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EGZAMIN GIMNAZJALNY
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

JĉZYK ANGIELSKI
POZIOM ROZSZERZONY (A1)

ROZWIĄZANIA ZADAē
I SCHEMAT PUNKTOWANIA
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l
m
ed
ia
.p
zw
ww
.sq
l

po
br
an
o

Rozumienie ze sáuchu
Wymagania
ogólne
II. Rozumienie
wypowiedzi.
UczeĔ rozumie
proste, krótkie
wypowiedzi ustne
artykuáowane
wyraĨnie,
w standardowej
odmianie jĊzyka […].

Zadanie

Wymagania szczegóáowe

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
2.4) UczeĔ okreĞla intencjĊ nadawcy/autora tekstu.
2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
2.2) UczeĔ okreĞla gáówną myĞl tekstu.
2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.

Poprawna
odpowiedĨ
(1 pkt)
A
C
B
B
C
A
E
A
C
B

Rozumienie tekstów pisanych
Wymagania
ogólne

II. Rozumienie
wypowiedzi.
UczeĔ rozumie […]
proste wypowiedzi
pisemne […].

Zadanie
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.

Wymagania szczegóáowe
3.2) UczeĔ okreĞla gáówną myĞl poszczególnych
czĊĞci tekstu.
3.6) UczeĔ rozpoznaje związki pomiĊdzy
poszczególnymi czĊĞciami tekstu.
3.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
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Poprawna
odpowiedĨ
(1 pkt)
D
C
B
B
A
E
D
D
C
B
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ZnajomoĞü Ğrodków jĊzykowych
Wymagania ogólne

Zadanie
6.1.
6.2.

I. ZnajomoĞü Ğrodków
jĊzykowych.
UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

6.3.
6.4.
6.5.

Wymagania szczegóáowe

cities

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

7.3.
7.4.

children
interested
came
writing

7.1.
7.2.

Poprawna odpowiedĨ
(1 pkt)

are you waiting

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

7.5.

were many clouds
were designed/are designed/
have been designed/ will be
designed
times a day / times daily
the most difficult decision
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WypowiedĨ pisemna
Zadanie 8. (0–10)
ZapisaáeĞ/zapisaáaĞ siĊ do szkoáy taĔca. W e-mailu do kolegi/koleĪanki z Anglii:
x wyjaĞnij, dlaczego wybraáeĞ/wybraáaĞ tĊ szkoáĊ taĔca

x opisz wygląd osoby, z którą taĔczysz

x napisz, jaki problem pojawiá siĊ podczas pierwszych zajĊü.

KaĪda wypowiedĨ jest oceniana przez egzaminatora w nastĊpujących kryteriach:
x treĞü
x spójnoĞü i logika
wypowiedzi
x zakres Ğrodków
jĊzykowych
x poprawnoĞü Ğrodków
jĊzykowych.

wymagania ogólne

wymagania szczegóáowe

I. ZnajomoĞü Ğrodków
jĊzykowych.

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem Ğrodków
jĊzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych),
umoĪliwiających realizacjĊ
pozostaáych wymagaĔ ogólnych
w zakresie nastĊpujących
tematów:
1) czáowiek
3) szkoáa
5) Īycie rodzinne i towarzyskieformy spĊdzania czasu wolnego.
5. UczeĔ tworzy krótkie, proste
i zrozumiaáe wypowiedzi
pisemne, np. e-mail:
1) opisuje ludzi, miejsca i
czynnoĞci
4) relacjonuje wydarzenia
z przeszáoĞci
5) wyraĪa i uzasadnia swoje
poglądy
8) opisuje swoje doĞwiadczenia
9) stosuje formalny lub
nieformalny styl wypowiedzi
w zaleĪnoĞci od sytuacji.
7. UczeĔ reaguje w formie prostego
tekstu pisanego, np. e-mail,
w typowych sytuacjach:
2) uzyskuje i przekazuje
informacje i wyjaĞnienia
6) wyraĪa swoje opinie.

III. Tworzenie
wypowiedzi.

IV. Reagowanie na
wypowiedzi.
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Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych są zamieszczone poniĪej wraz z krótkim
komentarzem.

TreĞü
W ocenie treĞci bierze siĊ najpierw pod uwagĊ, do ilu elementów z polecenia uczeĔ siĊ
odniósá w swojej wypowiedzi, a nastĊpnie, ile z tych elementów rozwinąá w zadowalającym
stopniu. Za wypowiedĨ przyznaje siĊ od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniĪszą tabelą.
Do ilu elementów
uczeĔ siĊ odniósá?
3
2
1
0

Ile elementów rozwinąá?
3
2
1
0
4 p.
3 p.
2 p.
1 p.
2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
0 p.
0 p.

Dla przykáadu, za wypowiedĨ ucznia, który odniósá siĊ do 2 elementów i oba rozwinąá,
przyznaje siĊ 2 punkty.
SpójnoĞü i logika wypowiedzi
W ocenie spójnoĞci bierze siĊ pod uwagĊ, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako caáoĞü
dziĊki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdaĔ oraz miĊdzy
zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze siĊ pod uwagĊ, czy i w jakim
stopniu wypowiedĨ jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych
myĞli).
2 p.
1 p.
0 p.

wypowiedĨ jest w caáoĞci lub w znacznej wiĊkszoĞci spójna i logiczna zarówno
na poziomie poszczególnych zdaĔ, jak i caáego tekstu
wypowiedĨ zawiera usterki w spójnoĞci/logice na poziomie poszczególnych zdaĔ
oraz/lub caáego tekstu
wypowiedĨ jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych
do powiązania w caáoĞü fragmentów

Zakres Ğrodków jĊzykowych
W ocenie zakresu Ğrodków jĊzykowych bierze siĊ pod uwagĊ zróĪnicowanie struktur
leksykalno-gramatycznych uĪytych w wypowiedzi.
zadowalający zakres Ğrodków jĊzykowych; oprócz Ğrodków jĊzykowych o wysokim
stopniu pospolitoĞci w wypowiedzi wystĊpuje kilka precyzyjnych sformuáowaĔ
ograniczony zakres Ğrodków jĊzykowych; w wypowiedzi uĪyte są gáównie Ğrodki
1 p.
jĊzykowe o wysokim stopniu pospolitoĞci
bardzo ograniczony zakres Ğrodków jĊzykowych w znacznym stopniu
0 p.
uniemoĪliwiający realizacjĊ polecenia
2 p.

Pod pojĊciem „precyzyjne sformuáowania” rozumiemy wyraĪanie myĞli z wykorzystaniem
sáownictwa swoistego dla tematu i unikanie sáów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitoĞci, takich
jak miáy, sympatyczny, fajny. W precyzji wyraĪania myĞli mieĞci siĊ równieĪ charakterystyczny dla
danego jĊzyka sposób wyraĪania znaczeĔ, np. There was no electricity at school. zamiast At school
was no electricity.
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PoprawnoĞü Ğrodków jĊzykowych
W ocenie poprawnoĞci Ğrodków jĊzykowych bierze siĊ pod uwagĊ báĊdy gramatyczne,
leksykalne i ortograficzne oraz ich wpáyw na komunikatywnoĞü wypowiedzi.
brak báĊdów lub nieliczne báĊdy niezakáócające komunikacji / sporadycznie zakáócające
2 p.
komunikacjĊ
1 p. liczne báĊdy niezakáócające komunikacji lub czasami zakáócające komunikacjĊ
0 p. bardzo liczne báĊdy w znacznym stopniu zakáócające komunikacjĊ

Przykáadowe poprawne odpowiedzi:
ZapisaáeĞ/zapisaáaĞ siĊ do szkoáy taĔca. W e-mailu do kolegi/koleĪanki z Anglii:

podpunkt z polecenia

odniósá siĊ

odniósá siĊ i rozwinąá

wyjaĞnij, dlaczego
wybraáeĞ/wybraáaĞ tĊ
szkoáĊ taĔca

1. I chose this dance school
because it is close to my
house.
2. I decided to go to this school
because my friend goes there.

opisz wygląd osoby,
z którą taĔczysz

1. I dance with Kate. She is
very pretty.
2. My partner has short, dark
hair.

napisz, jaki problem
pojawiá siĊ podczas
pierwszych zajĊü.

1. In the first class my partner
broke his leg.
2. Our teacher was late for the
first lesson.

1. I chose this dance school
because it is close to my
house and I know that
there are good teachers.
2. I found the advert of this
school on the Internet and
I liked it because they
offered many different
dance classes.
1. The girl I dance with is tall
and slim. She is always
well-dressed and she looks
very smart.
2. My partner has short, dark
hair, blue eyes and a
charming smile.
1. During our first class we
couldn’t dance because
there was no music. Some
people got very angry and
wanted their money back.
2. Our teacher was late for
the first lesson and we had
to wait for more than
twenty minutes.
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