego planowania wypowiedzi i poprawiania siê. Jest to
szczególnie widoczne w d³u¿szych
formach spontanicznej wypowiedzi.

Potrafi nawi¹zywaæ, podtrzymywaæ i koñczyæ proste rozmowy na
znane sobie tematy lub o w³asnych zainteresowaniach. Potrafi
powtórzyæ, co ktoœ powiedzia³, by
potwierdziæ wzajemne zrozumienie.

Potrafi po³¹czyæ ci¹g krótkich, wyraŸnych, prostych
elementów w spójn¹, linearn¹ wypowiedŸ.

A2 Stosuje podstawowe struktury zdañ
z zapamiêtanymi zwrotami, wyra¿eniami i formu³ami w celu przekazania
ograniczonych informacji w prostych,
codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Poprawnie u¿ywa niektórych prostych struktur, lecz ci¹gle pope³nia
podstawowe b³êdy.

Potrafi siê wypowiadaæ w bardzo
krótkich zdaniach, choæ przerwy,
falstarty i przeformu³owania s¹
nagminne w jego wypowiedziach.

Potrafi odpowiadaæ na pytania
i reagowaæ na proste wypowiedzi.
Potrafi wskazaæ, co rozumie, lecz
rzadko potrafi zrozumieæ tyle, by
móc samemu prowadziæ rozmowê.

Potrafi ³¹czyæ grupy s³ów takimi prostymi spójnikami,
jak ,,i’’, ,,lecz’’, ,,dlatego
¿e’’.

A1 Dysponuje bardzo podstawowym zasobem s³ów i prostych wyra¿eñ zwi¹zanych z danymi osobowymi i pojedynczymi, konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi.

Wykazuje ograniczone opanowanie
kilku prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych.

Potrafi wypowiadaæ bardzo krótkie,
pojedyncze, czêœciowo wyuczone
wczeœniej zdania; potrzebuje przy
tym czasu na dobieranie s³ownictwa, artykulacjê mniej znanych
s³ów lub upewnianie siê co do
w³aœciwego zrozumienia.

Potrafi formu³owaæ pytania dotycz¹ce danych osobowych i odpowiadaæ na podobne. Potrafi prowadziæ prost¹ rozmowê, lecz skutecznoœæ komunikacji zale¿y ca³kowicie od czêstego powtarzania,
parafrazowania i korygowania wypowiedzi.

Potrafi ³¹czyæ s³owa lub grupy s³ów prostymi spójnikami, jak ,,i’’ czy ,,potem’’.

A2+
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Stosuje doœæ poprawnie typowe
zwroty i struktury zwi¹zane z przewidywalnymi sytuacjami komunikacyjnymi.

Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli

B1 Zna jêzyk wystarczaj¹co dobrze, by sobie poradziæ w wiêkszoœci sytuacji. Dysponuje wystarczaj¹cym zasobem s³ownictwa, ¿eby wyra¿aæ w³asne zdanie
– choæ czêsto z pewnym wahaniem
i uciekaj¹c siê do omówieñ – na tematy, takie jak rodzina, hobby, zainteresowania, praca, podró¿e, sprawy bie¿¹ce.

