
A1

Osoba posługująca się językiem na tym 

poziomie:

• rozumie i potrafi stosować podstawowe 

zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia 

codziennego. 

• Potrafi przedstawiać siebie i innych 

oraz formułować pytania z zakresu życia 

prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym 

mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które 

posiada. 

• Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod 

warunkiem, że rozmówca mówi wolno, 

zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

• Can understand and use familiar everyday 

expressions and very basic phrases aimed at 

the satisfaction of needs of a concrete type.

• Can introduce him/herself and others and 

can ask and answer questions about personal 

details such as where he/she lives, people he/

she knows and things he/she has.

• Can interact in a simple way provided the 

other person talks slowly and clearly and is 

prepared to help.

Poziom 
podstawowy
Beginner

Poziomy biegłości językowej

Osoba posługująca się językiem na tym 

poziomie:

• rozumie wypowiedzi i często używane 

wyrażenia związane z życiem codziennym 

(np. podstawowe informacje dotyczące osoby 

rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, 

pracy). 

• Potrafi porozumiewać się w prostych, 

rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, 

wymagających jedynie prostej, bezpośredniej 

wymiany informacji na tematy znane i 

typowe. 

• Potrafi w prosty sposób opisywać swoje 

pochodzenie, otoczenie, a także poruszać 

sprawy związane z najważniejszymi 

potrzebami życia codziennego.

• Can understand sentences and frequently 

used expressions related to areas of most 

immediate relevance (e.g. very basic personal 

and family information, shopping, local 

geography, employment).

• Can communicate in simple and routine 

tasks requiring a simple and direct exchange 

of information on familiar and routine 

matters.

• Can describe in simple terms aspects of his/

her background, immediate environment 

and matters in areas of immediate need.

A2

Poziom 
średniozaawansowa-
ny niższy
Pre-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym 

poziomie:

• rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w jasnych,         standardowych 

wypowiedziach, które dotyczą znanych jej 

spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, 

czasu wolnego itd. 

• Potrafi radzić sobie z większością sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć 

podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się 

danym językiem. 

• Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi 

na tematy, które są jej znane lub które ją 

interesują. 

• Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, 

marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko 

uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie 

i plany.

• Can understand the main points of clear 

standard input on familiar matters regularly 

encountered in work, school, leisure, etc.

• Can deal with most situations likely to 

arise while travelling in an area where the 

language is spoken.

• Can produce simple connected text on topics 

that are familiar or of personal interest.

• Can describe experiences and events, 

dreams, hopes and ambitions and briefly 

give reasons and explanations for opinions 

and plans.

B1

Poziom 
średniozaawansowa-
ny wyższy
Intermediate

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 normalną 

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.

• Can understand the main ideas of complex 

text on both concrete and abstract topics, 

including technical discussions in his/her 

field of specialisation.

• Can interact with a degree of fluency and 

spontaneity that makes regular interaction 

with native speakers quite possible without 

strain for either party.

• Can produce clear, detailed text on a wide 

range of subjects and explain a viewpoint 

on a topical issue giving the advantages and 

disadvantages of various options.

B2

Poziom 
zaawansowany
Upper Intermediate
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