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Poziom biegłości językowej – skala ogólna: 
 

Poziom 
podstawowy 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne 
wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia 
codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: 
miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać 
na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą 
rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do 
pomocy.  

 
Poziom biegłości językowej – samoocena: 
 

Słuchanie Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia 
dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy 
tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. 

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

Interakcja Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów 
powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz 
pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafię formułować 
proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub 
najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. Mówienie Produkcja Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie 
mieszkam oraz ludzi, których znam 

Pisanie 

Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami 
z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi 
osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. 

 
Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych: 
 

Zakres 
Dysponuje bardzo podstawowym zasobem słów i prostych wyrażeń związanych z 
danymi osobowymi i pojedynczymi, konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi. 

Poprawność 
Wykazuje ograniczone opanowanie kilku prostych struktur gramatycznych i wzorów 
zdaniowych. 

Płynność 
Potrafi wypowiadać bardzo krótkie, pojedyncze, częściowo wyuczone wcześniej 
zdania; potrzebuje przy tym czasu na dobieranie słownictwa, artykulację mniej 
znanych słów lub upewnianie się co do właściwego zrozumienia. 

Interakcja 
Potrafi formułować pytania dotyczące danych osobowych i odpowiadać na podobne. 
Potrafi prowadzić prostą rozmowę, lecz skuteczność komunikacji zależy całkowicie od 
częstego powtarzania, parafrazowania i korygowania wypowiedzi. 

Spójność 
Potrafi łączyć słowa lub grupy słów prostymi spójnikami, jak ,,i’’ czy ,,potem’’. 

 
 


