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Poziom biegłości językowej – skala ogólna: 
 

Poziom 
biegłości 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć 
praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje 
pochodzące z różnych Źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając 
zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i 
precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych 
wypowiedziach. 

 
Poziom biegłości językowej – samoocena: 
 

Słuchanie Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi 
mówionej – słuchanej ,,na żywo’’ czy odbieranej za pośrednictwem 
mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika 
języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się 
do nowego akcentu. Rozumienie Czytanie Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, 
włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak 
podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. 

Interakcja Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. 
Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. 
Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet 
miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak 
przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie 
nieświadomi moich braków. Mówienie 

Produkcja Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w 
stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, 
ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. 

Pisanie 

Pisanie Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym 
przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, 
opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i 
skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie 
najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac 
specjalistycznych i utworów literackich. 

 
Poziom biegłości językowej – jakość wypowiedzi ustnych: 
 

Zakres 
Uczący się wykazuje elastyczność w formułowaniu myśli w różnych formach 
językowych, precyzyjnie wyrażając odcienie znaczeń, by coś podkreślić, rozróżnić i by 
uniknąć dwuznaczności. Posiada też dobrą znajomość wyrażeń idiomatycznych i 
potocznych. 

Poprawność 
Uczący się utrzymuje stałą poprawność gramatyczną złożonych wypowiedzi, nawet 
przy koncentrowaniu uwagi na czymś innym (np.: przy planowaniu i monitorowaniu 
reakcji innych). 

Płynność 
Uczący się potrafi formułować obszerne wypowiedzi spontanicznie, z naturalną 
płynnością, zgrabnie je przeformułowywując przy pojawiających się problemach 
językowych, tak że rozmówca ich w ogóle nie zauważa. 

Interakcja 
Uczący się prowadzi rozmowę bez wysiłku, z łatwością przyjmując odpowiednią 
intonację i wykorzystując wskazówki niewerbalne. Umie włączać się do rozmowy w 
naturalnej kolejności zabierania głosu, komentując, wypowiadając się aluzyjnie itp. 

Spójność 
Uczący się potrafi stworzyć spójną, zwartą wypowiedź, w pełni wykorzystując różne 
możliwości struktury wypowiedzi oraz szeroki zakres spójników i innych wskaźników 
zespolenia. 

 


