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Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem 

dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i 

spontanicznie, by prowadzić luźną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie 

powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi 

ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 
 
 
 
 

Egzamin pisemny:  

Zakres treści (KATALOG TEMATÓW) 
 

Człowiek 
Dom 
Szkoła 
Praca  
Życie towarzyskie i rodzinne 
Żywienie 
Zakupy i usługi 
Podróżowanie i turystyka 
Kultura 
Sport 
Zdrowie 
Nauka i technika 
Świat przyrody 
Życie społeczne 



Zakres struktur gramatycznych do czynnego opanowania: 
 

1. Reported Speech 
2. Passive voice 
3. I wish… / If only … 
4. Conditionals ( Type 1, 2, 3)  
5. Prepositions 
6. Modal and perfect auxiliaries (present and future forms) 
7. Phrasal verbs 
8. Gerunds and Infinitives 
9. Time clauses 
10. Comparative and Superlative 
11. Future Tenses (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple)  
12. Present Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple) 
13. Past Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple) 

 

Opis umiejętności szczegółowych 
 

Część 1 & 2. 
 

Struktury leksykalno-gramatyczne (20 punktów) 
Rodzaje zadań: 
1. Słowotwórstwo  
2. Test wielokrotnego wyboru 
3. Uzupełnianie luk  
4. Transformacje leksykalno-gramatyczne  
5. Reagowanie językowe 

 

Część 3 
 

Rozumienie tekstu słuchanego (10 punktów) 
Rodzaje zadań: 
1. test typu Prawda/ Fałsz 
2.  test wielokrotnego wyboru 
3.  dopasowywanie 

 

Część 4 
 

Rozumienie tekstu czytanego (10 punktów) 
Rodzaje zadań: 
1.  test wielokrotnego wyboru 
2.  dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście 
3.  dopasowywanie nagłówków 
4.  dopasowywanie fragmentów 
5.  test typu Prawda/ Fałsz 



Część 5 
Tworzenie wypowiedzi pisemnej (10 pkt.) - list prywatny 

 

 

Wypowiedź pisemna oceniana jest według następujących kryteriów: 

Treść: Spójność i logika Zakres środków Poprawność środków 

 wypowiedzi językowych językowych 
    

0 – 4 pkt. 0 - 2 pkt. 0 - 2pkt. 0 – 2pkt. 
    

 
 
 
 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50 
Czas trwania testu: 90 min



 


