
 

OCENA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO  – C1 (20 punktów) 
 

Użytkownik języka na poziomie C1 wg ESOKJ potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez większego trudu. 

Posługuje się bogatym słownictwem, potrafi parafrazować w celu zniwelowania braków leksykalnych. 

Egzaminowany  rzadko zastanawia się nad doborem odpowiednich słów i wyrażeń; tylko zawiłe zagadnienia 

wpływają na płynność wypowiedzi. (Interakcja) 

 

Egzaminowany potrafi przedstawić klarowne, szczegółowe opisy i  prezentacje  skomplikowanych zagadnień,  

rozwijać w nich wybrane tematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją. (Wypowiedź ustna) 

 

JĘZYK SPECJALISTYCZNY JĘZYK OGÓLNY 
liczba  

pkt.              WYMAGANIA 
liczba 

pkt.                     WYMAGANIA 

TREŚĆ PRZEKAZU 

      

3 

wyczerpanie tematu w sposób spójny i płynny; 

klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje 

złożonych zagadnień;  dokładne i przejrzyste 

opisy i interpretacja informacji pochodzących z 

różnych źródeł 

     

3 

pełna zgodność przekazu z zadaniem; wyczerpująca, 

spontaniczna i naturalna komunikacja; tylko złożone 

zagadnienia wpływają na płynność wypowiedzi; 

odpowiedni dobór sformułowań pozwalający na pełną 

swobodę wyrażenia własnych myśli  

      

2 

wypowiedź obejmuje większość wymaganych 

treści; dobra prezentacja tematu i informacji 

przedstawionych na podstawie różnych źródeł  

     

2 

niepełna zgodność z zadaniem; wystarczająca płynność 

w prowadzeniu rozmowy; egzaminowany rzadko  

zastanawia się nad doborem słownictwa 

 

      

1 

wypowiedź obejmuje niewiele wymaganych 

treści; bardzo ograniczona prezentacja tematu lub 

prezentacja niezgodna z treścią zadania 

     

1 

ograniczona zgodność przekazu z zadaniem; brak 

płynności wypowiedzi; egzaminowany napotyka 

problemy związane z odpowiednim doborem słownictwa 

      

0 

bardzo ograniczona zgodność przekazu z 

zadaniem lub brak wypowiedzi 

   

0 

bardzo ograniczona zgodność przekazu z zadaniem lub 

brak wypowiedzi 

GRAMATYKA 

      

3 

wypowiedź gramatycznie poprawna, sporadyczne 

błędy trudne do wychwycenia 

      

3 

wypowiedź gramatycznie poprawna, sporadyczne błędy 

trudne do wychwycenia 

      

2 

wypowiedź gramatycznie poprawna; sporadyczne 

błędy, które nie zakłócają przekazu 

      

2 

wypowiedź gramatycznie poprawna; sporadyczne 

błędy, które nie zakłócają przekazu 

      

1 

drobne pomyłki lub błędy w strukturze zdania, 

które nie zakłócają komunikacji 

      

1 

drobne pomyłki lub błędy w strukturze zdania, które nie 

zakłócają komunikacji  

      

0 

liczne błędy, które wpływają na komunikację lub 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi 

      

0 

liczne błędy, które wpływają na komunikację lub 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi 

SŁOWNICTWO 

       

3 
bogate słownictwo specjalistyczne i ogólne  

      

3 
bogate słownictwo, adekwatne do tematyki 

       

2 

słownictwo specjalistyczne i ogólne na poziomie 

dobrym 

      

2 

słownictwo na poziomie dobrym, adekwatne do 

tematyki 

       

1 

ograniczony zasób słownictwa specjalistycznego i 

ogólnego 

      

1 

ograniczony zasób słownictwa, utrudniający 

komunikację 

       

0 

słownictwo bardzo ograniczone lub brak 

wypowiedzi 

      

0 
słownictwo bardzo ograniczone lub brak wypowiedzi 

WYMOWA I INTONACJA (JĘZYK SPECJALISTYCZNY+JĘZYK OGÓLNY) 

        

2 
poprawna wymowa i intonacja, pełen zakres cech fonologicznych umożliwiających wyrażanie odcieni znaczeń 

        

1 
wymowa i intonacja z błędami nie mającymi większego wpływu na rozumienie wypowiedzi  

        

0 
błędy w wymowie i intonacji utrudniają komunikację  

 


