Ocena części pisemnej egzaminu certyfikowanego ACERT - B2 (20 punktów) *
Wykonanie zadania
(Task achievement)
0-5 pkt.
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Organizacja i spójność
(Coherence and cohesion)
0-5 pkt. **

Wszystkie części zadania określonego
poleceniem uwzględnione i
odpowiednio rozwinięte (100%)
Tekst spełnia wymogi formalne
zadania

5

Zadanie wykonane w większości
poprawnie
Nieliczne braki związane wymogami
formalnymi tekstu

4

Zadanie wykonane częściowo (>50%)
Braki związane wymogami
formalnymi tekstu
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1




0



Zadanie wykonane w
niewystarczającym stopniu (<50%)
Wiele błędów związanych z
wymogami formalnymi zadania (ton,
styl, format)

2

Zadanie wykonane w bardzo
ograniczonym zakresie
Tekst nie spełnia wymogów
formalnych zadania (ton, styl, format)
Zadanie nie zostało wykonane wg.
polecenia

1





0






Słownictwo
(Vocabulary)
0-5 pkt.

Przejrzysta i logiczna organizacja tekstu
Przejrzyste i logiczne łączenie zdań w
akapitach i między akapitami
Prawidłowe użycie spójników
Właściwa, tzn. zgodna
z poleceniem długość tekstu
Dobra organizacja tekstu
Przejrzyste i logiczne łączenie zdań w
większości akapitów i między akapitami
Sporadyczne błędy w użyciu spójników
Długość tekstu: dopuszczalny
błąd: +/-10% określonej w poleceniu
liczby wyrazów
Braki w organizacji tekstu
Miejscami braki w łączeniu zdań i
akapitów
Ograniczone użycie spójników
Długość tekstu: dopuszczalny błąd: +/30% określonej w poleceniu liczby
wyrazów
Brak podziału na akapity
Braki w łączeniu zdań i akapitów w dużych
partiach tekstu
Bardzo ograniczone użycie spójników
/liczne błędy

5

Chaotyczny układ całego tekstu
Długość tekstu nie przekracza czająca 50%

1

Brak logiki w układzie całego tekstu
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Gramatyka
(Grammar)
0-5 pkt.


Zaawansowane, różnorodne i odpowiednie
słownictwo dostosowane do treści zadania
Brak błędów w stosowaniu słownictwa
Pojedyncze błędy ortograficzne

5

Dobry zakres słownictwa dostosowanego do
treści zadania
Nieliczne błędy w stosowaniu słownictwa
niezmieniające sensu zdania
Nieliczne błędy ortograficzne

4

Podstawowe słownictwo dostosowane do
treści zadania
Błędy w stosowaniu słownictwa
Błędy zmieniające znaczenie tekstu, miejscami
utrudniające jego zrozumienie
Liczne błędy ortograficzne

3

 Ograniczony zakres struktur
gramatycznych
 Zdania złożone z licznymi błędami
 Rozumienie tekstu miejscami jest
utrudnione

Ograniczone słownictwo, miejscami niezgodne
z treścią zadania
Liczne błędy w doborze słownictwa
utrudniające zrozumienie tekstu

2

 Podstawowe struktury gramatyczne,
liczne błędy
 Użycie tylko prostych zdań z licznymi
błędami
 Rozumienie tekstu jest utrudnione

Bardzo ograniczone słownictwo, w większości
niezgodne z treścią zadania
Liczne błędy w doborze słownictwa
uniemożliwiające zrozumienie tekstu
Słownictwo nieodpowiednie do tematu
Błędy w słownictwie i związkach
frazeologicznych uniemożliwiające zrozumienie
tekstu

1



* Praca otrzymuje 0 pkt., jeśli jest odpowiedzią na inny temat niż ten przedstawiony w poleceniu
**Nie odejmujemy punktów za brak akapitów, jeśli tekst jest dobrze zorganizowany w obrębie jednego akapitu
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Prawidłowe stosowanie różnorodnych
struktur gramatycznych
Pojedyncze błędy interpunkcyjne
niezmieniające sensu zdania
Pojedyncze błędy gramatyczne
Dobry zakres struktur gramatycznych,
nieliczne błędy
Użycie zdań prostych i złożonych z
nielicznymi błędami w budowie zdań
Rozumienie tekstu nie jest utrudnione

Podstawowe struktury gramatyczne,
liczne błędy
Błędy gramatyczne uniemożliwiające
zrozumienie większości tekstu
Błędy gramatyczne uniemożliwiające
zrozumienie tekstu

