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Wstęp
„W niemal wszystkich krajach europejskich angielski jest najczęściej nauczanym językiem obcym w
szkołach podstawowych i średnich”1. Również w większości krajów jest on językiem
obowiązkowym2. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (2010/2011) pokazuje, iż
„uczniowie cenią język angielski ze względu na to, że jego znajomość daje możliwości zdobycia
pracy i to pracy dobrej”3.
W Polsce nauczanie języka obcego nowożytnego jest obowiązkowe od przedszkola (w formie
zabawy) aż do końca szkoły ponadpodstawowej. Większość uczniów uczy się języka angielskiego
(w roku szkolnym 2016/2017 – 95,2% ogółu uczniów4). Jednakże poziom tego uczenia się nie jest
zadowalający. O ile wyniki egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego w latach 2016-2018 na
poziomie podstawowym utrzymywały się w granicach 64-68% punktów, to już na poziomie
rozszerzonym spadały do 45-52% punktów5.
Głównym celem uczenia się języka obcego jest nabycie umiejętności komunikowania się w tym
języku. Obecne egzaminy koncentrują się przede wszystkim na testowaniu znajomości słownictwa i
gramatyki. Uczeń w ciągu obowiązkowej nauki w szkole przygotowuje się głównie do egzaminów,
ale często pomimo bardzo dobrych wyników z tych egzaminów nie jest w stanie komunikować się
w języku obcym. Każdy nauczyciel chce, aby jego uczniowie osiągnęli jak najwyższe rezultaty na
egzaminach, gdyż wyniki uczniów są również podsumowaniem pracy nauczyciela. Jednak
prawdziwym sprawdzianem wiedzy językowej jest zawsze umiejętność radzenia sobie w praktyce.
Podstawowym pojęciem lingwistyki stosowanej jest sprawność komunikacyjna, która umożliwia
porozumiewanie się w danym języku. Stanisław Grabias dzieli ją na systemową, społeczną,
sytuacyjną i pragmatyczną6. Sprawność systemowa polega na umiejętności budowania w danym
systemie poprawnych gramatycznie zdań7. Dydaktycy i metodycy zajmujący się nauczaniem
języków obcych, w naszym przypadku języka angielskiego, głównie skupiają się na sprawności
systemowej. Mimo to wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (przeprowadzanego obowiązkowo w latach
2015-2016) i egzaminu gimnazjalnego wskazują, że uczniowie mają największe trudności właśnie z
zadaniami testującymi znajomość środków językowych (umiejętności z zakresu gramatyki). Wobec

Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2017. Raport Eurydice, Warszawa 2017, s. 12.
Ibidem, s. 43.
3
Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie. Wydanie 2012, Warszawa 2013,
s. 104.
4
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, GUS, Warszawa 2017, s. 100.
5
Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/wyniki (dostęp: 5.01.2019).
6
S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin 2019, s. 269.
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zbliżających się zmian w sposobie testowania na egzaminie ósmoklasisty8 nauczyciele muszą
przygotować uczniów do rozwiązywania zadań otwartych, polegających na samodzielnym
tłumaczeniu bądź przekształcaniu fragmentów zdań. Służyć temu mają odpowiednio dobrane
ćwiczenia. Jest to z pewnością duża zmiana dla uczniów polskich, którzy od 20 lat przyzwyczajeni
byli do wykonywania głównie zadań zamkniętych.
Główną intencją napisania niniejszej rozprawy doktorskiej jest ustalenie, czy słaba sprawność
systemowa uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz niskie wyniki znajomości
środków językowych (umiejętności gramatyczno-leksykalne) na egzaminach w Polsce (sprawdzian
szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny) zależą od systemu szkolnego i przyjętej podstawy
programowej. Po kilkunastu latach nauki uczeń powinien być w stanie komunikować się w danym
języku i budować poprawne zdania. Nabycie sprawności komunikacyjnej (nadawczej i odbiorczej)
jest kluczowym założeniem podstawy programowej języka obcego nowożytnego, więc jeśli
uczniowie nie potrafią wyrazić swoich intencji i nie rozumieją wypowiedzi w języku obcym, oznacza
to, że podstawowy cel nauki języka obcego nie został zrealizowany. Ponadto należy zastanowić się,
czy obecny sposób testowania na egzaminach jest adekwatny do grupy wiekowej. Jedną z przyczyn
braku umiejętności komunikacyjnych może być sama forma egzaminu – test pisemny. Gdyby
wprowadzono egzamin ustny, musiałyby się zmienić metody pracy z uczniami. Wobec ograniczonej
liczby godzin lekcyjnych nauczyciele koncentrują się głównie na przygotowaniu uczniów do
rozwiązywania testów pisemnych – inne aspekty uczenia się języka schodzą na plan dalszy.
Celem stwierdzenia zależności wyników nauczania od systemu szkolnego i przyjętej podstawy
programowej porównano system szkolny w Polsce i w Niemczech (Niemcy uważani są za osoby
dobrze znające język angielski, a kraj ten jest najlepiej rozwiniętą gospodarką w Unii Europejskiej),
podstawy programowe języka angielskiego obowiązujące w obu krajach oraz przeprowadzono wśród
100 uczniów z Polski i 100 z Niemiec (łącznie zbadano 200 uczniów) test-ankietę (obok typowego
zadania do wykonania poproszono uczniów o ocenę stopnia trudności zadania) wykorzystujący
zadania stosowane na egzaminach w Polsce i Niemczech. Chodziło między innymi również o
ustalenie, czy uczniowie polscy poradzą sobie z zadaniami z egzaminów w Niemczech, a uczniowie
niemieccy z zadaniami z egzaminów polskich.
Rezultaty posłużyły za podstawę do dalszych rozważań na temat jakości nauczania języków obcych
w publicznych szkołach w Polsce, przyczyn niskich wyników egzaminów oraz braku umiejętności
komunikacyjnych w języku angielskim większości polskich uczniów.
Część teoretyczna pracy składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono

Przygotowywanie rozprawy doktorskiej zbiegło się w czasie z likwidacją gimnazjum w Polsce i
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rozważania dotyczące języka jako narzędzia komunikacji oraz scharakteryzowano sprawność
systemową i komunikacyjną. Ponadto rozważono zasadność stosowania ćwiczeń tłumaczeniowych
w nauczaniu języków obcych. W rozdziale drugim przedstawiono rolę szkoły w nabywaniu języka
obcego. Poddano analizie porównawczej systemy edukacji oraz podstawy programowe przedmiotu
język obcy nowożytny w Polsce i w Niemczech. W rozdziale trzecim omówiono przyczyny trudności
w opanowaniu języka angielskiego w Polsce. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ ma
język ojczysty na powodzenia lub niepowodzenia w uczeniu się języka obcego. Omówiono
indywidualne predyspozycje i kwalifikacje nauczycieli, indywidualne predyspozycje i kompetencje
uczniów oraz ogólne problemy związane z systemem szkolnictwa w Polsce. Dokonano także analizy
wyników egzaminów z języka angielskiego w Polsce.
W części praktycznej przedstawiono metodę badań oraz poddano analizie wyniki testów-ankiet
przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech. Wobec słabego stopnia opanowania umiejętności
gramatycznych uczniów polskich oraz wprowadzenia zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty w
kolejnej części pracy zaproponowano ćwiczenia mające na celu poprawę sprawności systemowej
uczniów.
Jednym z wniosków wypływających z przeprowadzonych badań jest zbytnia koncentracja
nauczycieli i uczniów na przygotowaniu do egzaminu, który ma formę testu pisemnego.
Wprowadzenie części ustnej na egzaminie wiązałoby się ze zmianą metod pracy na zajęciach i
zarazem zmianą formy przygotowania uczniów do egzaminu.
W niniejszej rozprawie doktorskiej wykorzystano różne źródła informacji. Głównym źródłem była
literatura z zakresu metodyki, dydaktyki, psychologii i pedagogiki. Przedstawione i poddane analizie
zostały wyniki badań ankietowych oraz wyniki egzaminów w Polsce. Ważnym źródłem informacji
były czasopisma naukowe z zakresu metodyki nauczania języków obcych. Wykorzystano również
akty prawne, które są podstawą funkcjonowania systemu edukacji.

7

I. Część teoretyczna
1. Sprawność systemowa jako podstawa komunikacji w języku obcym
Cywilizacja ludzka zawdzięcza swój rozwój głównie zdolności porozumiewania się za pomocą
języka. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałby świat, gdyby ludzie nie potrafili wyrazić swoich
komunikatów, intencji czy emocji za pomocą kodu językowego. Kompetencja językowa należy do
użytkownika języka, jest jego cechą mentalną i indywidualną. Szczególnie przydatna do
uporządkowania zadań kształcenia językowego okazała się sformułowana przez Stanisława Grabiasa
socjolingwistyczna koncepcja poziomów sprawności komunikacyjnej9, która odnosiła się
bezpośrednio do koncepcji kompetencji językowej Noama Chomsky'ego oraz koncepcji kompetencji
komunikacyjnej Della Hymesa. Na najniższym poziomie znalazła się językowa sprawność
systemowa, tzn. znajomość systemu językowego, czyli umiejętność budowania w tym systemie zdań
gramatycznie poprawnych. Ten typ sprawności ujawnia indywidualny potencjał systemowy
użytkownika języka, na który składa się zasób słownika czynnego i biernego (sprawność leksykalna,
sprawność semantyczna) oraz znajomość reguł gramatycznych (sprawność gramatyczna), za pomocą
których można komponować podstawowe elementy systemu (fonemy) w znaki złożone (morfemy,
wypowiedzenia)10. Stanisław Grabias podkreśla, iż proces budowania zdań wymaga najczęściej
nieuświadomionej znajomości reguł morfonologicznych, morfologicznych i składniowych, co
oznacza, że aby opanować sprawność systemową, nie jest potrzebna jawna, eksplicytna wiedza o
systemie językowym (zadanie szkolnej nauki o języku), ale implicytna wiedza językowa
(świadomość językowa) nabyta jako efekt doświadczeń i obserwacji materii językowej w użyciu.
Warunkiem skutecznej komunikacji jest zachowanie elementarnej poprawności językowej, właściwe
posługiwanie się językiem i znajomość rządzących nim reguł. Decyduje to o możliwości skutecznego
porozumienia, gdyż nieumiejętność poprawnego posługiwania się językiem rodzi problemy
komunikacyjne i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie.
Irena Polańska twierdzi, że z całą pewnością w ciągu ostatnich lat wzrósł poziom kompetencji
językowej, choć w wielu przypadkach wciąż znacznie odbiega od tego, co zgodnie z opisem poziomu
wymagań na egzaminach uczeń powinien reprezentować. Nauczanie języka angielskiego zaczyna się
już w szkole podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum i szkole średniej, a mimo to wiedza
dotycząca gramatyki języka angielskiego jest niezwykle powierzchowna i przeważnie zasadza się na

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
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cytowaniu wyuczonych na pamięć regułek11.
Jednym z czynników wpływających na poprawność językową jest znajomość podstaw gramatyki
danego języka. Bez umiejętności gramatycznych trudno jest stworzyć poprawną wypowiedź. Nauka
języka bez gramatyki jest po prostu niemożliwa. Lucyna Gołębiowska wysuwa tezę, iż wiele można
zrozumieć na podstawie samej tylko analizy gramatycznej:
Gramatyka jest nieodłączną częścią języka – bez niej mamy tylko kilka bezładnych słów, z których
niewiele wynika. Gramatyka organizuje myśli, wprowadza ład, pomaga uporządkować chaos.
Gramatyka niesie za sobą znaczenie12.
Gramatyka ułatwia komunikację, więc tworząc poprawne wypowiedzi, pomagamy naszym
rozmówcom lepiej zrozumieć ich sens. Reasumując, gramatyka to zbiór językowych wzorów, według
których łączy się ze sobą wyrazy w celu uzyskania odpowiedniego znaczenia. Bez znajomości
systemu języka proces komunikacji jest wręcz niemożliwy.
1.1. Język jako narzędzie komunikacji
W podejściu naukowym język rozumie się bardzo szeroko jako specyficzny środek w procesie
komunikacji międzyludzkiej. Termin język może obejmować swym zakresem różne systemy
komunikowania oraz przekazywania informacji.
W językoznawstwie język jest definiowany jako „system znaków (prymarnie dźwiękowych, wtórnie
pisanych i in.) służących do porozumiewania się w obrębie danej społeczności”13.
Szczególną rolę w badaniach nad językiem w kontekście komunikacji odegrał Roman Jakobson,
czołowy przedstawicieli praskiej szkoły strukturalistycznej, który w roku 1963 przedstawił jeden z
najbardziej rozpowszechnionych modeli komunikacji obejmujący sześć składników: nadawcę,
kontekst, komunikat, kontakt, kod i odbiorcę. Nadawca i odbiorca to uczestnicy aktu komunikacji,
którzy muszą posługiwać się wspólnym systemem językowym - kodem. Za pomocą elementów i
reguł kodu nadawca przekazuje odbiorcy komunikat, który dotyczy jakiegoś kontekstu. Jednakże,
aby zakodowany komunikat mógł dotrzeć od nadawcy do odbiorcy, musi zaistnieć kontakt – fizyczny

11

I. Polańska, Możliwości schematycznego przedstawiania reguł gramatycznych w nauczaniu języka
angielskiego, „Zeszyty Glottodydaktyczne” 2011, nr 3, s. 35.

12

L. Gołębiowska, O giętkości języka – poradnik dla uczących się języków obcych, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1998, s. 37.

13

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, s.
240.
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i psychiczny sposób komunikowania się nadawcy i odbiorcy14.
Jednakże, aby akt komunikacji był w ogóle możliwy, musimy znać kod językowy - jeden z najbardziej
złożonych systemów, który tworzą układające się w coraz bardziej skomplikowane i od siebie zależne
układy elementów, począwszy od fonemów, a kończąc na całych zdaniach i tekstach. Podstawowym
poziomem języka jest więc system fonologiczny utworzony przez fonemy. Wyższym systemem jest
układ morfologiczny, wchodzący z kolei w skład systemu gramatycznego oraz składniowego. Na
system gramatyczny składają się reguły łączenia morfemów w wyrazy współtworzące system
leksykalno-semantyczny. Z kolei system składniowy oparty jest na regułach budowania zdań z
elementarnych wyrażeń15.
Według Marka Ziółkowskiego „język to szczególny i skodyfikowany system znaków
konwencjonalnych scharakteryzowany przez reguły syntaktyczne, semantyczne (znaczeniowe) i
pragmatyczne. W znaczeniu węższym odnosi się do ludzkiego języka naturalnego jako właściwego i
jedynie człowiekowi przysługującego systemu komunikowania opartego na znakach dźwiękowych
(znak graficzny – znak fonetyczny)”16.
Mariusz Maruszewski definiuje język jako „społecznie ukształtowany systemem symboli o
określonym znaczeniu, używanych w procesie komunikowania się zgodnie z istniejącymi zasadami
budowy wypowiedzi językowych”17. Język jest narzędziem komunikacji. Natomiast „mowa
rozumiana jest jako zespół czynności składających się na procesy porozumiewania się za pomocą
języka. Umiejętność wykonywania tych czynności człowiek przyswaja sobie, stykając się z innymi
osobami mówiącymi. Mowa zatem to osobnicze czynności realizacji reguł języka w celu
porozumiewania się”18.
Stanisław Grabias zwraca uwagę na inne aspekty mowy19. Jej pojęcie wiąże z kategorią zachowań
językowych dzielących się na zachowania dokonujące się w mowie wewnętrznej oraz zewnętrznej.
Język towarzyszy człowiekowi cały czas, ponieważ nie można go wyłączyć po np. odbytej rozmowie.
Kiedy się nie komunikujemy z innymi osobami, prowadzimy dialog wewnętrzny z samym sobą.
Obraz rzeczywistości otaczającej człowieka również związany jest z językiem będącym filtrem
pojęciowym w naszym umyśle. W efekcie w różnych językach mamy do czynienia z różnicami w
słownictwie dotyczącym otaczającej człowieka rzeczywistości (np. różnice w zawartości pól
14

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, nr 51/2, s. 431-473.

15

A. K. Rogalski, Socjologia języka, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2011, nr 5, s. 40.f

16

M. Ziółkowski, Język i komunikowanie, [w:] Encyklopedia Socjologii, red. Z. Bokszański [i inni], t. 1,
Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 370-375.

17

M. Maruszewski, Mowa a mózg, Warszawa 1970, s. 17.

18

Ibidem, s. 17.

19

S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, Lublin 2000, s. 8.
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semantycznych). Język pierwszy przy prawidłowym rozwoju człowieka rozwija się bez problemu i
funkcjonuje podświadomie.
Dla użytkownika języka najistotniejszy jest sam akt mowy. Mówimy, więc jesteśmy w stanie się
porozumiewać z innymi ludźmi znającymi nasz kod językowy. Mowa jest skomplikowanym
procesem zależnym od prawidłowego funkcjonowania mózgu i organów artykulacyjnych. Zdaniem
Andrzeja K. Rogalskiego, „podstawowymi zadaniami (funkcjami) mowy są: przekazywanie znaczeń
(funkcja komunikacyjna), wyrażanie uczuć nadawcy (funkcja ekspresywna) czy też wpływanie na
zachowanie własne lub innych (funkcja regulacyjna)20.
1.2. Nabywanie sprawności w akwizycji języka obcego
Uczenie się języka obcego jest kompleksowym procesem, który prowadzi od postrzegania, przez
zapamiętywanie do przypominania. Kompleksowość uczenia się polega na jednoczesnym nabywaniu
wiedzy i umiejętności w powtarzających się sytuacjach, których celem jest osiągnięcie sprawności
systemowej i komunikacyjnej. Każda osoba opanowująca język obcy chce porozumiewać się nim
zarówno w mowie, jak i na piśmie. Stąd też wynika konieczność rozwijania w procesie dydaktycznym
szeroko pojętej kompetencji komunikacyjnej, obejmującej kompetencję interakcyjną, tj. kreowanie
pewnych zachowań w wąskim kontekście interakcyjnym, kompetencję lingwistyczną, związaną z
systemem języka, a także kompetencję socjokulturową, oznaczająca kreowanie zachowań w
szerokim kontekście interakcyjnym21. Z powyższych rozważań wynika, iż kształcenie językowe to
głównie działanie mające na celu doskonalenie sprawności odbiorczej i nadawczej.
Przyswajanie języka drugiego to poznawanie systemu tego języka przez osoby, które osiągnęły już
pewien stopień swobody w posługiwaniu się językiem pierwszym 22. Zadaniem dydaktyki powinna
być taka organizacja procesu nauczania, aby spowodował on szybkie przyswojenie języka drugiego.
Bez zrozumienia samych procesów przyswajania języka nie można racjonalnie ich optymalizować,
ani skutecznie nimi kierować. Nauczyciel języka obcego, jako osoba kierująca procesem
dydaktycznym, powinien być zorientowany, jakie będą skutki i rezultaty tych zabiegów 23. Różne
20

A. K. Rogalski, op. cit., s. 42.

21

R. Lewicki, Język niemiecki. Poznaj język sąsiada, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002, za: G. Lewicka,
O ważniejszych wyznacznikach akwizycji języka drugiego, „Konińskie Studia Językowe”, 2017, nr 5 (3),
s. 328.

22

A. Szczepińska, Przyswajanie drugiego języka - nowe kierunki badań, Instytut Psychologii, Uniwersytet
Wrocławski, http://kms.polsl.pl/prv/spnjo1/referaty/szczepinska.pdf (dostęp: 7.02.2019).

23

J. Arabski, O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1985, s. 5.
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metody nauczania języków obcych przywiązują różną wagę do procesów przyswajania języka,
wszystkie jednak w pewnym stopniu procesy te uwzględniają. Przykładowo w metodzie
audiolingwalnej przyswajanie języka obcego rozumiane jest jako pokonywanie różnic między
językiem ojczystym a poznawanym językiem obcym 24.
Wyniki analizy kontrastywnej, polegającej na porównaniu dwóch systemów językowych w celu
wyodrębnienia różnic, pozwalają wykryć błędy, jakie popełniają uczniowie. Na tej podstawie można
przygotować program nauczania. Nawyki wykształcone w trakcie używania języka pierwszego mogą
umożliwić tworzenie poprawnych wypowiedzi w języku drugim – transfer pozytywny; ale mogą też
prowadzić do popełniania błędów interferencyjnych spowodowanych poprzez transfer negatywny25.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na przyswajanie języka obcego ma język pierwszy.
Nauczyciele języków obcych mają pełną świadomość interferencji języka ojczystego ucznia na
poznawanie struktur języka obcego. Badania z lat sześćdziesiątych (Cleveland, Mangone, Adams) i
osiemdziesiątych (Corder, Ard, Homburg) wykazały, że największe trudności pojawiają się, gdy
struktury języka obcego różnią się od struktur języka ojczystego. Również wieloletnie doświadczenie
każdego nauczyciela może posłużyć jako baza do analiz i wniosków. Różnice w systemach języka
pierwszego-ojczystego i drugiego-obcego prowadzą do błędów i trudności w przyswojeniu języka
obcego. Jak wytłumaczyć uczniowi, czym są przedimki i jak należy je stosować, jeśli w języku
polskim one nie występują? W jaki sposób wprowadzić czas zaprzeszły-plusquamperfectum, jeśli
jest to kategoria gramatyczna praktycznie martwa w języku polskim? Analiza błędów wykazuje, że
pewne struktury przyswajane są bardzo późno. Kolejność nauczania w warunkach szkolnych nie
pokrywa się z kolejnością przyswajania struktur. Uczeń musi do pewnych konstrukcji dojrzeć i
przyswoi je dopiero wtedy, gdy osiągnie odpowiedni stopień kompetencji26. Tryby warunkowe,
strona bierna czasownika czy mowa zależna są strukturami wymagającymi od ucznia znajomości
zarówno słownictwa, jak i gramatyki na wysokim poziomie.
Z drugiej strony plastyczność mózgu między 2 a 12 rokiem życia dziecka pozwala mu całkowicie
wykorzystać możliwości nabycia języka ojczystego i każdego innego języka, którego dziecko będzie
się uczyć w tym czasie. W tym wieku dzieci przyswajające język robią to w sposób naturalny i bierny.
Nie uczestniczą w tym procesie, lecz mu się poddają, w przeciwieństwie do osób dorosłych, które
podejmują świadomy wysiłek, aby poznać reguły języka i ich zastosowanie27.
Wymowa obcojęzyczna przyswajana jest najlepiej w wieku do 10 lat (Oyama 1973, Seliger, Krashen
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i Ladefoged 1974), natomiast składnia i morfologia w wieku 11-15 lat (Asher i Price 1967, ErvinTripp 1974). Mowa jest uzależniona od działania setek mięśni mogących w ciągu sekundy
wyartykułować około 14 głosek. Im młodsze mięśnie, tym bardziej plastyczne, wobec tego mięśnie
dorosłego już człowieka będą słabsze i trudniej będzie je wyćwiczyć – nauka języka obcego będzie
sprawiała więcej trudności28.
Nastolatki dysponują pełniejszym systemem semantycznym oraz osiągają lepsze wyniki w testach
sprawdzających składnię i morfologię. Uczniowie ci lepiej korzystają z pamięci, wykorzystują
techniki kojarzenia i zapamiętywania. Posiadają również umiejętność rozwiązywania problemów,
dedukowania reguł i ustalania wyjątków. Inaczej pracuje się na zajęciach z dziećmi a inaczej z
nastolatkami. Dzieci uczą się poprzez zabawę oraz aktywne używanie języka podczas zajęć - służą
temu specjalne metody dydaktyczne, natomiast nastolatki stopniowo wdrażane są w poznawanie
systemu języka obcego – zaczynają łączyć wiedzę leksykalną z gramatyczną.
Z perspektywy psycholingwistycznej i uwarunkowań społecznych przyswajanie języka drugiego jest
związane z szokiem kulturowym i językowym. Związane jest to z dezorientacją, gdyż nowa sytuacja
powoduje niepokój, stres, a nawet strach. Boimy się skompromitować, analizujemy każde
wypowiedziane słowo i zdanie. Dzieci nie mają obaw przed ośmieszeniem. Zwykle nie znają tego
uczucia i szok językowy prawie w ogóle u nich nie występuje. Natomiast dla młodzieży i dorosłych
wymowa obcych słów wykracza poza własny komfort, dlatego osoby te potrzebują dużo czasu, aby
przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Ucząc się języka obcego szoku tego po raz pierwszy
doświadczamy w klasie na zajęciach w obecności nauczyciela i innych uczniów. Po raz drugi musimy
się przełamać używając języka w warunkach naturalnych, gdy szkolną wiedzę musimy zastosować
w sytuacjach codziennych, w bezpośrednich kontaktach z obcokrajowcami.
Indywidualne cechy uczącego się mają duży wpływ na strategie uczenia się i nabywania języka.
Niektórzy uczniowie domagają się precyzyjnych reguł, muszą wiedzieć, co z czego wynika, podczas
gdy innych interesuje tylko, jak powiedzieć to, co chcą w języku obcym. Uczniowie ci uczą się często
na pamięć całych wyrażeń, a nawet zdań, nie wnikają w to, jaka reguła gramatyczna została właśnie
zastosowana.
Proces nabywania języka obcego przez ucznia zależy od:
 wieku ucznia;
 ilości formalnej, językowej wiedzy, jaką uczeń posiada;
 natury zadania językowego;
 indywidualnych cech ucznia.

28

Ibidem, s. 55.
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Model przyswajania drugiego języka Krashena29 łączy zewnętrzne, socjolingwistyczne aspekty
przyswajania z procesami wewnętrznymi zachodzącymi w aparacie językowym ucznia i uwzględnia
stadium kontrolne w czasie językowego zachowania. Przyswajanie języka drugiego przebiega przez
następujące stadia:

I.

Przyjęcie danych językowych;

II.

Przetworzenie ich w aparacie językowym;

III.

Zmagazynowanie ich jako kompetencji;

IV.

Produkcja językowa30.

Na podstawie powyższych rozważań spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak skutecznie uczyć się
języków obcych? W jaki sposób opanować system języka obcego?
Zacznijmy od tego, że nauczanie języków obcych jest, w chwili obecnej, obowiązkowe już na etapie
nauczania przedszkolnego. Wielu nauczycieli szkoli się, aby móc prowadzić takie zajęcia. Dla
rodziców nauka języka dla ich dzieci jest sprawą oczywistą. Ponieważ jednak wielu z nich nie włada
żadnym językiem obcym jest dla nich ważne, aby nauczyciel przekazał dziecku niezbędną wiedzę w
tym zakresie. Przez wieki wypracowano wiele metod nauczania języków. Od naturalnego nabywania
języka poprzez kontakt z jego użytkownikami, po bardzo szczegółowe i precyzyjnie opisane metody.
Najważniejsze jest, aby każdy nauczyciel wybrał metodę najodpowiedniejszą dla siebie, a
jednocześnie idealną dla grupy, z którą pracuje. Zupełnie innych metod należy używać prowadząc
zajęcia w przedszkolu niż w liceum. Wiedza na temat założeń wielu metod nauczania języków
pozwoli nauczycielowi samodzielnie dobrać najlepszą z nich. Nadrzędnym celem nauki języka jest
nabycie przez uczących się dwóch kompetencji. Pierwszą z nich jest kompetencja komunikacyjna,
czyli umiejętność przekazywania w mowie i na piśmie własnych komunikatów, a także rozumienie
wypowiedzi nadawcy. Drugą z kompetencji kluczowych jest kompetencja systemowa, objawiająca
się tym, że dany użytkownik opanował system danego języka.
Przez używanie języka rozumie się z kolei umiejętność budowania poprawnych gramatycznie i
semantycznie zdań. Umiejętność ta polega na tworzeniu nowych, niesłyszanych wcześniej
wypowiedzeń. Jednakże, aby proces ten był możliwy, uczeń musi opanować cztery podsystemy
językowe: foniczny, graficzny, leksykalny i gramatyczny31. Podsystem foniczny to głównie
odróżnianie i wytwarzanie dźwięków danego języka, prawidłowe stosowanie akcentów oraz

29

S. Krashen, Principles and practice in second language acquisition, New York 1982.
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J. Arabski, op. cit., s. 83.
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intonacji. Podsystem graficzny obejmuje rozpoznawanie i tworzenie znaków graficznych danego
systemu językowego, unikanie błędów oraz używanie znaków interpunkcyjnych. Znajomość
podsystemu leksykalnego umożliwia użytkownikowi rozumienie i prawidłowe stosowanie
słownictwa danego języka, jednakże aby posługiwać się językiem, wystarczy opanować części
leksykonu. Podsystem gramatyczny obejmuje rozumienie struktur gramatycznych i ich znaczenia, a
także zdolność do samodzielnego budowania zdań w celu komunikowania się32.
Język obcy nabywamy (bądź uczymy się go) w sposób systematyczny. Najpierw poznajemy
gramatykę i słownictwo na poziomie podstawowym, by móc następnie zagłębić się w struktury coraz
bardziej złożone. Jeśli uczeń uczy się regularnie i proces ten nie zostanie niczym zakłócony, to
możemy zakładać, że w ciągu nauki w szkole podstawowej (aktualnie klasy I-VIII) osiągnie
zakładany w podstawie programowej poziom A2+/B1. Założeniem jest, że nauczyciel jest
odpowiednio wykształcony, a uczeń posiada wysoki poziom motywacji do nauki. Harmonijna
współpraca nauczyciela z uczniem pozwoli osiągnąć zamierzony cel – nabycie sprawności odbiorczej
i nadawczej w zakresie języka obcego. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach szkolnych nie
wszyscy ten cel osiągną. Wybór idealnej metody dla każdej grupy uczniów, a często dla jednego
ucznia, wobec którego należy stosować indywidualny tok nauczania, leży w gestii nauczyciela.
Nauczyciele muszą posiadać szereg cech, kwalifikacji i kompetencji, aby sprostać założeniom
podstawy programowej i dopasować metody pracy do każdego ucznia.
1.3 Kompetencja językowa i komunikacyjna
Druga połowa XX wieku to okres sporów o to, czym jest kompetencja językowa jako taka, a także
czym jest kompetencja w języku obcym oraz jak może być rozwijana.
Termin kompetencja (ang. competence) w odniesieniu do języka został wprowadzony przez Noama
Chomsky'ego – twórcę gramatyki generatywno-transformacyjnej. Jego koncepcja kompetencji
językowej stała się bardzo przydatna na gruncie wielu dziedzin. Noam Chomsky odszedł od
rozróżnienia na langue i parole Ferdynanda de Saussure’a ze względu na specyficzne rozumienie
langue jako „jedynie systematycznego inwentarza jednostek” i zastąpił je pojęciami kompetencji i
wykonania, przyjmując koncepcję kompetencji Humboldta jako system procesów generatywnych33.
Chomsky poświęcił uwagę zdolnościom umysłowym o charakterze wiedzy intuicyjnej i
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Chomsky N., Aspects of the Theory of Syntax, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts 1965, tł. pol.: Zagadnienia teorii składni, przeł. I. Jakubczak, Zakład
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nieuświadamianej, właściwej wszystkim rodzimym użytkownikom języka, a nie – jak proponował de
Saussure – niezależnemu od człowieka układowi ściśle ze sobą powiązanych znaków językowych.
Główną różnicą między kompetencją Chomsky’ego a langue de Saussure’a jest to, że kompetencja
odnosi się do czegoś psychologicznego czy mentalnego (w umyśle/mózgu jednostki) 34, natomiast
langue traktuje język jako byt społeczny i ponadindywidualny.
Noam Chomsky przedstawił w ramach tzw. Teorii Standardowej (Standard Theory) uniwersalny
model idealnego mówcy-słuchacza w homogenicznej społeczności językowej, znającego własny
język w stopniu doskonałym. Model ten odnosił się do idealnej kompetencji językowej (zwanej też
gramatyczną), tzn. wiedzy leżącej u podstaw umiejętności posługiwania się językiem,
charakteryzowanej jako zdolność do konstruowania i rozumienia zdań. Zaliczył do niej trzy składniki:
1) syntaktyczny (tzw. składnik bazowy i transformacyjny);
2) semantyczny (będący interpretacją danego zdania);
3) fonologiczny (stanowiący odpowiedni układ dźwięków).
Ów wysoce teoretyczny model abstrahował od wszelkich uwarunkowań o charakterze społecznym i
kulturowym35.
Noam Chomsky dokonał podstawowego rozróżnienia między kompetencją – znajomością języka – a
wykonaniem (performance), czyli praktycznym użyciem języka w konkretnych sytuacjach. Za
faktyczny cel badań językoznawstwa (gramatyki) uznał opis „nieodłączalnej kompetencji idealnego
użytkownika języka, odsuwając świadomie na bok kwestię wykonania”. Chomsky’ego interesował
głównie system reguł, opanowany przez użytkownika języka, a więc „rzeczywistość psychiczna
leżąca u podstaw jawnego zachowania”36. Wykonanie może tylko w warunkach naturalnych
odzwierciedlić kompetencję, ponieważ na wykonanie wpływ mają różne czynniki (kompetencja jest
jednym z nich). Podsumowując teorię Chomsky'ego, stwierdzamy, że według niego kompetencja to
nie sprawność czy umiejętność językowa, ale wiedza językowa (znajomość języka), wywodząca się
ze zdolności językowej – biologicznie uwarunkowanych zasad uzupełnionych doświadczeniem.
Wąskie rozumienie kompetencji językowej jako zdolności do generowania poprawnych wypowiedzi,
będące wynikiem przyjęcia koncepcji Noama Chomskiego, spotkało się z dezaprobatą innych
badaczy. Wśród nich był Dell Hymes, który zaproponował termin kompetencja komunikacyjna.
Badacz zwrócił uwagę na komunikację w odniesieniu do języka i kultury. Mówił wówczas o
„rozróżnieniu między językową umiejętnością komunikacyjną (language communicative ability) a
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komunikacyjnym użyciem języka (communicative language use)”37. Sprzeciwił się pojęciu i „idei
homogenicznej wspólnoty językowej (ang. homogenous speech community)” prezentowanej przez
Noama Chomsky'ego i tym samym uznał różne sposoby mówienia w różnych sytuacjach
komunikacyjnych i kulturowych.
Hymes podkreślił, iż w komunikacji istotne są takie czynniki jak: tradycja, kultura, osobowość i
kontekst. Wszystko to powoduje, że kompetencja komunikacyjna jest czymś więcej niż tylko
kompetencją językową38.
Zatem możemy wywnioskować, iż kompetencja komunikacyjna wywodzi się z połączenia dwóch
znaczących odkryć w amerykańskiej lingwistyce: idei Chomsky’ego oraz idei Hymes'a.
Kompetencją komunikacyjną zajmowali się również inni badacze, proponując własne modele
kompetencji czy też podkompetencji, jak również wskazując na relacje między nimi. Kompetencja
komunikacyjna stała się jednym z głównych tematów glottodydaktycznych i na trwałe przeniknęła
do programów i materiałów nauczania. Jednakże w ostatnim czasie nasiliła się krytyka zarówno
koncepcji kompetencji językowej, jak i promującego ją podejścia komunikacyjnego 39.
Radosław Kucharczyk wskazał zależność kompetencji językowych w języku pierwszym – ojczystym
od drugiego – obcego:
Porozumiewanie się w językach obcych opiera się w dużej mierze na tych samych umiejętnościach,
co posługiwanie się w języku ojczystym. Niemniej jednak wymaga również umiejętności takich jak
mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez jednostkę może być
różny w przypadku czterech podstawowych sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, czytanie,
pisanie i mówienie). Porozumiewanie się w językach obcych wymaga znajomości konwencji
społecznych oraz aspektu kulturowego, jak i zmienności języków40.
Uczestniczenie w komunikacji językowej wymaga posiadania kompetencji i sprawności, które są od
siebie zależne. Kompetencje są wiedzą, dlatego nie mogą pojawić się w umyśle bez określonych
sprawności. Natomiast pewne sprawności nie ujawniają się bez nabytych wcześniej kompetencji.
Według Tomasza Nowaka:
37
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among disadvantaged children, New York–Washington 1966, s. 1–17.
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kompetencja komunikacyjna to suma zdolności, które umożliwiają jednostce udział w komunikacji,
czyli wiedza o tym, jak używać języka w sytuacjach, które stwarza życie w pewnej wspólnocie. […]
Kompetencja komunikacyjna zawiera cztery komponenty: potencjał, wykonalność, występowanie i
odpowiedniość, co umożliwia jednostce rozstrzyganie czterech wątpliwości: czy wypowiedź jest
możliwa w systemie językowym, czy jest możliwa w sytuacji mówiącego, czy jest realizowana w
społeczeństwie i czy jest skuteczna?41.
Natomiast sprawność komunikacyjna „to suma umiejętności, które umożliwiają jednostce pełny
udział w komunikacji i gwarantują jej skuteczność”42.
Zdaniem Tomasza Nowaka, w kompetencji komunikacyjnej zawierają się kompetencje takie, jak:
językowa, pragmatyczna i kulturowa, a w sprawności komunikacyjnej – sprawność językowa,
pragmatyczna, sytuacyjna i społeczna43. Kompetencja językowa pozwala budować nieograniczoną
liczbę prawidłowych zdań, kompetencja pragmatyczna ukazać intencje nadawcy oraz rozumieć
intencje innych użytkowników danego języka, natomiast kompetencja kulturowa to ogólna wiedza o
świecie, w którym żyjemy. Sprawność językowa jest znajomością systemu językowego i
umiejętnością tworzenia poprawnych i zrozumiałych wypowiedzeń, sprawność pragmatyczna
pozwala realizować cele komunikacyjne w kontaktach z innymi ludźmi (dzieci opanowują tę
sprawność najszybciej), sprawność sytuacyjna to zdolność używania języka w zależności od
zaistniałej sytuacji społecznej, natomiast sprawność społeczna umożliwia człowiekowi dostosowanie
środków językowych do roli, jaką odgrywa odbiorca w społeczeństwie44.
Najistotniejszą w naszych rozważaniach kompetencją jest kompetencja językowa, która jest
nieuświadomioną wiedzą na temat zasad budowania zdań gramatycznie poprawnych. O kształcie i
poziomie tej wiedzy decyduje inwentarz fonemów, a także znajomość reguł morfologicznych i
składniowych. Jest to wiedza na temat zasad użycia systemu językowego w określonej społeczności.
Stanisław Grabias nazywa ją kompetencją systemową45. Autor podkreśla, że kompetencja systemowa
stanowi podstawę tworzenia każdej wypowiedzi i jest jednym z najważniejszych czynników
decydujących o jakości tej wypowiedzi. Umożliwia nie tylko konstruowanie gramatycznie
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poprawnych struktur składniowych, ale także ich rozumienie oraz rozróżnianie zdań poprawnych od
niepoprawnych. Dla potrzeb niniejszej pracy będziemy posługiwać się terminem sprawność
systemowa w rozumieniu Stanisława Grabiasa (mimo że w literaturze przedmiotu częściej używa się
pojęcia kompetencja językowa), ponieważ precyzyjniej wskazuje na podstawowe umiejętności
budowania poprawnych wypowiedzi.
Kolejne poziomy sprawności komunikacyjnej według Grabiasa to: językowa sprawność społeczna,
językowa sprawność sytuacyjna i językowa sprawność pragmatyczna. Odnoszą się one do aspektów
językowego komunikowania się, które Hymes nazwał wiedzą dotyczącą reguł używania języka. W
komunikacji istotne są modele zachowań, a także czynniki komunikacyjne typu: kto mówi?, o czym?,
po co?, w jakiej sytuacji?, w jakim gatunku?46.
Teoria poziomów sprawności językowej Stanisława Grabiasa nawiązuje także do wypracowanej w
socjologii języka przez Johna Josepha Gumperza koncepcji kompetencji interakcyjnej. Z jednej
strony chodzi tu o tzw. odpowiednie nastawienie na odbiorcę – ustalenie wspólnej wiedzy językowej
o świecie, aby komunikacja odbywała się płynnie. Bardzo ważna jest znajomość konwencji
komunikacyjnych, wobec tego należy dobrać odpowiedni styl konwersacyjny czy też strategie
komunikacyjne. Zwykle jest tak, że to sytuacje mówienia warunkują wybór odpowiednich strategii47.
Zdaniem

Hymes'a

kompetencja

interakcyjna

stanowi

jeden

z

poziomów

kompetencji

komunikacyjnej, podobnie zresztą jak kompetencja językowa.
W dydaktyce języków obcych sprawność komunikacyjna objawia się umiejętnością nadawania i
odbioru komunikatów w języku drugim – nabytą w trakcie nauki szkolnej. Są to sytuacje, w których
użytkownik skutecznie porozumiewa się w mowie i na piśmie, tworzy i rozumie komunikaty innej
osoby. Językową kompetencję komunikacyjną tworzą następujące składniki: lingwistyczny,
socjologiczny i pragmatyczny, przy czym zakłada się, że podstawą każdego z nich jest wiedza
deklaratywna i proceduralna, sprawności i umiejętności.48 Ta trójskładnikowa językowa kompetencja
komunikacyjna przejawia się w działaniach językowych, czyli w rozumieniu i tworzeniu tekstów
(działania receptywne i produktywne) i w działaniach interakcyjnych i mediacyjnych (w
szczególności podczas tłumaczenia). Wszystkie te działania dotyczą tekstu w formie mówionej,
pisanej49.
Wymagania szczegółowe w zakresie treści nauczania i umiejętności obejmują:
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 wiedzę (znajomość środków językowych w zakresie określonych tematów);
 recepcję (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych);
 produkcję (tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych);
 interakcję (reagowanie językowe w formie ustnej i pisemnej);
 mediację (przetwarzanie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej)50.
W zakresie języków obcych, w naszym przypadku języka angielskiego, kompetencję komunikacyjną
dzielimy na:
1. kompetencję lingwistyczną,
2. kompetencję socjolingwistyczną,
3. kompetencję pragmatyczną.
W obrębie kompetencji lingwistycznej wyróżniono następujące kompetencje:
 leksykalną,
 gramatyczną,
 semantyczną,
 fonologiczną,
 ortograficzną,
 ortoepiczną.
Kompetencja leksykalna to wiedza obejmująca słownictwo danego języka. W jej skład
wchodzą elementy leksykalne i gramatyczne. Elementy leksykalne to wyrażenia utworzone z kilku
słów stosowane jako całość51.
Kompetencja gramatyczna to znajomość i umiejętność stosowania struktur gramatycznych
danego języka, tzn. rozumienie i tworzenie poprawnych, opartych na zasadach gramatycznych
wypowiedzi. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa kategorie powszechnie
stosowane w opisie gramatycznym.
Wyróżnia się tu :
• „elementy (morfemy, afiksy, słowa);
• kategorie (liczbę, przypadek, rodzaj, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasowniki

50
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przechodnie i nieprzechodnie, stronę czynną i bierną, czasy: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe,
formę dokonaną i niedokonaną);
• klasy (koniugacje, deklinacje, otwarte klasy słów: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i
przysłówki oraz zamknięte klasy słów - elementy gramatyczne: przedimki, zaimki itp.);
• struktury (słowa złożone, frazy rzeczownikowe i czasownikowe, zdania główne, podrzędne,
współrzędne oraz proste);
• procesy opisowe (nominalizację, tzn. przekształcanie zdań na wyrażenia bez osobowej
formy czasownika, afiksację, tj. tworzenie wyrazów pochodnych przez dodawanie afiksów,
czyli prefiksów i sufiksów do wyrazów podstawowych, stopniowanie i transformację);
• związki (rządu, czyli czasowników z rzeczownikami, zgody, czyli przydawek z wyrazem
określanym, i przynależności – tworzone przez wyrazy nieodmienne lub wyrażenia
przyimkowe w funkcji okolicznika)”52.
W obrębie kategorii gramatycznych rozróżnia się morfologię oraz składnię. Morfologia dotyczy
wewnętrznej organizacji słów, które można analizować pod względem morfemów, słowotwórstwa
oraz innych metod przekształcania. Składnia dotyczy budowania zdań ze słów pod względem
kategorii, elementów, klas, struktur, procesów i związków. Umiejętność organizacji zdań w celu
przekazania znaczenia stanowi podstawowy aspekt kompetencji komunikacyjnej.
Kompetencja semantyczna dotyczy świadomości znaczenia danej wypowiedzi. Wyróżniamy
semantykę leksykalną (znaczenie wyrazów), gramatyczną (znaczenie elementów gramatycznych) i
pragmatyczną (są to związki logiczne pomiędzy wyrazami)53.
Kompetencja fonologiczna to umiejętność poprawnego odbioru i tworzenia fonemów, na co
wpływ ma modulacja głosu, wymowa spółgłosek zwarto-wybuchowych, akcent, rytm zdania oraz
intonacja54.
Kompetencja ortograficzna to znajomość symboli, za pomocą których tworzymy teksty
pisemne. Systemy pisowni wszystkich języków europejskich oparte są na zasadach alfabetycznych,
a zatem uczący się powinni znać kształt małych i dużych liter, prawidłową pisownię słów, znaki
interpunkcyjne oraz zasady ich stosowania55.
52

Ibidem, s. 169-175.

53

Ibidem, s. 169-175.
Ibidem, s. 169-175.

54
55

Ibidem, s. 169-175.

21

Kompetencja ortoepiczna to umiejętność głośnego odczytania przygotowanego tekstu lun
stosowania w mowie słów wyrażonych w formie pisemnej. Wymagana jest tu znajomość zasad
pisowni, umiejętność korzystania ze słownika oraz znajomość znaków transkrypcji fonetycznej 56.
Drugą składową kompetencji komunikacyjnej jest kompetencja socjolingwistyczna. Obejmuje ona
wszelkie umiejętności niezbędne dla komunikacji społecznej w danym języku, tzn. wskaźniki
lingwistyczne relacji społecznych, zwroty grzecznościowe, powiedzenia, różne style wypowiedzi
oraz dialekty i sposoby wymowy, charakterystyczne dla danej społeczności. Istnieją różne wskaźniki
lingwistyczne, specyficzne dla danego języka i kultury w zależności od statusu, rodzaju relacji, czy
też charakteru rozmowy. „W użyciu są zatem zarówno zwroty formalne, jak i nieformalne w
pozdrowieniach („Good evening” lub „Hi!” - „Dobry wieczór” lub „Cześć!”, „It was nice to have met
you!” lub “Bye-bye!” - “Miło było pana poznać!” lub “Cześć!”), w sposobie zwracania się do siebie
(„Madame”, „Dear Mrs 172 M. Raczyńska Crane” lub „Jane”, „Honey” - „Proszę pani”, „Szanowna
Pani Crane” lub „Jane”, „Kochanie”), a także w doborze wykrzykników. Kompetencja
socjolingwistyczna to także umiejętność rozróżniania wskaźników lingwistycznych dla różnych
dialektów i typów wymowy, charakterystycznych dla danej klasy społecznej, regionu, narodowości,
przynależności do grupy etnicznej lub zawodowej”57.
Trzecią kategorię kompetencji komunikacyjnej stanowi kompetencja pragmatyczna. Pragmatyka
to dział semiotyki - teorii znaku. Jest to nauka o ludzkim zachowaniu zajmująca się stosunkiem
między językiem (komunikowanie, wyrażanie, rozumienie), a tymi, którzy się nim posługują.
Kompetencje pragmatyczne dotyczą zatem znajomości zasad, według których wiadomości są:
• organizowane, budowane i układane („kompetencja prowadzenia rozmowy”);
•

stosowane w pełnieniu funkcji komunikacyjnych („kompetencja funkcjonalna”) ;

• szeregowane pod względem schematów interakcyjnych i transakcyjnych („kompetencja
twórcza”)58.
Kompetencja prowadzenia rozmowy to umiejętność złożenia zdań w zrozumiałą całość pod kątem
tematu rozmowy, udzielania informacji, logicznego następstwa wydarzeń, wykazywania przyczyny i
skutku, stosowania właściwego stylu i skuteczności retorycznej. Tworzenie tekstów to znajomość
56
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konwencji twórczych w obrębie danej społeczności, tj. konstruowanie informacji spełniających
rozmaite mikrofunkcje (opis, narracja, ekspozycja), sposób opowiadania historii, dowcipu czy
anegdoty, budowanie napięcia, a także właściwe rozplanowanie i oznakowanie tekstów pisanych
(listów, esejów). Kompetencja funkcjonalna dotyczy zastosowania wypowiedzi ustnej i tekstów
pisemnych w komunikacji do szczególnych celów funkcjonalnych, czyli tematów będących
przedmiotem dyskusji, konwersacji, refleksji lub pracy pisemnej jako obiekt zainteresowania w
indywidualnych działaniach komunikacyjnych59.
1.4. Zasadność stosowania elementów tłumaczenia w nauczaniu języka obcego – języka
angielskiego
Po latach negatywnego nastawienia do technik tłumaczeniowych w nauce języka obcego, z uwagi
na związek z przestarzałą metodą gramatyczno-tłumaczeniową, na nowo pojawia się problematyka
przekładu i jego roli w nauczaniu języków obcych. W latach dziewięćdziesiątych skierowano uwagę
na podejście komunikacyjne (the Communicative Approach). Już w tamtych czasach pojawiło się w
Polsce bardzo wiele zagranicznych materiałów nauczania, a te miały z reguły charakter
komunikacyjny. Także liczne nowo powstałe kolegia językowe, uczące języka metodami
komunikacyjnymi i propagujące te metody w bloku przedmiotów metodycznych, skutecznie
upowszechniły to podejście. Podobną rolę pełniły liczne kursy kwalifikacyjne wraz z warsztatami
organizowanymi przez wydawnictwa60.
Nadal wielu nauczycieli wykorzystuje elementy tłumaczenia na swoich zajęciach, gdyż zadania
polegające na tłumaczeniu fragmentów zdań występują na egzaminie gimnazjalnym i
wprowadzonym w roku 2019 egzaminie ósmoklasisty. Należy zauważyć, iż aktualne metody
znacznie różnią się od przestarzałych metod gramatyczno-tłumaczeniowych. Uczniowie nie tłumaczą
całych zdań, nie uczą się na pamięć całych schematów, wręcz przeciwnie wymagana jest umiejętność
wyrażenia w języku obcym własnych intencji i komunikatów, które można sformułować w różny
sposób.
Wobec częstej krytyki w historii nauczania języków obcych niejednokrotnie zastanawiano się nad
rolą metody tłumaczeniowej w procesie edukacyjnym. Z pewnością jednym z ważniejszych
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kierunków wpływających na ocenę jej przydatności była psycholingwistyka, czyli nurt dążący do
wyjaśnienia między innymi tego, jakie kognitywne procesy zachodzą w mózgu uczących się podczas
tłumaczenia i w jakim stopniu te operacje myślowe są przydatne do nauki języka obcego.
Proces tłumaczenia – szczególnie w początkowej fazie przyswajania języka obcego – jest
nieodzowny. Warto zatem przypomnieć założenia metody tłumaczeniowej oraz pozytywne i
negatywne aspekty stosowania jej w nauczaniu języków obcych dzieci i młodzieży. Należy
odpowiedzieć na pytanie, czy tłumaczenia mogą dziś znajdować zastosowanie w nauczaniu języków
obcych, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby je wykorzystać w edukacji dzieci i młodzieży.
Nie sposób wykluczyć język ojczysty podczas uczenia się języka obcego. Uczeń, poznając
nowe wyrażenia, często zastanawia się, jak brzmiałyby one po polsku. Native speaker nieznający
języka polskiego tłumaczy uczącym się każde wyrażenie za pomocą synonimów, co uniemożliwia
dokładne zrozumienie tych wyrażeń, a to w konsekwencji może prowadzić do błędów językowych i
nieporozumień w komunikacji. Pomimo oczywistego wpływu języka ojczystego na naukę i
przyswajanie języka obcego, kwestią sporną jest, czy używanie języka ojczystego podczas nauki
obcego pomaga, czy bardziej ją utrudnia. Pozostaniemy przy stanowisku, że włączenie elementów
tłumaczeniowych korzystnie wpływa na naukę języka obcego. Język ojczysty nie może dominować
na zajęciach, jego rola powinna być ograniczona do wyjaśniania trudniejszych wyrażeń czy zasad
gramatycznych.
Wykorzystanie tłumaczenia w procesie nauczania języków obcych mieści się w tzw. szkole
gramatyczno-tłumaczeniowej, wypartej w znacznej mierze przez metody bezpośrednie i
audiolingwalne, które preferują używanie jednego języka w klasie oraz wykluczają jakiekolwiek
wykorzystanie języka ojczystego w procesie przyswajania języka obcego. Tłumaczenie jest znane w
historii nauczania języków już od dawna. Według Eugene’a Nidy, „tłumaczenie to wyrażanie w
języku docelowym treści tekstu wyprodukowanego w języku źródłowym. Jego istotą jest wywołanie
u czytelnika takich samych reakcji, jakie wywołuje u odbiorcy tekst oryginału”61.
Możemy przypuszczać, że tłumaczenie ma długą historię, zaczynając od przekładu greki na łacinę
lub na odwrót. Przez wiele stuleci tłumaczenia były podstawową metodą nauki klasycznej greki i
łaciny. Na temat wykorzystania metody tłumaczeniowej w nauce współczesnych języków obcych nie
ma spójnych opracowań aż do XVIII w. Języki narodowe stosowano wtedy w kontaktach ustnych
oraz sytuacjach nieoficjalnych, nie było możliwości uczenia się języka w szkołach. Teksty pisane
tworzono tylko w języku greckim bądź łacińskim. Metoda tłumaczeniowa to w tamtych czasach
podstawa, a zarazem filar metody gramatyczno-tłumaczeniowej, która zakłada ćwiczenie reguł
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gramatycznych poprzez

tłumaczenie62. Początkowo ćwiczenia polegały na tłumaczeniu

wyizolowanych z kontekstu zdań, często nawet nienaturalnie brzmiących, utworzonych, aby
zastosować konkretną strukturę gramatyczną. W tego typu tłumaczeniach nie chodziło o oddanie
sensu zdania, lecz o przekładanie słowo w słowo. Tę metodę stosowano przez długi czas, była ona
wówczas nieodzownym elementem nauczania języków obcych. Klaus Gommlich twierdzi, że
„największa wada tej metody polegała na tym, że zakładała nauczanie języka w izolacji od jego
podstawowych funkcji społecznych, intencji nadawców i odbiorców”63. Natomiast John Cunnison
Catford uważa, że „tłumaczenie może być wykorzystywane do celów dydaktycznych, takich jak
początkowa prezentacja znaczeń, utrwalenie materiału oraz testowanie postępów w nauce”64.
W XX w. językoznawcy i glottodydaktycy prowadzili debatę o korzyściach oraz wadach płynących
z wykorzystania metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Korzyści znajdowały oparcie w dorobku
lingwistyki kontrastywnej – „główną zaletą wykorzystania metody gramatyczno-tłumaczeniowej
miało być zwrócenie uwagi uczących się na podobieństwa i różnice w systemach leksykalnych i
morfosyntaktycznych języka ojczystego i języka nauczanego. Cel ten miał być osiągnięty za pomocą
krótkich

i

intensywnych

zadań

tłumaczeniowych,

skierowanych

głównie

do

bardziej

zaawansowanych uczniów”65.
Obecnie coraz większą popularność zyskują metody kognitywne, których zwolennicy uważają, że
języka ojczystego nie da się usunąć ze świadomości uczących się, zatem trzeba to zjawisko
wykorzystać w nauczaniu języka obcego66. Błędy językowe powstają głównie w tych miejscach
systemu, które różnią się od języka ojczystego i te miejsca należy objąć intensywniejszymi
ćwiczeniami67. Umiarkowane stanowisko odnośnie stosowania języka ojczystego na zajęciach
reprezentuje Hanna Komorowska, która twierdzi, że „warto na lekcji użyć języka ojczystego, aby
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dogodnie objaśnić znaczenia słów i wyrażeń, których objaśnienie w języku obcym trwałoby długo
lub byłoby nieskuteczne. Można również użyć języka ojczystego, aby zapewnić pełne zrozumienie
informacji gramatycznej”68. Franciszek Grucza uważa, że „w nauczaniu języków obcych winny być
wykorzystywane wszystkie skuteczne środki. Za użyciem tłumaczenia na lekcjach przemawia także
zasada ekonomiki nauczania, czyli osiągnięcie rezultatów w krótszym czasie”69.
W omawianej metodzie nauczania języka obcego z wykorzystaniem elementów tłumaczeniowych
uczeń może dokonać analizy tekstu, skupić się na poszczególnych słowach i wyrażeniach. Dzięki
temu będzie w stanie umiejscowić później daną frazę w odpowiednim kontekście. Ostatnimi czasy
przywiązuje się wagę do wykorzystania materiałów autentycznych, więc uczniowie, tłumacząc
wyrażenia z tego typu tekstów, poznają język naturalny, są w stanie zrozumieć poznane słownictwo
i użyć go w odpowiedniej sytuacji językowej. Według Anny Majkiewicz „praca z tekstami
autentycznymi przyczynia się do szybszej i efektywniejszej kontroli umiejętności rozumienia języka,
a tym samym staje się środkiem rozwijania kompetencji językowych”70.
Tłumaczenie na język ojczysty sprawdza zrozumienie komunikatu wyrażonego w języku obcym.
Antoni Prejbisz podkreśla, że „tłumaczenia wykonywane przez ucznia pomagają mu lepiej opanować
słownictwo i konstrukcje gramatyczne, zwiększają jego sprawność we władaniu językiem ojczystym
i pogłębiają wiedzę o nim, budzą poczucie językowe i kształcą precyzję w wyrażaniu myśli” 71.
Całkowite wyeliminowanie języka ojczystego z nauczania języków obcych jest niemożliwe i jest
błędem dydaktycznym. Jerzy Pieńkos twierdzi, iż „tłumaczenie nie jest już uważane za zło konieczne,
lecz za środek prowadzący do lepszego opanowania języka obcego”72.
Teresa Tomaszkiewicz zadaje pytanie, czego chcemy uczyć poprzez zastosowanie ćwiczeń
translacyjnych. Jej zdaniem, ćwiczenia tłumaczeniowe są odpowiednie do nauczania leksyki,
zarówno przypisywania znaczeń, jak i utrwalania nabytego słownictwa. Umiejętne wykorzystanie
ćwiczeń tłumaczeniowych może być także pomocne w nauczaniu gramatyki. Wskazanie różnic
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systemowych w dwóch językach pomaga unikać popełniania błędów73. Ważne jest również
jednoznaczne odróżnienie pojęcia tłumaczenia na potrzeby glottodydaktyczne od tłumaczenia
profesjonalnego. „Celem tłumacza zawodowego jest przekazanie znaczenia komunikatu poprzez
elementy innego języka z zachowaniem ekwiwalencji formalno-estetycznej. Celem tłumacza
dydaktycznego (pedagogicznego) jest wykorzystanie przekładu do lepszego opanowania języka
obcego w trakcie ogólnej nauki tego języka”74.
Metoda tłumaczeniowa na zajęciach powinna służyć wyjaśnianiu zagadnień gramatycznych oraz
kontrolowaniu zrozumienia określonych struktur gramatycznych. Ponadto można w ten sposób
testować znajomość słownictwa, kolokacji językowych czy trudniejszych wyrażeń. Tłumaczenie
podczas zajęć może stanowić również element motywujący i rozwijać świadomość uczącego się.
„Poprzez zagłębienie się w strukturę wypowiedzi uczeń uzmysławia sobie, że znaczenie wypowiedzi
nie ma nic wspólnego z arytmetyczną sumą znaczenia jej poszczególnych elementów składowych,
co skłania go do poszukiwania znaczenia metaforycznego”75. Tłumaczenie jest procesem na tyle
złożonym, iż stwarza idealną sytuację do rozwijania kilku kompetencji językowych.
Zadania z zakresu środków językowych wykorzystujące elementy tłumaczenia na egzaminach w
Polsce i w Niemczech należą głównie do zadań otwartych, co wymaga od ucznia znalezienia
związków logicznych, leksykalnych i gramatycznych pomiędzy poszczególnymi fragmentami
zdania. Jedną z przyczyn słabych wyników z zakresu znajomości środków językowych na
egzaminach może rzadkie stosowanie ćwiczeń gramatyczno-tłumaczeniowych na lekcjach języka
angielskiego. W podręcznikach dopuszczonych przez MEN jest niewiele bądź brak ćwiczeń z
elementami tłumaczenia. Skoro tego typu zadania są częścią egzaminów, to powinny być stosowane
na lekcjach. W podstawie programowej, która została opracowana w nawiązaniu do poziomu
biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określanych w Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego, brak jest szczegółowych wskazówek, co do rodzaju ćwiczeń i metod
nauczania języka obcego. Określone zostały wyłącznie wymagania w zakresie znajomości środków
językowych i brzmią one następująco:
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Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych (Podstawa
Programowa – Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy dla II etapu edukacyjnego, klas IVVIII).
Wobec tego rolą nauczyciela jest samodzielne opracowanie dodatkowych ćwiczeń oraz korzystanie
z repetytoriów, w których takie ćwiczenia występują. Analizując zadania z egzaminów, wnioskujemy,
iż ćwiczenia z elementami tłumaczenia są stałą ich częścią, więc eliminując ćwiczenia gramatycznotłumaczeniowe na zajęciach, nie możemy oczekiwać dobrych wyników. Ponadto w związku z
reformą systemu oświaty w Polsce oraz wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty od roku 2019, w
którym około 50% zadań będzie otwartych, nauczyciel powinien zmienić metody pracy, zwrócić
uwagę na formę testowania poprzez wprowadzenie zadań otwartych oraz wprowadzić elementy
tłumaczenia.
2. Rola szkoły w nabywaniu języka obcego
Proces przekazywania i nabywania wiedzy, choć stanowi podstawę rozwoju wszelkich cywilizacji,
to jednocześnie jedno z najmniej jasnych pojęć pedagogicznych i dlatego wraz z jego uczestnikami:
nauczycielem i uczniem jest przedmiotem ciągłych badań. Obecnie definiuje się go w literaturze
przedmiotu jako „proces kształcenia, obejmujący swym zasięgiem nauczanie i uczenie się oraz
wychowanie, tj. rozwój całej osobowości”76. Efektywność procesu zależy od jego organizacji,
przyjętych celów, dobranych treści, metod, środków dydaktycznych oraz dostosowania go do
konkretnej grupy docelowej. Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie, przeprowadzenie, a
następnie ewaluację jest nauczyciel, który powinien dysponować odpowiednią wiedzą i
umiejętnościami oraz posiadać stosowne kompetencje, które pomogą mu w dopasowaniu tego
procesu do ucznia. Jedną z nich jest „interpersonalna kompetencja komunikacyjna, która warunkuje
cały proces kształcenia. Dzięki niej możliwe jest komunikowanie się w sytuacjach życia codziennego,
a w procesie kształcenia rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, tj. recepcji i produkcji językowej,
odbierania i przekazywania komunikatów, innymi słowy – nauczanie i uczenie się”77.
Odkąd Polska należy do Unii Europejskiej, musi stosować się do zaleceń europejskiej polityki
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językowej zawartych w cytowanym już dokumencie ESOKJ 78. Najistotniejsza jest umiejętność
praktycznego posługiwania się językiem obcym w celu radzenia sobie w sytuacjach codziennych w
kraju docelowym, wymiany informacji i poglądów z ludźmi mówiącymi innymi językami, wyrażania
własnych opinii czy wreszcie lepszego zrozumienia mentalności i dziedzictwa kulturowego innych
wspólnot. Tak zarysowane zadania europejskiej polityki językowej jasno określają cele
współczesnego uczenia się i nauczania języków:



przygotowanie do mobilności i współpracy w kontekście wymian zagranicznych;
uwrażliwianie na różnorodność kulturową i językową w celu wykształcenia

kompetencji interkulturowej, która jest oparta na idei wzajemnego zrozumienia i tolerancji;


stworzenie systemowego rozwiązania procesu uczenia się i nauczania języków

obcych, który uwzględniłby warunki kraju, w którym języki są uczone i nauczane, a
jednocześnie wpisał się w ogólnoeuropejskie rozwiązania;


upowszechnienie metod uczenia się i nauczania języków, rozwijających u ucznia

autonomię, która jest rozumiana jako niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu, w
połączeniu z umiejętnościami sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu
społecznym79.
Mimo usilnych starań polska edukacja, biorąc pod uwagę nauczanie języków obcych, nadal odstaje
od krajów Europy Zachodniej. Wiele szkół, zwłaszcza z terenów wiejskich, nie jest odpowiednio
wyposażona, klasy liczą poniżej 24 uczniów i nie są dzielone ze względu na poziom znajomości
języka, częstokroć brak jest dobrze wykształconych nauczycieli, mających ogromny wpływ na
efektywne zmotywowanie uczniów do nauki. Aczkolwiek również dobry nauczyciel musi mieć
stabilne warunki pracy, które może zapewnić dobry system edukacji.

2.1. System edukacji
Proces edukacji i wychowania jest najważniejszym procesem, jaki przechodzi człowiek w ciągu
swojego życia. Wiedza i wychowanie zdobyte w trakcie obowiązkowego kształcenia do osiemnastego
roku życia mają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądało dorosłe życie każdego absolwenta.
Szczególną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka ma nauczyciel i wychowawca,
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który powinien posiadać wiedzę przedmiotową, a także z zakresu pedagogiki oraz psychologii.
Określa się to mianem przygotowania pedagogicznego.
Leon Zarzecki definiuje pedagogikę jako naukę o wychowaniu i kształceniu (edukacji). Rozumie
przez to „wszelkie warunki, procesy i działania wspierające rozwój jednostki ku pełnym jej
możliwościom oraz sprzyjające osiąganiu przez nią właściwej postawy i aktywności na rzecz dobra
wspólnego”80. Wychowanie, według Zarzeckiego, to „spontaniczne i celowe nabywanie trwałych
orientacji wartościujących, względnie stabilnych kompetencji do działania, czyli postaw.
Kształtowanie spójnych i specyficznych dla danej osoby właściwości zachowania się w zmiennych
sytuacjach w różnych okresach życia, czyli charakteru i tożsamości” 81. Natomiast kształcenie to
„jedność i nierozerwalność, równoczesność i niezbędność intencjonalnego rozwijania wiedzy,
zdolność do przeżywania wyższych emocji moralnych i estetycznych oraz kontrolowania emocji
negatywnych, motywacji i umiejętności skutecznego działania w różnych sferach życia osobistego,
społecznego i zawodowego”82. Podobną definicję edukacji znajdujemy w pozycji Romy
Kwiecińskiej Rozum czy serce?: postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni
pedagogicznej i brzmi ona:
Edukację rozumiem jako ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka, a rozwój jest
określany między innymi poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejszą kontrolę
własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych83.

Możemy wysnuć wniosek, iż edukacja zawiera wymienione wyżej procesy oraz zorganizowane
czynności nauczania, uczenia się i wychowywania na wszystkich szczeblach, tj. od systemu państwa
do podmiotów prowadzących te działania, a więc rodzinę, grupy rówieśnicze, przedszkole, szkoły,
szkoły wyższe, społeczność lokalną.
Z czasem pojęcie oświaty (edukacji) włączono w system, czyli określoną strukturę. Współcześnie
system edukacji definiowany jest jako struktura umożliwiająca zapewnienie efektywności edukacji,
prowadzącej do osiągnięcia celów zgodnych z rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi grupy, dla
której został stworzony. W takim szerokim rozumieniu na system edukacji składają się zarówno
instytucje powołane do kształcenia, wychowania i opieki, jak i polityka edukacyjna, administracja
80
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(porządkująca w specyficzny sposób instytucje edukacyjne i rozdzielająca środki finansowe),
struktura nauczania (obejmująca poziomy edukacji, populację uczniów i nauczycieli, programy, style
i metody nauczania) oraz służby wspierające działalność systemu, np. opieka psychologiczna,
społeczna lub zdrowotna. System edukacji utożsamiany jest w wąskim znaczeniu z systemem
szkolnym, czyli układem szkół i placówek opiekuńczo–wychowawczych od przedszkola po studia
podyplomowe, powołane do realizacji określonych zadań84. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. system ten obejmuje:
1) „realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia oraz prawa
dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) możliwości zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form
pracy dydaktycznej;
5) możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi przez umożliwienie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
7) upowszechnienie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w
szkołach wyższych;
8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub
zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
9) zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi
regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach i placówkach;
11) upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
12) opiekę nad uczniami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
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13) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtowanie u
uczniów postaw przedsiębiorczych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu
gospodarczym;
14) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i
umiejętności spędzania wolnego czasu;
16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych”85.
Zadaniem każdego państwa jest stworzenie idealnego systemu edukacji, takiego, który sprosta
wymogom społeczeństwa. Najistotniejsze jest dobro i możliwość rozwoju dzieci i młodzieży,
wskazanie im drogi ku przyszłości. Konkurencja na rynku prowadzi do wzmożonej konkurencji
również na etapie edukacji, o czym świadczą rankingi najlepszych szkół. Równie ważne jest
zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach szkolnych oraz poza szkołą. Uczulanie dzieci i młodzież
na możliwe grożące im niebezpieczeństwa.

2.1.1. System edukacji w Polsce
Zgodnie Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późniejszymi
zmianami) system oświaty w Polsce tworzą przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
oraz szkoły specjalne. Szkoły wyższe nie wchodzą w skład systemu, gdyż stanowią oddzielny system
szkolnictwa wyższego. Elementami systemu oświaty są także: poradnie psychologicznopedagogiczne, placówki pracy pozaszkolnej, domy dziecka, rodziny zastępcze, ośrodki adopcyjne,
zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.
System oświaty w Polsce jest regulowany przez następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 8
stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. 1999 nr 12 poz. 96, z
późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz.
19, z późniejszymi zmianami).
W ciągu ostatnich 20 lat polski system edukacji przeszedł dwie duże reformy. Reforma rozpoczęta w
1999 roku od początku budziła wiele kontrowersji. Miała głównie na celu wprowadzenie zmian w
procesie kształcenia i wychowania. Jak się okazało w ciągu 18 lat, kiedy obowiązywała ta reforma,
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zaproponowane zmiany w szkolnictwie nie przyniosły zamierzonych efektów. Co więcej, można
stwierdzić, iż negatywnie wpłynęły na poziom wiedzy uczniów oraz na ich zachowanie. Reforma ta
nie przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych, wprowadzony awans zawodowy sprawił, że
nauczyciele dużą część czasu poświęcali na kompletowanie dokumentów. Zarówno w przypadku
awansu zawodowego, jak i całego procesu nauczania i wychowywania, rozwinęła się w znacznym
stopniu biurokracja. Ponadto nasiliło się zjawisko patologii w szkołach podstawowych i gimnazjach.
W Projekcie MEN z 1999 roku wprowadzono nową strukturę systemu edukacyjnego i nowe
programy nauczania. Zmienił się również sposób zarządzania i nadzorowania, oceniania i
egzaminowania, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz system awansowania i finansowania.
Pierwszy etap reformy dotyczył szkolnictwa podstawowego. Dotychczasowe ośmioletnie szkoły
podstawowe zamieniono na sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Jest to powrót do
polskich tradycji i jednocześnie zbliżenie do modeli szkolnictwa funkcjonujących w Europie
Zachodniej. Gimnazja miały wyrównywać poziom uczniów dzięki możliwościom organizowania
zajęć dla dzieci mających trudności szkolne i dla dzieci zdolnych. Nowy ustrój szkolny obowiązywał
od 1 września 1999 roku. Zmianie uległa również struktura szkół średnich, które od 1 września 2002
roku zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne. Nowością wprowadzoną przez ustawę był
system egzaminów po każdym poziomie kształcenia. Dlatego też powołano dwie komisje
egzaminacyjne: centralną, której zadaniem było opracowywanie standardów wymagań i
analizowanie wyników egzaminów, oraz regionalną, która miała przeprowadzać sprawdziany i
egzaminy. Zewnętrzne egzaminy (przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną)
sprawdzały stan wiedzy ucznia i jednocześnie poziom kształcenia w konkretnej szkole i na
konkretnym poziomie.
Współczesna edukacja musi przystosowywać się do ciągłych zmian. Przyłączenie do Unii
Europejskiej oraz rozwój technologii w znacznej mierze przyczyniły się do szukania nowych
rozwiązań. Konieczność reformy była oczywista, jednakże miała ona dużo słabych stron i
niedociągnięć.
Mirosław Szymański jako główne utrudnienie tego projektu wskazuje na niewystarczające środki z
budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej i dotacji. Ponadto obowiązek utrzymania szkół
przeszedł na gminy, co doprowadziło do decentralizacji zarządzania oświatą. Sytuacja finansowa
każdej z gmin jest różna. Te z nich, które mają korzystniejszą, silniej wspomagają szkoły, dlatego też
ich poziom jest wyraźnie wyższy. Gminy posiadające niski budżet mają ogromne trudności z
zaspokojeniem podstawowych potrzeb, w tym z dowozem dzieci do szkół czy zatrudnieniem
wykwalifikowanych nauczycieli. Różnice te prowadzą do dzielenia gmin ze względu na sytuację
finansową. Niestety może dojść do sytuacji, że edukacja dzieci najbiedniejszych zakończy się na
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szkole podstawowej86.

Tabela 1. Schemat systemu edukacji w Polsce po reformie w 1999 roku
Szkoła wyższa
Matura
Szkoła policealna

Szkoła policealna

-

Szkoła policealna

Liceum ogólnokształcące – 3 Technikum – 4 lata nauki
lata nauki

Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum ogólnokształcące dla
– 3 lata nauki
dorosłych

Gimnazjum – 3 lata nauki

Gimnazjum dla dorosłych
Szkoła podstawowa – 6 lat nauki
Przedszkole – dzieci w wieku 3-5 lat

Druga reforma została wprowadzona w 2017 roku, a jej głównym celem było przygotowanie uczniów
kończących cały cykl kształcenia do potrzeb rozwoju indywidualnego oraz potrzeb nowoczesnego
rynku pracy.
Podstawowe elementy reformy to:
 „zmiana struktury systemu oświaty polegająca na wprowadzeniu długiej 8-klasowej szkoły
podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum;
 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6-latków, w trakcie którego dziecko
uczy się podstawowych umiejętności, a jego nauka, podobnie jak nauka w szkole jest objęta
subwencją oświatową z budżetu państwa;
 zapewnienie darmowych podręczników;
 wzmocnienie kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach średnich poprzez wydłużenie
o rok cyklu kształcenia;
 wprowadzenie 3-letniego kształcenia branżowego (1 kwalifikacja w danym zawodzie) z
możliwością nabywania dalszych kwalifikacji i przygotowania do matury w 2-letniej szkole
branżowej II stopnia;
 upowszechnienie kształcenia dualnego realizowanego we współpracy z przedsiębiorcami;
 zwiększenie udziału pracodawców we współfinansowaniu kształcenia zawodowego poprzez
utworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej”87.
Zmiany weszły w życie od roku szkolnego 2017/2018, kiedy to pierwsi uczniowie zaczęli edukację
w klasie siódmej. Obecnie trudno jest określić, czy nowa reforma przyniesie więcej korzyści, czy
ponownie okaże się, iż nowy projekt nie jest w stanie sprostać potrzebom młodych ludzi. Zdania są
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podzielone, część społeczeństwa popiera zmiany, jednakże jest też wielu krytyków, twierdzących, iż
reforma została wprowadzona zbyt szybko, a takie zmiany wymagają czasu na wdrożenie. W
przypadku języków obcych reforma może okazać się korzystna, gdyż uczniowie po ukończeniu klasy
szóstej kontynuują naukę w klasie siódmej. W wielu gimnazjach nauka języka zaczynała się od
podstaw lub zaniżonego poziomu. Nauczyciele często decydowali się dostosować poziom do
uczniów słabszych, oczywiście z niekorzyścią dla uczniów zdolnych. W podstawie programowej
podniesiono poziom znajomości języka według skali Rady Europy – absolwenci kończący edukację
w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 mają osiągnąć poziom B1 w zakresie rozumienia
treści. Jednakże liczba godzin lekcyjnych pozostaje ta sama – są to 2 godziny tygodniowo w klasach
I-III oraz 3 godziny tygodniowo w klasach IV-VIII. Wyższy poziom umiejętności językowych osiąga
się głównie poprzez zwiększenie liczby godzin, czego nie wzięto pod uwagę w podstawie
programowej. Nowy egzamin ósmoklasisty zawiera około 40% zadań otwartych (traktujemy to jako
pozytywną zmianę), co wiąże się z tym, że pierwsze roczniki przystępujące do tego egzaminu osiągną
niskie rezultaty, ponieważ przez wiele lat nauki przygotowywano tych uczniów do wykonywania
zadań zamkniętych – rozwiązywania testów. Sprawdzanie umiejętności językowych ucznia za
pomocą zadań typu prawda / fałsz, czy też zadań wielokrotnego wyboru, nigdy nie da nam
prawdziwej informacji na temat wiedzy uczniów. Mimo iż głównym założeniem i celem uczenia się
języka obcego jest osiągnięcie kompetencji i sprawności komunikacyjnej, nadal brakować będzie
godzin na doskonalenie umiejętności w tym zakresie. Wyniki testów pozostaną głównym
wyznacznikiem poziomu wiedzy uczniów, lecz również kompetencji nauczycieli, którzy zmuszeni są
do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzenie zadań otwartych na egzaminie
na pewno doprowadzi do zmian metod pracy na zajęciach, natomiast nie doprowadzi do zdobycia
umiejętności komunikowania się z osobami niemówiącymi w języku polskim. Często obserwujemy,
że nawet zdolni uczniowie, którzy w toku nauki osiągali bardzo dobre rezultaty, nie są w stanie
samodzielnie budować poprawnych i zrozumiałych zdań. Oznacza to, że nie posiadają ani
kompetencji ani sprawności komunikacyjnej i systemowej. Obecny system zmusza rodziców do
korzystania z pomocy korepetytorów lub uczęszczania na zajęcia do prywatnych szkół językowych.
Dwie dekady temu tylko nieliczni uczniowie uczęszczali na tego typu dodatkowe lekcje, obecnie jest
to powszechna praktyka, zwłaszcza w przypadku języka angielskiego.
Reforma z 2017 roku jest dopiero w fazie wdrażania i już spotkała się z falą krytyki (maj 2019).
Absolwenci szkół podstawowych i ostatniego rocznika gimnazjum, kończący edukację w roku
szkolnym 2018/2019, mogą mieć problem z kontynuacją nauki w wybranym liceum lub technikum,
gdyż w związku z ograniczoną liczbą miejsc, nie wszyscy zostaną przyjęci.
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Tabela 2. Schemat systemu edukacji w Polsce po reformie w 2017 roku
Szkoła wyższa
Matura
Szkoła policealna

Szkoła policealna

Branżowa szkoła II stopnia Szkoła policealna
– 2 lata nauki

Liceum ogólnokształcące Technikum – 5 lat nauki
– 4 lata nauki
Szkoła podstawowa – 8 lat nauki

Branżowa szkoła I stopnia Liceum ogólnokształcące
– 3 lata nauki
dla dorosłych
Szkoła podstawowa dla dorosłych

Przedszkole – dzieci w wieku 3-5 lat

2.1.2. System edukacji w Niemczech
Wykształcenie w Niemczech ma tradycyjnie wysokie znaczenie. System kształcenia leży w zakresie
kompetencji krajów związkowych, jest otwarty i swobodnie zorganizowany, finansowany przez
państwo i w znacznym stopniu bezpłatny. Studia, kształcenie, dalsze kształcenie są dostępne dla
każdego, o ile zainteresowany posiada odpowiednie świadectwa ukończenia wymaganych szkół i
certyfikaty kształcenia.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci niemiecki system oświaty ulegał ciągłym zmianom. Efekty
tych zmian decydowały o przyjmowanych w praktyce szkolnej rozwiązaniach, które ukształtowały
dzisiejszy obraz szkolnictwa w Niemczech. „Mimo iż w Niemczech dominujący wpływ na kontekst
edukacyjny miały uwarunkowania kulturowe i polityczno-ekonomiczne, to jednak w ostatnich latach
nie sposób pominąć presji wywieranej przez Unię Europejską i Program Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów (OECD) na rzecz konkurencyjności i podniesienia efektywności systemu
oświaty. Zjawisko to wymusiło w skali całego państwa konieczność nadrabiania zaległości
modernizacyjnych i przyjęcia międzynarodowych tendencji oświatowych”88.
System szkolnictwa w Niemczech, w związku z federalną strukturą państwa, posiada szereg
odróżniających go od innych państw cech. Federalna różnorodność wpływa nie tylko na typy szkół,
lecz również na strukturalne rozwiązania89. System szkolnictwa niemieckiego określa się mianem
częściowo zintegrowanego (teilintegriertes System), który po okresie nieobowiązkowej nauki na
poziomie elementarnym (Elementarbereich) oraz po obligatoryjnym okresie nauki na poziomie
podstawowym (Primarbereich) prowadzi do wyboru szkoły średniej na I i II poziomie
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(Sekundarbereich I, Sekundarbereich II) oraz na poziomie szkół wyższych90. W zależności od kraju
związkowego struktura odmiennych typów szkół i instytucji zapewnia niemieckiej oświacie dużą
różnorodność i wiele możliwości. Dietrich Benner wypowiedział się w następujący sposób na temat
systemu edukacji w Niemczech:
W tradycyjnym systemie szkolnym osiągnięcie owej równowagi gwarantuje podział systemu na szkoły
niższe i wyższe, a w szkole zintegrowanej istnienie rożnych poziomów nauczania. W zróżnicowanym
systemie szkolnym uczniowie, których umiejętności wykraczają poza stawiane wymagania, mogą
przejść na wyższy stopień kształcenia bądź na poziom z bardziej skomplikowanymi treściami
nauczania, natomiast uczniowie, którzy są permanentnie przeciążeni stawianymi przed nimi
wymaganiami, mogą wybrać niższy stopień kształcenia bądź łatwiejszy poziom nauczania. W ten
sposób dochodzi do sytuacji, w której pod koniec edukacji szkolnej wszyscy mają odpowiadające ich
umiejętnościom prawo do uzyskiwania dalszych kwalifikacji potrzebnych do podjęcia działalności
zawodowej, w formie nauki zawodu, kursów dokształcających lub studiów91.
W Niemczech obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci zaczyna się w wieku 6 lat. Około 96 procent
wszystkich pięciolatków uczęszcza do przedszkola. Po osiągnięciu szóstego roku życia dzieci
obejmuje obowiązek szkolny, lecz wiele krajów związkowych obowiązek ten przełożyło na jeszcze
rok lub dwa. Pierwszy obowiązkowy etap stanowi szkoła podstawowa (Grundschule), w której czas
nauki wynosi 4 lata (w Berlinie, Brandenburgii i niektórych szkołach podstawowych w Bremie – 6
lat). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do dalszego kształcenia w szkole średniej
składającej się z dwóch szczebli: Sekundarstufe I (pierwszy stopień kształcenia średniego) oraz
Sekundarstufe II (drugi stopień kształcenia średniego)92.
Szczebel średni I stopnia rożni się w zależności od kraju związkowego. Jedynym typem szkoły
występującym wszędzie jest gimnazjum (od klasy 5. lub 7., z maturą po klasie 12. lub 13.). Klasyczny
podział systemu szkolnego, obejmujący trzy odrębne szkoły (Hauptschule, Realschule i Gymnasium)
modelu trójdrożnego, istnieje jedynie w Badenii-Wirtembergii i Bawarii. W Berlinie, Hamburgu,
Hesji, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Westfalii i w Szlezwiku-Holsztynie wprowadzono dodatkową
szkołę rozszerzoną (Gesamtschule)93.
Szkołę główną wybierają najczęściej uczniowie, którzy nie osiągnęli najlepszych wyników w szkole
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podstawowej. Po ukończeniu 9. klasy mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej, która trwa od
3 do 4 lat. Uczeń w szkole zawodowej oprócz nauki teoretycznej musi odbyć praktykę w zakładzie
pracy lub w firmie. Ten rodzaj nauki został nazwany dualnym systemem kształcenia (duales
Ausbildungssystem). Uczniowie wybierający szkołę realną ukończą edukację rok później, po 10
klasie. Następnie mogą wybrać szkołę zawodową lub technikum zawodowe (Berufsfachschule).
Uczniowie, którzy chcą po ukończeniu szkoły średniej pójść na studia, wybierają gimnazjum, które
ukończą po 12. lub 13. klasie i mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości94.
Ośmioletni obowiązek szkolny zostaje spełniony po skończeniu dowolnego typu szkoły. Szkoła
główna kończy się z reguły po 9-tej klasie świadectwem ukończenia szkoły głównej, a alternatywą
w niektórych krajach związkowych jest kwalifikowane i rozszerzone ukończenie szkoły głównej.
Polepsza się w ten sposób szansę dostępu do wszystkich dalszych ścieżek kształcenia szkolnego i
zawodowego. Szkoła główna daje podstawy ogólne, jak umiejętność poprawnej pisowni,
wysławiania się, podstawową znajomość języka obcego, matematyki i nauk przyrodniczych, które są
niezbędne w praktycznym kształceniu zawodowym. Celem szkoły realnej jest ukończenie przez
ucznia 10-tej klasy, która pozwala spełnić wymagania kształcenia zawodowego dla zawodów o
wyższych kwalifikacjach. Należą do tego wymagające zawody techniczne i ekonomiczne oraz
czynności administracyjne w służbie cywilnej średniego szczebla. Największa część uczniów
uczęszcza do gimnazjum. Pozwala to po dwóch lub trzech dodatkowych latach szkolnych zdobyć
ogólną maturę. Dzięki reformie przejścia na gimnazjum ośmioletnie matura ogólna w większości
krajów związkowych uzyskiwana jest po dwunastu latach kształcenia szkolnego. Przed maturzystami
stoją otworem wszelkie możliwości zawodowe: studia lub kształcenie, przy czym studia oferują
najwyższe kwalifikacje zawodowe pod względem formalnym.
Drugi szczebel kształcenia średniego (Sekundarstufe II) obejmuje naukę we wszystkich szkołach
ogólnokształcących (drugi cykl gimnazjalny – Gymnasiale Oberstufe oraz klasy 11.-13.
Gesamtschule), w szkołach zawodowych o pełnym wymiarze godzin oraz w szkołach pracujących w
systemie dualnym95.
System szkolnictwa wyższego składa się z sześciu podstawowych typów instytucji: Uniwersytety
(Universitäten), wyższe szkoły pedagogiczne (Pädagogische Hochschulen), wyższe szkoły
teologiczne (Teologische Hochschulen), wyższe szkoły artystyczne (Kunsthochschulen), wyższe
szkoły zawodowe (Fachhochschulen) oraz zintegrowane szkoły wyższe (Gesamthochschulen). Do tej
grupy należą również akademie zawodowe (Fach- und Berufsakademien), wyższe szkoły
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http://www.bildungsserver.de, (dostęp: 12.06.2017).
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O. Anweiler, Deutschland, [w:] Bildungssysteme in Europa, (red.) O. Anweiler, U. Boos-Nünning, G.
Brinkman i in., Wienheim und Basel, 1996, s. 42.
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administracji oraz dwu- i trzyletnie szkoły pod patronatem służby zdrowia96.
W szkolnictwie wyższym od chwili utworzenia wyższych szkół zawodowych (Fachhochschule) w
1968 roku widoczna jest pewna „rozdwojona struktura”. Uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe
tworzą, pod względem organizacji kształcenia, dwa dość oddzielone od siebie obszary.
Charakterystyczne dla wyższych szkół zawodowych są przede wszystkim studia zorientowane na
stronę praktyczną, krótszy okres studiów oraz badania naukowe nastawione na zastosowanie.
Powołanie zintegrowanych szkół wyższych wzbogaciło ofertę kształcenia na poziomie wyższym.
Ideą przewodnią podjętych działań była integracja rożnych typów szkół wyższych i kierunków
studiów o rożnym czasie studiowania i warunkach ukończenia. Aktualnie dla tego typu instytucji
funkcjonuje nazwa Universität – Gesamthochschule97.
W Niemczech język angielski jest traktowany jako główny język obcy nauczany w szkołach
państwowych.

Tabela 3. Liczba uczniów według wyboru języka obcego w rocznikach 2006/2007 i 2016/2017 98

Języki

2006/2007

2016/2017

2006/2007

Liczba uczniów

2016/2017

Udział procentowy

angielski

7 515 046

7 184 236

80,3

85,8

francuski

1 759 431

1 475 793

18,8

17,6

łacina

819 373

632 056

8,8

7,6

hiszpański

259 301

425 066

2,8

5,1

We wszystkich krajach związkowych dominuje język angielski, oprócz landu Saara (Saarland) – tutaj
pierwszym językiem obcym jest język francuski ze względu na położenie geograficzne oraz
uwarunkowanie historyczne (język francuski wybiera około 55% uczniów, a język angielski około
45%). Najwięcej uczniów wybiera język angielski w Nadrenii Północnej-Westfalii (Nordrhein –
Westfalen) - w granicach 100%. W pozostałych krajach związkowych wynik oscyluje w granicach
80%99.
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R. Nowakowska, Niemieckie szkolnictwo wyższe – struktura, wybrane problemy i kierunki zmian, „Nauka i
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Statistisches Bundesamt, Schulen auf einen Blick, 2018,
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Federalna Centrala Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für politische Bildung) określa
angielski jako język światowy:
Z uwagi na geograficzne rozproszenie współcześnie żaden język nie jest tak rozpowszechniony, jak
język angielski, który ponadto jest językiem urzędowym bądź narodowym aż w 59 krajach. Język ten
jest również językiem urzędowym Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej,
Organizacji Państw Amerykańskich oraz NATO. Około 500 milionów ludzi mówi w tym języku (dla
330 milionów jest to język ojczysty)... Angielski jest w wielu krajach nauczany jako pierwszy język
obcy, również w Niemczech100
Język angielski stał się w Niemczech powszechnie akceptowanym przedmiotem obowiązkowym w
każdej szkole i na każdym poziomie nauczania, stał się też językiem roboczym na wielu innych
przedmiotach jak: geografia, fizyka, matematyka, chemia101.

2.2. Podstawa programowa
Podstawa programowa jest najważniejszym dokumentem w randze rozporządzenia, które reguluje
kwestię doboru treści nauczania, celów kształcenia i warunków, w jakich działalność dydaktyczna
szkoły ma przebiegać. Wszelkie programy nauczania tworzone są według zaleceń i wskazówek
podstawy programowej, czyli muszą być z nią zgodne, a także dostosowane do potrzeb i możliwości
uczniów. Nauczyciele mogą korzystać z programów proponowanych przez wydawnictwa, jednakże
coraz więcej nauczycieli decyduje się na napisanie autorskiego programu, który częstokroć jest
lepszy, gdyż jest dostosowany do nauczanej grupy uczniów. Podobnie jest z podręcznikami, które
powinny pełnić rolę wspomagającą, a nie wiodącą. Podręczniki bardzo ułatwiają pracę i należy z nich
korzystać, jednak trzeba pamiętać o tym, że realizujemy podstawę programową, a nie przerabiamy
podręczniki. Warto sięgać do innych źródeł informacji i urozmaicać zajęcia, aby jak najbardziej
zmotywować uczniów do nauki i przygotować ich do egzaminów.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku weszła w życie nowa podstawa
programowa. Według niej kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament
wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny
rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa
etapy edukacyjne:
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1) „I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom
uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie”102.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej należą:
1) „czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia,
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy,
rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w
życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie,
jak i w piśmie;
5) umiejętność

posługiwania

się

nowoczesnymi

technologiami

informacyjno-

-

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania
swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej”103.
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej, są opisane, zgodnie z ideą
europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia104. Cele kształcenia są sformułowane w
102

Rozporządzanie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356.
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języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów są
sformułowane w języku wymagań szczegółowych.
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) „szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;
3) program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym”105.
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki
tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z
niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie
dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się106.
Nauczyciel w trakcie procesu nauczania i wychowywania musi wykonywać szereg ról. Głównym
zadaniem jest oczywiście realizacja podstawy programowej nauczanego przedmiotu i zarazem
indywidualnie wspomaganie rozwoju każdego ucznia. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż klasy
często liczą około 30 uczniów, a lekcja trwa 45 minut. Poza tym dochodzi kwestia obecności na
zajęciach uczniów z niepełnosprawnością, którzy wymagają szczególnej uwagi. W każdej klasie są
też uczniowie zdolni, w przypadku których trzeba stosować inne metody i wymagać od nich więcej
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01).
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niż od pozostałych uczniów. Zadanie wydaje się niemożliwe do zrealizowania, jednakże każdy
nauczyciel musi stawić czoło temu wyzwaniu i jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków.
2.2.1. Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny obowiązująca w Polsce
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla
wszystkich języków obcych i obejmuje następujące etapy edukacyjne:
 I etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej
 II etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 III etap edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła
branżowa I i II stopnia).
Na pierwszym etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego,
natomiast od klasy VII na etapie drugim – dwóch języków obcych107. Dodatkowo – również od klasy
VII szkoły podstawowej – przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych
języków w zwiększonej liczbie godzin w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych. Ze względu na
powyższe stworzonych zostało kilka wariantów podstawy programowej odpowiadających sytuacjom
wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka na kolejnych etapach
edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że zasadą powinno stać się zapewnienie uczniowi możliwości
kontynuacji nauki tego samego języka obcego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych,
od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13
lat).
Poszczególne warianty podstawy programowej oznaczone zostały symbolem, na który składają się:
 „oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I, II albo III) ;
 oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. / 2.);
 oznaczenie poziomu nauczania (DJ – dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; oraz
wyłącznie w przypadku III etapu edukacyjnego: 0 – dla rozpoczynających naukę, P – dla osób
realizujących kształcenie w zakresie podstawowym, R – dla osób realizujących kształcenie w
zakresie rozszerzonym)”108.
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Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego
nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych
umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego
(ESOKJ) opracowanym przez Radę Europy. Ze względu na specyfikę ww. dokumentu,
przeznaczonego z założenia dla osób dorosłych uczących się języka obcego, powiązanie
poszczególnych wariantów podstawy programowej z poziomami określonymi w ESOKJ ma
wyłącznie ułatwić określenie orientacyjnego poziomu biegłości językowej oczekiwanego od ucznia
kończącego dany etap edukacyjny. Powiązanie to nie stanowi jednak żadnego formalnego odniesienia
jednego dokumentu do drugiego. Poszczególne warianty podstawy programowej odnoszą się do
uczniów w różnym wieku109 i szczególnie w przypadku uczniów kończących I i II etap edukacyjny
nawiązanie do ESOKJ ma charakter bardzo ogólny.
Tabela 4. Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka
obcego
Wariant
podstawy
programowej

Etap edukacyjny

Język obcy
nauczany
jako…

Opis

Liczba
godzin w
ramówce (w
cyklu)

Nawiązanie do
poziomu ESOKJ

I.1.

pierwszy
(klasy I–III)

pierwszy

od początku w klasie I

180

A1110

II.1.

drugi
(klasy IV–VIII)

pierwszy

kontynuacja z klas I–III

450

A2+ (B1 w
zakresie
rozumienia
wypowiedzi)111

II.1.DJ

drugi
(klasy IV–VIII)

pierwszy

dla szkół lub oddziałów
dwujęzycznych

450 (II.1.) +
120 = 570

A2+ / B1

II.2.

drugi
(klasy VII–VIII)

drugi

od początku w klasie VII 120

A1

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356.
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kończących klasę VIII, 18–20 lat w przypadku uczniów kończących szkołę ponadpodstawową.
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w latach 2019–2021. Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom określony w
tabeli, tj. A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). W 2022 r. odpowiednio wzrośnie również poziom
trudności egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
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II.2.DJ

drugi
(klasy VII–VIII)

drugi

od początku w klasie VII 120 (II.2.) +
w szkołach lub
120 = 240
oddziałach
dwujęzycznych

A1+

III.1.P

trzeci (szkoła
ponadpodstawowa)

pierwszy

kontynuacja 1. języka ze 360
SP – kształcenie w
zakresie podstawowym

B1+ (B2 w
zakresie
rozumienia
wypowiedzi)

III.1.R

trzeci (szkoła
ponadpodstawowa)

pierwszy

kontynuacja 1. języka ze 360 (III.1.P)
SP – kształcenie w
+ 180 = 540
zakresie rozszerzonym

B2+ (C1 w
zakresie
rozumienia
wypowiedzi)

III.1.DJ

trzeci (szkoła
ponadpodstawowa)

pierwszy

kontynuacja 1. języka ze
SP – poziom dla szkół
lub oddziałów
dwujęzycznych ALBO
kontynuacja 2. języka ze
SP nauczanego w SP w
szkołach lub oddziałach
dwujęzycznych ALBO
od początku w I klasie
szkoły
ponadpodstawowej w
szkole lub oddziale
dwujęzycznym

360 (III.1.P)
+ 180
(III.1.R) +
330 = 870

C1 (C2 w
zakresie
rozumienia
wypowiedzi)

III.2.0

trzeci (szkoła
ponadpodstawowa)

drugi

drugi język obcy od
początku w klasie I
szkoły
ponadpodstawowej

240

A2+

III.2.P

trzeci (szkoła
ponadpodstawowa)

drugi

kontynuacja 2. języka ze 240 B
SP

B1+

Każdy z ww. wariantów podstawy programowej skonstruowany jest w taki sam sposób: zawiera cele
kształcenia stanowiące wymagania ogólne, treści nauczania i umiejętności wyrażone w postaci
wymagań szczegółowych oraz zalecenia dotyczące warunków i sposobów realizacji podstawy
programowej na danym etapie edukacyjnym. W przypadku środków językowych w poszczególnych
wariantach podstawy programowej powtarzane są przykładowe zakresy tematyczne w ramach
jednego z kilkunastu ogólnych tematów. Zakresy te pojawiają się na kolejnych etapach edukacyjnych,
co w sposób jednoznaczny wskazuje na konieczność stopniowego rozbudowywania zasobu i
poprawności środków językowych w ramach danego tematu. Dla przykładu „bardzo podstawowy
zasób środków językowych” w ramach zakresu tematycznego „sprzęt sportowy” (podstawa
programowa w wariancie II.2.) to – w języku angielskim – np. ball, skis, skates, sprzęt konieczny do
uprawiania ulubionej dyscypliny sportu danego ucznia. Natomiast „podstawowy zasób środków
językowych” w ramach tego samego zakresu tematycznego (podstawa programowa w wariancie II.1.)
to – oprócz wyrazów wyżej wymienionych – również np. net, goal, tennis racket. Należy mieć
świadomość, że w przypadku innych języków obcych słowa zaliczane do poszczególnych rodzajów
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zasobów mogą być różne, np. ze względu na podobieństwo słowa w języku obcym do słowa w języku
polskim.
Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie – stanowi
nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w
podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy powinien być przede wszystkim
traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej
sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych. Założenie to nie wyklucza jednoczesnego dążenia do
osiągania przez ucznia coraz wyższego stopnia poprawności językowej, choć z pewnością, zwłaszcza
na początkowych etapach procesu kształcenia językowego, będzie to poprawność w zakresie kilku-,
kilkunastu najprostszych struktur. Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego należy z
założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie
poszczególnych umiejętności. Zadaniem szkoły jest zapewnienie takich warunków, w których
godziny przeznaczone na kształcenie językowe zostaną wykorzystane w sposób optymalny, tak dla
języka nauczanego jako pierwszy (wiodący), jak i dla języka nauczanego jako drugi (od klasy VII).
W kształceniu językowym na drugim etapie edukacyjnym niezbędne jest:
 „zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się na
pierwszym etapie edukacyjnym (w klasach I–III), i którego nauka może być również
kontynuowana na trzecim etapie edukacyjnym (w szkole ponadpodstawowej), szczególnie w
przypadku języka obcego nauczanego jako pierwszy;
 zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w
zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z
podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych;
 prowadzenie zajęć z języka obcego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do
słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD / plików dźwiękowych, komputera ze
stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w
parach i grupach;
 używanie języka obcego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również
jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel
– uczeń, jak i uczeń – uczeń;
 tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację
przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, oraz stwarzanie
sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych
zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny docelowo służyć rozwijaniu u
uczniów świadomości znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia społecznego,
w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej;
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 wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio,
tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, takich jak np.: tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia
mobilne;
 przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematyczne
przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – w sposób zrozumiały i
czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć / postępów ucznia w
zakresie poszczególnych umiejętności językowych;
 zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących
uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie nauczycieli i szkoły.
Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów
Internetu, książek (np. uproszczonych lektur), komunikatorów i mediów społecznościowych
w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane
wydarzenia związane z językami obcymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania
czytelnicze, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu
eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi
użytkownikami języka docelowego;
 wykorzystanie zajęć z języka obcego do kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i
otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym,
np. poprzez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż
własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia
uczniów”112.
Kształcenie w zakresie języka obcego powinno wspierać i być wspierane przez kształcenie w
zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych. Należy mieć świadomość, że wiele
technik stosowanych podczas zajęć z języka obcego, np. planowanie i analizowanie zasobu środków
i umiejętności językowych posiadanych i wymaganych do wykonania danego zadania językowego,
twórcze wykorzystanie języka, traktowanie popełnionego błędu jako narzędzia rozwoju własnych
umiejętności językowych, wykorzystywanie domysłu językowego w procesie rozumienia tekstu
słuchanego i czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, sprzyja nie tylko rozwojowi

112

Rozporządzanie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356.
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umiejętności językowych, ale przyczynia się do rozwoju umiejętności rozumowania w ogóle. Zajęcia
z języka obcego, dla których naturalne i pożądane są ćwiczenia bazujące na pracy w parach lub w
grupach, dają również doskonałą możliwość rozwijania tzw. umiejętności miękkich, w tym
umiejętności współpracy, oceny mocnych i słabych stron własnych oraz kolegów / koleżanek,
doceniania wkładu pracy kolegów / koleżanek, np. w ramach pracy projektowej.
Według nowej podstawy programowej obowiązującej od 2017 roku uczniowie kończący klasę VIII
powinni osiągnąć poziom A2+/B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego zdefiniowanego
przez Radę Europy. Szczegółowe wytyczne odnośnie do wymaganych środków językowych
prezentują tabele 5-7.
Tabela 5. Wytyczne szczegółowe odnośnie do poziomu A1 według skali biegłości językowej

Poziom A1
Zaimki:
Osobowe (I, you, he, she, it, we, you, they);
Wskazujące (this, that, these, those);
W funkcji dopełnienia (me, you, him, her, it, us, you, them);
Pytające (who, what, which, where, when, why i how);
Nieokreślone (something, anyone, nobody, etc.).
Czasy gramatyczne:
Present simple; Present continuous; Past simple;
Future simple.
Czasowniki:
"To be" w czasie Present simple;
"To have" w czasie Present simple;
Modalne mówiące o umiejętnościach (can/can't);
Be able to; should; have to; would like.
Przedimki:
Nieokreślone (a, an);
Określony (the).
Przyimki:
Miejsca (behind, on, in, above, in front of, etc.);
Czasu (in, on, at).
Pozostałe zagadnienia:
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Podstawowa forma liczby mnogiej rzeczowników;
Przymiotniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, your, their);
Forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
There is i there are;
Tryb rozkazujący - podstawowe zdania;
Używanie zaimka "it" do mówieniu o czasie, dacie i pogodzie;
Przysłówki częstotliwości;
Podstawowe przysłówki i ich miejsce w zdaniu;
Uprzejme pytania z can/could i may;
There was i there were;
Wyższa i najwyższa forma przymiotników;
Podstawowe rozróżnienie rzeczowników policzalnych i
niepoliczalnych;
Określenia ilości stosowane z rzeczownikami policzalnymi i
niepoliczalnymi;
Pytania o podmiot i dopełnienie w czasach Present Continuous, Past
Simple i Future Simple.

Tabela 6. Wytyczne szczegółowe odnośnie do poziomu A2 według skali biegłości językowej

Poziom A2
Czasy gramatyczne:
Present continuous i going to – mówienie o planach;
Present perfect;
Future simple (will) i going to – przewidywanie przyszłości;
Past continuous;
Rozróżnienie między Past simple a Past continuous;
Present Perfect continuous.

Porównania:
the...the; more and more; than; like;
similar, different, the same;
as much, as many, as little, as few.
Czasowniki:
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do i make;
have i have got;
would + love, hate, prefer, mind.
Pozostałe zagadnienia:
Zapisywanie i wymawianie dat;
Past participle (worked, seen, been, stayed);
Rzeczowniki odczasownikowe (swimmer, description, diving);
Gerund a bezokolicznik (skiing / to ski / ski);
Pierwszy tryb warunkowy;
Strona bierna (Present simple / Past simple).
'
Tabela 7. Wytyczne szczegółowe odnośnie do poziomu B1 według skali biegłości językowej

Poziom B1
Czasy gramatyczne:
Past perfect.
Rzeczowniki:
Występujące tylko w liczbie mnogiej (glasses, trousers, shorts, scissors);
Występujące tylko w liczbie pojedynczej (literature, love, poetry);
Złożone (wallpaper, living room, make-up);
Zbiorowe (team, family).
Czasowniki:
Phrasal verbs;
Posiłkowe główne (be, do, have) i ich zastosowanie;
Posiłkowe modalne.
Pozostałe zagadnienia:
Przysłówki stopnia (quite, rather, hardly, fairly);
Only i just;
Like i as;
Mówienie o prawdopodobieństwie (may, could, might);
Pytania tak/nie z czasownikami modalnymi;
Przymiotniki kończące się na -ing i -ed (np. interesting – interested);
Tworzenie rzeczowników z innych rzeczowników (king + dom -> kingdom);
Zaimki zwrotne (np. yourself, herself, each other, one another);
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Godziny: AM i PM;
Używanie czasów teraźniejszych do mówienia o przyszłości;
Związki przymiotników z przyimkami (np. good at; married to; dependent on);
Używanie czasów przeszłych w narracji;
Drugi tryb warunkowy.

Są to wytyczne odnośnie do wymaganych środków językowych. W przypadku uczniów, którzy w
latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII na podbudowie wymagań edukacyjnych
określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI) w podstawie programowej z 2012 r., jako
poziom docelowy należy przyjąć orientacyjnie poziom A2/A2+. Okresowo niższy poziom wymagań
zostanie uwzględniony w egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w latach 2019–
2021. Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom określony w tabeli, tj.
A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). W 2022 r. odpowiednio wzrośnie również poziom
trudności egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
2.2.2. Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny obowiązująca w Niemczech
Ponieważ Niemcy to kraj związkowy, w każdym landzie obowiązywać może inna podstawa
programowa i inne programy nauczania. Oczywiście ogólny zarys pozostaje ten sam i bazuje,
podobnie jak w Polsce, na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Przedstawiona poniżej podstawa programowa w zakresie nauczania języka angielskiego obwiązuje
w Saksonii w gimnazjum113.
Cele i zadania przedmiotu język angielski:
1. rozwijanie zróżnicowanej komunikacji i umiejętności dyskursu;
2. rozwijanie umiejętności refleksji nad językiem;
3. rozwijanie umiejętności refleksji nad tekstem;
4. rozwijanie międzykulturowej zdolności do działania;
5. rozwijanie umiejętności korzystania ze specjalistycznych strategii.
Poniżej przedstawiony zostanie szczegółowy opis celów i zadań dla poszczególnych punktów na
poziomie klas 7/8:
Rozwijanie zróżnicowanej komunikacji i umiejętności dyskursu

113

Sächsischer Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung – Comenius Institut: Lehrplan Gymnasium –
Englisch, Sächsischer Staatsministerium für Kultus und Sport, Dresden 2011.
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Komunikacja ustna

Recepcja
Uczniowie potrafią:
 zrozumieć wypowiedzi ustne prezentowane w tempie zbliżonym do naturalnego;
 zrozumieć codzienne rozmowy w brytyjskiej i amerykańskie wersji języka angielskiego;
 zrozumieć dłuższe, jasno podzielone i wyraźne wypowiedzi, które pochodzą z nagrań audio i
video, przy wielokrotnym odsłuchaniu wychwycić szczegółowe informacje.

Produkcja
Uczniowie potrafią:
 mówić płynnie, mogą robić przerwy w celu zaplanowania wypowiedzi;
 logicznie prezentować wyniki pracy.

Interakcja
Uczniowie potrafią:
 samodzielnie inicjować, podtrzymywać i kończyć rozmowy na temat własnych doświadczeń;
 wyrażać swoje zdanie na różne tematy;
 wczuć się w rolę tłumacza w sytuacjach codziennych.
Wypowiedź pisemna

Recepcja
Uczniowie potrafią:
 zrozumieć proste teksty literackie i użytkowe;
 wychwycić istotne informacje z autentycznych tekstów, w których występuje nieznane
słownictwo.

Produkcja
Uczniowie potrafią:
 odpowiadać na szczegółowe pytania do tekstu;
 samodzielnie sporządzać teksty na tematy dobrze znane;
 wyrazić własne zdania odnośnie do treści pojawiających się w tekście, przy czym zdanie to
musi być uzasadnione odpowiednią argumentacją.
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Interakcja
Uczniowie potrafią:
 nawiązać i utrzymać dłuższą korespondencję pisemną;
 przetłumaczyć krótkie proste teksty użytkowe.
Rozwijanie umiejętności refleksji nad językiem
Uczniowie rozwijają tworzenie, zastosowanie i identyfikację struktur gramatycznych oraz
środków językowych. Poznają reguły gramatyczne również poprzez porównanie z językiem
ojczystym. Szerokie spektrum środków językowych umożliwia im wyrazić się odpowiednio do
sytuacji, nawet jeśli czasami muszą stosować peryfrazę. Uczniowie znają zasady słowotwórstwa oraz
potrafią odpowiednio połączyć wyrażenia i zdania. W przypadku wypowiedzi pisemnej muszą
zachować poprawność ortograficzną. Zwracana jest również uwaga na brytyjską i amerykańską
wersję języka oraz na poprawność wymowy i intonacji.
Rozwijanie umiejętności refleksji nad tekstem
Uczniowie mają do czynienia z trudniejszymi tekstami pod względem języka i treści. Przez
to potrafią:
 rozpoznać podstawowe struktury, proste formalne cechy i środki językowe, jak również
główną myśl tekstu;
 za pomocą znanych środków językowych samodzielnie zredagować tekst literacki bądź
użytkowy;
 zrozumieć długie teksty adaptowane i autentyczne.
Rozwijanie międzykulturowej zdolności do działania
Poprzez rozwijanie wiedzy językowej, historycznej, geograficznej oraz z zakresu kulturoznawstwa
uczniowie poznają również inny sposób myślenia. W różnych sytuacjach uczą się akceptacji
odmiennego wyobrażenia o świecie. Temu służą programy wymiany uczniowskiej i korespondencja
z osobami anglojęzycznymi.
Rozwijanie umiejętności korzystania ze specjalistycznych strategii
Uczniowie muszą opanować podstawowe specjalistyczne strategie uczenia się. Strategie te muszą
samodzielnie zastosować, aby rozwiązać kompleksowe zadania i problemy. Aby poprawnie stosować
środki językowe, uczeń musi opanować podstawy lingwistyczne.
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Tabela 8. Zakres środków językowych, które powinien znać uczeń klas 7/8

Zakres środków językowych

Informacje uzupełniające

Opanowanie czasów:

Uzupełnianie systemu czasów.

 Past progressive;
 Present perfect progressive;
 Past perfect simple / progressive;
 Present progressive and Present simple
with future meaning.
 active/passive voice, by-agent, verbs

Zastosowanie czasów:
 Present tense;

with 2 objects, verbs with prepositions

 Present perfect simple;

 conditional clause III

 Past simple;

 modal auxiliaries + perfect infinitive

 Will/going to-future.

 reported speech, backshift of tenses
 adverbials, adverbial clauses

Stosowanie struktur do wyrażania:
 Wypowiedzi w formie czynnej i

 adjectives after certain verbs
 verbs of perception

biernej;
 Przypuszczeń, warunków i hipotez;

 definite/indefinite/zero article

 Wypowiedzi innej osoby;

 countable, uncountable

 Okoliczności;

nouns/adjectives

 Stanów;

 reflexive/emphasizing pronouns, each

 Określonych i nieokreślonych ilości,
rzeczowników

konkretnych

i

abstrakcyjnych;

other, one another
 defining/non-defining relative clauses,
contact clauses

 Czasowników zwrotnych;

 modal auxiliaries

 Dokładnego opisu osób, przedmiotów,
stanów i czynności;
 Modalności.
Szczególnie w języku pisanym.

Zastosowanie kompleksowych,
niewystępujących w języku niemieckim
struktur:
 Gerunds;
 Infinitiv/gerunds;
 Participles.
Opanowanie

podstawowych

leksykalnych
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jednostek w formie ustnej i pisemnej.
Zastosowanie coraz bardziej
zróżnicowanych form połączeń:
 Conjunctions;
 Adverbs.
Opanowanie podstawowych pojęć

main character, setting, fable, novel, short

koniecznych do tworzenia tekstów.

story

Znajomość rożnych elementów

prefixes, suffixes, compounds

słowotwórstwa.
Znajomość

wybranych

leksykalnych

i

fonetycznych różnic pomiędzy brytyjską a
amerykańską wersją języka angielskiego.
Zastosowanie elementów fonetycznych i (to) present – the present
intonacyjnych:
 Falling tune, rising tune, word
linking;
 Akcent jako środek różnicowania
gramatycznego.
Opanowania angielskiego systemu zapisu receptywnie
fonetycznego.

Ponadto w podstawie programowej ujęte zostały trzy podstawowe kompetencje uczących się języka
obcego.
Tabela 9. Zakres kompetencji według standardów kształcenia dla języka obcego nauczanego jako
pierwszy

Kompetencje funkcjonalno-komunikacyjne
Kompetencje komunikacyjne

Zakres środków językowych

Rozumienie tekstu pisanego;

Słownictwo;

Rozumienie tekstu słuchanego;

Gramatyka;

Mówienie:

Wymowa i intonacja;

 udział w rozmowach;

Ortografia.

 spójne i logiczne rozmowy;
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Pisanie;
Tłumaczenie (Sprachmittlung).

Kompetencje międzykulturowe
Wiedza społeczno-kulturowa;
Wyrozumiałe podejście do różnic kulturowych;
Pokonywanie barier kulturowych.

Kompetencje metodyczne
Odbiór tekstu (rozumienie tekstu pisanego i słuchanego);
Interakcja;
Tworzenie tekstu (mówienie i pisanie);
Strategie uczenia się;
Prezentacja i wykorzystanie mediów;
Świadomość i planowanie uczenia się.

Zajęcia w gimnazjum bazują na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w szkole podstawowej. Zajęcia
w szkole podstawowej, które opierają się głównie na ćwiczeniu sprawności mówienia, w gimnazjum
są poszerzone o stopniowe wprowadzanie ćwiczeń pisemnych, jednak sprawność komunikacji ustnej
jest nadal w programie nauczania. Proces kształcenia językowego jest zintegrowany, to oznacza, że
cele i treści są ze sobą powiązane i nieograniczone ramami czasowymi. Od klasy 5 do 10 uczniowie
nabywają podstawy zróżnicowanej komunikacji i umiejętność dyskursu. Ponadto uczeń rozwija
zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów. Lekcje języka obcego umożliwiają
kreatywne i samodzielne podejście do problemów i trudności pojawiających się w trakcie uczenia
się. Równie ważna jest umiejętność zastosowania języka angielskiego w praktyce. Celem jest
aktywne używanie języka angielskiego na zajęciach, tj. język angielski staje się narzędziem pracy,
przy czym ważna jest umiejętność komunikacji, poprawność schodzi na plan dalszy. Jest to tak zwane
„learning by doing”, czyli uczenie się aktywne, w trakcie wykonywania jakiejś czynności.
Samodzielność ucznia jest niezwykle ważna, przy czym metody pracy typu: open learning
environments (otwarte zajęcia) czy wykorzystanie mediów do procesu nauczania (e-mail, Internet,
CALL - computer assisted languag learning) odgrywają istotną rolę. Jedną z kompetencji
wymaganych na egzaminie w klasie 8 jest tzw. Sprachmittlung (tłumaczenie). Polega na przełożeniu
podanej sytuacji bądź zdania na język angielski, jest to niejako wczucie się w rolę tłumacza. Na
zajęciach nauczyciel stwarza sytuacje jak najbardziej zbliżone do realnych, podczas których
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uczniowie mówią, piszą i reagują w języku angielskim. W ten sposób uczą się wykorzystywać
umiejętności językowe w praktyce.
Tabela 10. Poziom znajomości języka według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, jaki powinni osiągnąć uczniowie danej klasy

Język angielski jako pierwszy język obcy

Poziom znajomości języka w danej klasie

5/6

A2

7/8

B1

9/10

B1+/B2

11/12 podstawa

B2+

11/12 rozszerzenie

C1

2.2.3. Porównanie podstaw programowych obowiązujących w Polsce i w Niemczech
Obie podstawy programowe114 zostały stworzone zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. W Polsce do roku szkolnego 2019/2020 na egzaminie ósmoklasisty
obowiązuje poziom A2/A2+, natomiast w Niemczech już od kilku lat uczniowie klasy 8 muszą
zdawać egzaminy na poziomie B1. W Polsce uczniowie klas I-III mają 2 godziny języka angielskiego
tygodniowo, natomiast w klasach IV-VIII są to 3 godziny115. W Niemczech liczba godzin języków
obcych może się różnić w każdym kraju związkowym. W Saksonii w szkole podstawowej w klasach
I-IV obowiązują 2 godziny języka angielskiego tygodniowo, w klasach V i VI jest 5 godzin, w klasach

114

W związku z różnorodnością podstaw programowych w Niemczech, porównano tutaj omówioną wcześniej
podstawę programową z gimnazjum w kraju związkowym Saksonia.

115

Rozporządzanie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017 poz. 356
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VII i VIII są 4 godziny, w klasach IX i X są 3 godziny116. Drugi język obcy jest przewidziany od
klasy VI do X i są to 3 godziny tygodniowo w każdej klasie. Już na podstawie liczby godziny możemy
założyć, że w Niemczech poziom znajomości języka po klasie VIII będzie znacznie wyższy.
Z tabeli 8, prezentującej zakres środków językowych, możemy wywnioskować, że w Niemczech
uczniowie muszą opanować znacznie większą partię materiału. Jeśli weźmiemy pod uwagę czasy
gramatyczne, zauważymy, że w Polsce uczeń kończący klasę VIII nie będzie znał tylu czasów
ciągłych, co uczeń z Niemiec. Kolejnymi przykładami mogą być tryby warunkowe, strona bierna czy
mowa zależna, które obowiązują w Polsce na egzaminie rozszerzonym i nie wszyscy nauczyciele
decydują się na dokładne omawianie tych zagadnień. Wszelkie rodzaje zdań podrzędnych również
wprowadzane są na poziomie rozszerzonym, bądź dopiero w szkole ponadpodstawowej. W obecnym
jeszcze gimnazjum naukę języka często zaczyna się od podstaw lub zaniżonego poziomu, gdyż
uczniowie po II etapie nauczania mają zróżnicowany poziom. W związku z powyższym nauczyciele
wybierają treści z podstawowego zakresu i omijają treści trudniejsze.
W niemieckiej podstawie programowej zwrócono uwagę na wariant brytyjski i amerykański języka
angielskiego, natomiast w Polsce koncentrujemy się raczej na wersji brytyjskiej (podręczniki
dopuszczone w szkole są oparte na brytyjskiej wersji języka angielskiego). Ważną część procesu
nauczania języka obcego w Niemczech stanowi fonetyka, akcent i intonacja, które często są pomijane
przez polskich nauczycieli ze względu na ograniczenia czasowe.
W nowej polskiej podstawie programowej z 2017 roku szczególny nacisk kładzie się na możliwość
kontynuacji nauki, gdyż proces rozwijania kompetencji językowych jest wieloletni. Gdyby uczniowie
faktycznie przez 8 lat szkoły podstawowej stopniowo poszerzali wiedzę i nie byłoby żadnych
zakłóceń w tym procesie, spowodowanych różnymi czynnikami, przykładowo zmianą nauczyciela
czy zaniżeniem poziomu w związku ze zmianą szkoły, można by przypuszczać, iż cele wyznaczone
w podstawie zostałyby osiągnięte.
Z niemieckiej podstawy programowej wynika, że nauczanie języka obcego jest przede wszystkim
skierowane na jego praktyczne zastosowanie i na samodzielne rozwiązywanie problemów.
Nauczyciel jedynie obserwuje i kontroluje pracę ucznia, który sam poszukuje rozwiązań. Nie jest to
nauczyciel-wykładowca, który prezentuje nauczane treści. W ten sposób rozwijana jest kreatywność
i umiejętność rozwiązywania kompleksowych problemów. Poza tym język angielski jest narzędziem
pracy. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie w czasie lekcji używają wyłącznie języka angielskiego.
Stosowanie języka ojczystego jest konieczne w trakcie ćwiczeń tłumaczeniowych czy też w celu

116

REVOSax: Stundentafel für die Oberschule vom 20. Juni 2018 (MBI.SMK S.230), Anlage 3a (zu Ziffer V
Nummer 1), s. 23.
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wyjaśnienia trudniejszych zagadnień gramatycznych.
Powszechne w praktyce nauczania języków obcych w Niemczech jest stosowanie nowych
technologii oraz innowacyjnych metod. W Polsce coraz więcej szkół jest odpowiednio wyposażonych
i dzięki rożnym projektom unijnym uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych
czy z nowoczesnego sprzętu. Od kilku lat wiele polskich szkół, głównie z terenów miejskich,
decyduje się na wymiany uczniowskie. Jest to szansa na użycie języka obcego w codziennej
komunikacji. W Niemczech takie wymiany odbywają się od dawna i należą do stałego punktu
programu nauczania szkoły. Odbywa się to w ramach różnych projektów organizowanych pod koniec
roku szkolnego. Ponadto uczniowie niemieckich szkół mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
dodatkowych, np. literackich, filmowych czy teatralnych. Na pewno takich zajęć brakuje w wielu
polskich szkołach.
3. Przyczyny trudności w opanowaniu języka angielskiego
Wiele osób uczących się języka obcego napotyka na różne trudności, które uniemożliwiają
opanowanie go w stopniu zadowalającym. Jako możliwe przyczyny uznaje się: brak zdolności
językowych, negatywny stosunek do nauki, niską motywację, wysoki poziom lęku językowego,
niewykorzystanie właściwych strategii uczenia się, różnice pomiędzy stylem uczenia się i nauczania,
a także określone cechy osobowości117.
Zaobserwowano istnienie związku pomiędzy trudnościami w nauce języka obcego i problemami w
opanowaniu języka ojczystego. Przyswajanie języka obcego odpowiada zdolności przyswajania
języka ojczystego i jest zależne od stopnia jego opanowania. To znaczy, że dzieci szybciej i sprawniej
uczące się języka ojczystego zazwyczaj osiągają lepsze rezultaty w testach zdolności językowej i w
opanowaniu języka obcego. Uważa się, że umiejętność posługiwania się językiem ojczystym stanowi
podstawę do przyswojenia języka obcego, co więcej, przyswajanie języka obcego może być
zablokowane przez czynniki, które utrudniają opanowanie języka ojczystego118.
Przyczyn trudności należy się również doszukiwać w programie nauczania języka obcego, który jest
niedostosowany do możliwości polskich szkół. Przykładowo wymóg dzielenia uczniów ze względu
na poziom znajomości języka jest bardzo często niemożliwy do zrealizowania, gdyż w związku z
niżem demograficznym klasy w mniejszych miejscowościach rzadko liczą powyżej 24 uczniów.
Kolejną kwestią są indywidualne predyspozycje uczniów oraz stopień zaangażowania rodziców w
proces dydaktyczny własnych dzieci, zwłaszcza w zakresie języków obcych. Wielu rodziców
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R. Sparks, L. Ganschow, Foreign language learning difficulties: Affective or native language aptitude
differences?, „Modern Language Journal” 1991, nr 75, s. 3-16.
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Ibidem, s. 3-16.
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decyduje się na dodatkowe zajęcia, które są częstokroć indywidualne.
Najważniejszą przyczyną powodzeń lub niepowodzeń ucznia w opanowaniu treści programowych
jest poziom kompetencji nauczyciela. Każdy nauczyciel oprócz wiedzy przedmiotowej, czyli
ukończonych studiów, powinien posiadać umiejętności z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej
i psychologii. Ponadto zawód nauczyciela wymaga ciągłego dokształcania się i zainteresowania
nowościami w nauczanej dziedzinie. Najistotniejsza jest jednak pasja i zaangażowanie w
wykonywaną pracę.
Na wyniki uczniów wypływ mają również aktualizacje w podstawie programowej, co wiąże się ze
zmianami w programach nauczania. Obie reformy systemu oświaty przeprowadzone w ciągu
ostatnich 20 lat na pewno wpłynęły na poziom wiedzy i umiejętności uczniów w Polsce. W obliczu
szybkiego rozwoju współczesnego świata każdy ma świadomość, że zmiany muszą nastąpić, ale
muszą to być zmiany przemyślane i dostosowane do realiów polskiej szkoły.

3.1. Przyczyny programowe w szkole podstawowej i gimnazjum
Planowanie treści sprawdzianów i egzaminów dotyczących sprawności językowej w dużym stopniu
determinuje podstawa programowa, wyznaczająca umiejętności, które uczniowie nabywają na
kolejnych etapach kształcenia. W poszukiwaniu trudności w opanowaniu treści gramatycznych,
zwanych w praktyce dydaktyki języka angielskiego środkami językowymi, skupimy się również na
podstawie programowej języka polskiego i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy sprawność
systemowa języka ojczystego ułatwia nabywanie sprawności systemowej języka obcego.
Ze sprawozdań z wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego wynika, iż
uczniowie największe trudności mają w zakresie umiejętności gramatycznych. Aktualna podstawa
programowa w zakresie przedmiotu język obcy nowożytny na temat znajomości środków
językowych mówi niewiele. Informacja jest bardzo lapidarna i uogólniona:
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych119.

119

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.
2012 poz. 977).
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W zalecanych warunkach i sposobach realizacji zwrócono uwagę, że I etap edukacyjny nawiązuje do
poziomu A1, a II etap do poziomu A2+ w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie
poszczególnych umiejętności językowych według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
zdefiniowanego przez Radę Europy. Aby znaleźć wymogi znajomości środków językowych, należy
odnieść się do wytycznych Rady Europy, które znajdują się w dokumencie Common European
Framework of Reference for Languages. Na podstawie tego dokumentu tworzone są programy
nauczania, które są zgodne z wymienionymi w nim zagadnieniami gramatycznymi odpowiadającymi
danemu poziomowi.
Programy nauczania są poprawne pod względem merytorycznym, jedynie brak jest czasowego
przydziału godzin na poszczególne zagadnienia. Nauczyciel decyduje, ile godzin należy poświęcić
na dany temat, czyli pisze własny rozkład bazujący na podstawie programowej i programie nauczania.
Na ten temat wypowiedziała się Jadwiga Kowalikowa w artykule zatytułowanym „Dydaktyk języka
czyta podstawę programową”:
Głównej przyczyny uchybień upatruje się w permanentnym braku czasu, co zmusza do bolesnych,
podejmowanych wbrew sobie, decyzji i wyborów. Deficyt ów, który został niejako z góry wpisany w
dysharmonię, jaka zachodzi pomiędzy obfitością programowych treści nauczania a za małą,
niewystarczającą do ich pełnej realizacji liczbą godzin, pogłębiają zakłócenia w planowanym
omawianiu wszystkich treści. Dochodzi do zaburzeń w rytmie i tempie pracy, co powoduje, że
przyparty do muru nauczyciel rezygnuje z realizacji niektórych tematów. Wybór pada niestety
najczęściej na tematy z zakresu gramatyki120.
Jedną z przyczyn niskich wyników na egzaminach jest brak wiedzy gramatycznej z języka
polskiego121. Być może podstawa programowa i program nauczania języka polskiego są
nieadekwatne do podstawy programowej i programu nauczania języka obcego nowożytnego. Uczeń,
który nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych na lekcjach języka polskiego, na pewno
będzie miał problemy z zagadnieniami gramatycznymi w zakresie języka angielskiego. W praktyce
dydaktyki języka polskiego umiejętności gramatyczne zwane są świadomością językową. W
podstawie programowej języka polskiego, w odróżnieniu od języka obcego nowożytnego, wyraźnie
wymienione zostały zagadnienia gramatyczne, które uczeń powinien znać po ukończeniu danego
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J. Kowalikowa, Dydaktyk czyta podstawę programową [w:] Nieszporek-Szamburska B., Wiedza o języku i
kompetencje językowe uczniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 15.
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Tabela nr 13 prezentuje wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z języka
polskiego z zakresu świadomości językowej w latach 2013-2017.
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etapu edukacyjnego. Poniższe dane zostały opracowane przed zmianami w systemie edukacji 122.
Podstawa programowa z języka polskiego na II i III etapie edukacyjnym obejmuje elementy z zakresu
odbioru i tworzenia wypowiedzi oraz wykorzystania zawartych w nich informacji.
Tabela 11. Podstawa programowa przedmiotu język polski z zakresu odbioru i tworzenia wypowiedzi w
klasach IV-VI

II etap edukacyjny – klasy IV - VI
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Tworzenie wypowiedzi

zawartych w nich informacji
Świadomość językowa. Uczeń:

Świadomość językowa. Uczeń:

1) rozpoznaje podstawowe funkcje

1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania

składniowe wyrazów użytych w

oznajmujące, pytające i rozkazujące;

wypowiedziach (podmiot, orzeczenie,

2) przekształca zdania złożone w pojedyncze i

dopełnienie, przydawka, okolicznik);

odwrotnie, a także zdania w równoważniki

2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze

zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego

nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i

celu;

złożone (współrzędnie i podrzędnie),

3) stosuje poprawne formy gramatyczne

równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje; wyrazów odmiennych;
3) rozpoznaje w wypowiedziach

4) poprawnie stopniuje przymiotniki i

podstawowe części mowy (rzeczownik,

przysłówki i używa ich we właściwych

czasownik, przymiotnik, przysłówek,

kontekstach;

liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i

5) pisze poprawnie pod względem

wskazuje różnice między nimi;

ortograficznym, w tym w razie potrzeby

4) rozpoznaje w tekście formy przypadków,

wykorzystuje wiedzę o:

liczb, osób, czasów i rodzajów

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych

gramatycznych – rozumie ich funkcje w

oraz w tematach fleksyjnych wyrazów

wypowiedzi;

odmiennych,

5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych

b) różnicach w wymowie i pisowni
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
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środków komunikowania się (gest, wyraz

samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek

twarzy, mimika, postawa ciała).

twardych i miękkich, dźwięcznych i
bezdźwięcznych,
c) zapisie „nie” z rzeczownikami,
przymiotnikami i czasownikami,
d) sposobach pisania nazw własnych i nazw
pospolitych;
6) poprawnie używa znaków
interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku
zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu,
znaku wykrzyknika;
7) operuje słownictwem z określonych
kręgów tematycznych (na tym etapie
skoncentrowanym przede wszystkim wokół
tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka,
środowisko przyrodnicze i społeczne).

Tabela 12. Podstawa programowa przedmiotu język polski z zakresu odbioru i tworzenia wypowiedzi w
gimnazjum

III etap edukacyjny – gimnazjum
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Tworzenie wypowiedzi

zawartych w nich informacji
Świadomość językowa. Uczeń:

Świadomość językowa. Uczeń:

1) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl

1) rozróżnia normę językową wzorcową oraz

potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy; użytkową i stosuje się do nich;
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i

2) sprawnie posługuje się oficjalną i

rozumie ich znaczenia w tekście;

nieoficjalną odmianą polszczyzny; zna granice

3) dostrzega zróżnicowanie słownictwa –

stosowania slangu młodzieżowego;

rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i

3) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego

słownictwo o ograniczonym zasięgu

wysławiania się; świadomie dobiera synonimy

(wyrazy gwarowe, terminy naukowe,

i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;

archaizmy i neologizmy, eufemizmy i

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc

wulgaryzmy; dostrzega negatywne

ich znaczenie;

konsekwencje używania wulgaryzmów);

5) stosuje różne rodzaje zdań we własnych
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rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone

tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań

(obce) – rozumie ich funkcję w tekście;

składowych do wagi, jaką nadaje

4) rozpoznaje cechy kultury i języka

przekazywanym informacjom;

swojego regionu;

6) wykorzystuje wiedzę o składni w

5) rozpoznaje w zdaniach i w

stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje

równoważnikach zdań różne rodzaje

średnik;

podmiotów, orzeczeń, dopełnień,

7) przekształca części zdania pojedynczego w

okoliczników oraz przydawkę – rozumie ich zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca
funkcje;

konstrukcje strony czynnej w konstrukcje

6) rozróżnia rodzaje zdań złożonych

strony biernej i odwrotnie, zamienia formy

podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe

osobowe czasownika na imiesłowy i

równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe odwrotnie – ze świadomością ich funkcji i
oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi;

odpowiednio do celu całej wypowiedzi;

7) odróżnia temat fleksyjny od końcówki;

zamienia mowę niezależną na zależną;

8) odróżnia czasowniki dokonane i

8) wprowadza do wypowiedzi partykuły,

niedokonane; rozpoznaje tryby i strony

rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu

(czynną i bierną) czasownika oraz imiesłowy znaczenia składników wypowiedzi;
– wyjaśnia ich funkcje w tekście;

9) wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy

9) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w celu wyrażenia emocji; stosuje wołacz w
w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje celu osiągnięcia efektów retorycznych;
formantów w nadawaniu znaczenia

10) stosuje poprawne formy odmiany

wyrazom pochodnym.

rzeczowników, czasowników (w tym
imiesłowów), przymiotników, liczebników i
zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów
w związkach składniowych (zgody i rządu);
11) operuje słownictwem z określonych
kręgów tematycznych (rozwój psychiczny,
moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo
i kultura; region i Polska).

Znajomość gramatyki języka polskiego ma istotny wpływ na umiejętności uczniów w zakresie języka
obcego – w naszym przypadku angielskiego. Uczniowie, którzy rozróżniają części mowy i zdania,
mają świadomość istnienia trybów, stron i czasów, potrafią odróżnić i zbudować zdania w formie
twierdzącej, przeczącej i pytającej, znają pojęcia deklinacji i koniugacji, umieją utworzyć nowe słowa
za pomocą zasad słowotwórstwa, wiedzą na czym polega stopniowanie przymiotników i
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przysłówków oraz mają odpowiedni zasób słownictwa z różnych dziedzin na pewno szybciej opanują
te zagadnienia w języku angielskim. Poniżej przedstawiono wyniki sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego z języka polskiego z zakresu świadomości językowej w latach 2013-217. Wyniki te
obrazują poziom umiejętności gramatyczno-leksykalnych uczniów.
Tabela 13. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego z
zakresu świadomości językowej w latach 2013-2017

Wyniki
sprawdzianu i
egzaminów z
zakresu
świadomości
językowej w
procentach

Sprawdzian
szóstoklasisty
2015

Sprawdzian
szóstoklasisty
2016

Egzamin
gimnazjalny
2013

Egzamin
gimnazjalny
2014

Egzamin
gimnazjalny
2015

Egzamin
gimnazjalny
2016

Egzamin
gimnazjalny
2017

O.W.

T.W.

O.W.

T.W.

O.W.

T.W.

O.W..

T.W.

O.W.

T.W.

O.W.

T.W.

O.W.

50

64

59

51

55

70

67

58

33

59

63

56 57

T.W.

57

O.W. - odbiór wypowiedzi
T.W. - tworzenie wypowiedzi

Analizując wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, należy podkreślić, iż z roku na rok jest
coraz mniej zadań weryfikujących świadomość językową uczniów. W roku 2015 najwięcej zadań
koncentrowało się na analizie i interpretacji tekstów kultury (12 zadań z 22 na umiejętność analizy i
interpretacji tekstów kultury, 10 zadań na odbiór i tworzenie wypowiedzi), natomiast w 2012 roku
większość zadań skupiało się na odbiorze wypowiedzi i wykorzystaniu zawartych w nich informacji
(w 14 z 22 zadań sprawdzano umiejętność odbioru wypowiedzi). Może w tym należy upatrywać
powodów coraz niższych wyników na egzaminie gimnazjalnym z zakresu świadomości językowej.
Przykładowo w klasie piątej szkoły podstawowej w rozkładzie materiału do podręcznika Jutro pójdę
w świat jest 21 jeden tematów z zakresu gramatyki na 119 zaplanowanych. Są to głównie tematy
związane z klasyfikacją części mowy oraz wypowiedzeń. Program nauczania języka polskiego w
szkole podstawowej i gimnazjum koncentruje się głównie na częściach mowy i zdania oraz na składni
zdania pojedynczego i złożonego. Natomiast program języka angielskiego, w związku z tym, że
uczniowie zaczynają naukę od podstaw, obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne, począwszy
od odmiany czasownika „być” i zaimków osobowych, kończąc na umiejętności użycia czasów,
trybów i stron czasownika oraz mowy niezależnej i zależnej.
Każdy język ma ponadto własne charakterystyczne elementy, które mogą nie występować w innych
językach. Poniżej wymieniamy treści gramatyczne, które różnią język angielski i polski:
Język angielski: czasy proste i ciągłe, przedimki, czasowniki posiłkowe do budowy pytań i przeczeń,
czasowniki nieregularne, Question tags – frazy pytajne, Verb patterns – użycie rzeczownika
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odczasownikowego lub bezokolicznika z „to”.
Język polski: aspekty czasownika, rodzaje rzeczownika, formy męskoosobowe i niemęskoosobowe,
przypadki - deklinacja rzeczownika i przymiotnika, koniugacja czasownika, związek zgody.
Można założyć, że treści, które nie występują w języku polskim będą stanowić największy problem
w procesie uczenia się języka angielskiego. Przykładem mogą być czasy angielskie, które dzielą się
na proste i ciągłe oraz przedimki, które nie występują w języku polskim.
W związku z tym faktem należałoby się zastanowić, jaka metoda przekazywania wiedzy językowej
byłaby najskuteczniejsza.
Wiedza językowa dotycząca języka rodzimego jest utajona i nieuświadomiona. To właśnie szkoła
pozwala na uświadomienie uczącym się, na czym ta wiedza polega123. Jeśli porównamy nauczanie
języka rodzimego i języka obcego, zauważymy, że wiedza dotycząca języka obcego jest bardziej
jawna124. Ucząc się języka obcego, uczniowie są bardziej świadomi procesu uczenia się niż w
przypadku, gdy używają i uczą się języka rodzimego. Wielu metodyków, jak na przykład Grabe i
Stoller, proponuje wykorzystanie tej specyficznej sytuacji w nauczaniu. Uczniowie mogliby
wykorzystać strategie, których używają w języku rodzimym, zamiast poznawać nowe strategie
uczenia się języka obcego. Możliwe też byłoby wykorzystanie umiejętności, które uczniowie
rozwinęli w języku obcym w celu zwiększenia świadomości dotyczącej języka rodzimego. Wszelkie
nowe propozycje stawiają nowe wyzwania wobec nauczycieli języków obcych i zachęcają ich do
zintegrowania pracy z programem nauczania języka polskiego.
Z analizy podstawy programowej oraz programów nauczania języka angielskiego i języka polskiego
możemy wysnuć wnioski, iż świadomość językowa w zakresie języka polskiego i opanowanie
środków językowych (umiejętności gramatyczno-leksykalne) języka obcego, w naszym przypadku
angielskiego, są wzajemnie od siebie uzależnione. Uczniowie, którzy opanowali zagadnienia
gramatyczne języka rodzimego, mają łatwiejszy start w opanowaniu gramatyki języka angielskiego.
Ponadto badania wykazały, że w polskich szkołach coraz mniejszy nacisk kładzie się na
przekazywanie wiedzy czysto językowej. Zakres materiału wytyczonego w podstawie programowej
jest zbyt duży i nauczyciele są zmuszeni do rezygnacji z niektórych treści i są to głównie treści
gramatyczne. W związku z powyższym przyczyny niepowodzeń na sprawdzianie oraz na egzaminach
gimnazjalnych to kumulacja kilku czynników: zbyt obszerny program i za mała liczba godzin na
realizację programu (MEN nie przewidziało, że w szkole oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się
też imprezy szkolne, wycieczki, nie zawsze zapewnione są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli),
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M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski, Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo
UAM, Poznań-Kalisz 2009, s. 57.

66

klasy nie są dzielone na grupy o zbliżonym poziomie zaawansowania.
Zadaniem nauczycieli powinno być poszukiwanie jak najlepszych metod, aby jak najbardziej
zmotywować uczniów do nauki gramatyki.

3.2. Indywidualne predyspozycje i kwalifikacje nauczycieli
„Nauczyciel to osoba, która uczy innych, przekazując im określone wiadomości i umiejętności.
Współczesny nauczyciel staje się tym, kto kształci, wychowuje i rozwija swoich podopiecznych”125.
Według Tadeusza Nowackiego nauczyciel to „osoba posiadająca wiedzę merytoryczną i kwalifikacje
pedagogiczne w jakiejś dyscyplinie, uprawniona do działalności nauczycielskiej w szkole. Ponadto
nauczyciel jest przedstawicielem społeczeństwa, które powołało go do pełnienia tej funkcji i jest
odpowiedzialny za realizację społecznych celów wychowania, za możliwie pełny rozwój
indywidualności ucznia i wprowadzenie go w świat wartości”126.
Aby móc wykonywać ten zawód, niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji; są one
określone w odpowiednich przepisach prawnych, ale także ważne jest posiadanie cech osobowości
istotnych w pracy z innymi ludźmi. Mówi się niekiedy o powołaniu do wykonywania tego zawodu.
Podstawową cechą różniącą współczesnego nauczyciela od nauczyciela z wcześniejszych epok jest
jego twórczy udział w przemianach zachodzących w społeczeństwie. Dokonujące się przemiany
społeczne narzucają określone wymagania nauczycielowi, stawiając go w nowej, wciąż zmieniającej
się sytuacji, ponadto wpływają na warunki i treść jego pracy. Współczesny nauczyciel powinien mieć
wyobraźnię. Pozwala mu ona uświadomić sobie, jacy ludzie potrzebni będą w społeczeństwie za kilka
czy kilkanaście lat oraz jaka wiedza i jakie umiejętności będą wpływały na możliwość znalezienia
pracy.
Charakteryzując sylwetkę nauczyciela, trudno nie wspomnieć o specyficznych cechach i
właściwościach, którymi różni się ten zawód od innych. Przede wszystkim nauczyciel przejmuje
część funkcji rodziny, stając się wychowawcą. Poza funkcją pedagogiczną, nauczyciel powinien być
psychologiem i potrafić wczuć się w sytuację każdego ucznia, aby być w stanie odpowiednio
zareagować w razie pojawienia się problemów. Dużą rolę odgrywa równowaga psychiczna
nauczyciela, który nie może ulegać emocjom i zachować spokój ducha w każdej sytuacji.
Inną kwestią jest „charakter pracy nauczyciela uznany jako twórczy. Wymaga on stałego
dokształcania się, gdyż wraz z rozwojem społeczeństwa i przede wszystkim pojawieniem się nowych
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technologii metody pracy nauczyciela muszą być stale modyfikowane i udoskonalane”127.
Nauczyciel powinien posiadać szereg kwalifikacji istotnych w tym zawodzie, między innymi
kwalifikacje społeczno-moralne, fizyczne i zdrowotne oraz przede wszystkim zawodowe. W
ostatnich latach obok pojęcia: „kwalifikacje” wymienia się często pojęcie „kompetencje”. Tadeusz
Nowacki określa kompetencje jako „nadany na podstawie właściwych kwalifikacji zakres
pełnomocnictw i uprawnień do działania i decydowania oraz wydawania sądów w określonym
obszarze. Kompetentnym jest się wtedy, jeśli posiada się uprawnienia do działania i kwalifikacje.
Natomiast kompetencje zawodowe określane są jako zdolność wykonywania czynności w zawodzie
w sposób zgodny z normami wymaganymi dla danego zadania zawodowego. Jest to zatem posiadanie
i rozwijanie odpowiednich umiejętności, wiedzy, właściwych postaw i doświadczeń w celu
pomyślnego wypełniania funkcji zawodowych”128.
Termin kompetencje nauczycielskie (teacher’s competences) określany jest jako zbiór
profesjonalnych umiejętności, wiedzy, wartości i postaw, którymi musi dysponować każdy
nauczyciel, aby mógł efektywnie wykonywać swoją pracę. Istotne jest określenie, jakie są składniki
tak rozumianych kompetencji nauczycieli. Najczęściej wymienia się dwie główne grupy
kompetencji :
 „kompetencje osobowościowe odnoszące się do umiejętności, postaw i innych właściwości
psychicznych;
 kompetencje zawodowe odnoszące się do umiejętności dydaktycznych”129.
Chris Kyriacou przedstawił siedem kluczowych umiejętności stanowiących pedagogiczne
kompetencje nauczycieli:
 Planowanie i przygotowanie – umiejętność sprowadzająca się do formułowania celów lekcji,
ustalenia umiejętności i wiedzy, które uczniowie mają opanować i dokonania wyboru
najlepszych środków do osiągnięcia tych celów;
 Realizację jednostki lekcyjnej - umiejętności potrzebne do efektywnego włączania uczniów w
proces uczenia się;
 Kierowanie lekcją – umiejętności potrzebne do takiego kierowania lekcją i organizowania
aktywności poznawczej uczniów w czasie zajęć, aby utrzymać ich koncentrację,
zainteresowanie i aktywny udział w procesie uczenia się;
 Klimat klasy – umiejętności potrzebne do stworzenia i utrzymania pozytywnych postaw w toku
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nauczania oraz ich motywacji do aktywnego udziału w zajęciach;
 Dyscyplinę – umiejętności potrzebne do utrzymania porządku i rozwiązywania problemów
dotyczących niepożądanych zachowań uczniów;
 Ocenianie osiągnięć uczniów – umiejętności potrzebne do oceniania osiągnięć uczniów w
ramach oceniania formatywnego (ukierunkowanego na udzielenie uczniom pomocy w
rozwoju) i sumatywnego (rejestrowanie osiągnięć, wyniki procesu kształcenia);
 Refleksje nad własną pracą i ewaluację – umiejętności niezbędne do oceniania własnej pracy
pedagogicznej w celu jej udoskonalenia130.
Nauczycieli języków obcych obowiązują dodatkowe regulacje i wymogi zawarte w Europejskim
Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Troska o rozwój kompetencji językowych widoczna jest w
Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie. W załączniku do dokumentu możemy przeczytać, że „w
związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz nowymi wyzwaniami, dlatego
też każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo
przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne
powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do
odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji
kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowanie się do takich zmian”131.
Odnośnie nauczycieli języków obcych w tym samym dokumencie zawarto główne osie działań, które
mają sprzyjać wspieraniu wielojęzyczności na terenie Unii Europejskiej:
 szkolenie nauczycieli: kształcenie nauczycieli (zarówno początkowe, jak i ustawiczne)
powinno być spójne z wymaganiami językowymi, które uczniowie i studenci powinni nabyć;
 wczesna nauka języka obcego: nauka JO powinna zaczynać się jak najwcześniej, a
nauczyciele powinni mieć specjalistyczne przygotowanie, aby proces nauczania w tej grupie
wiekowej przebiegał sprawnie i dawał zamierzone efekty;
 zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL): zapewnia ono większy kontakt z JO
w ramach programu szkolnego;
 języki w szkolnictwie wyższym: szkoły wyższe powinny odgrywać większą rolę w promowaniu
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Ch. Kyriacou, Essential Teaching Skills, Oxford, Blackwell 1991, s. 11.
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w
procesie uczenia się przez całe życie, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=PL, 18.08.2015.
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wielojęzyczności zarówno wśród studentów, kadry akademickiej, jak i społeczności lokalnej;
 rozwijanie wielojęzyczności jako dziedziny akademickiej: stworzenie ośrodków naukowych
zajmujących się badaniami nad zagadnieniem wielojęzyczności;
 europejski wskaźnik kompetencji językowych: ma on za zadanie gromadzić wiarygodne dane
na temat znajomości języków obcych wśród młodzieży, aby dostarczać informacje decydentom
politycznym132.
Według Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli stanowisko nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach
pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia,
gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z
zastrzeżeniem § 12–24, posiada osoba, która ukończyła:
1) „studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne;
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty
kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują
treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej
dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne;
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym
niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne”133.
1. „Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, kolegiach pracowników
służb społecznych i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 i § 10, posiada osoba, która
ukończyła:
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R. Kucharczyk, op. cit., s. 197.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1189).
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1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w
specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka
obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem
urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku
(specjalności), i legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne;
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia;
4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego”134.
2. „Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada
również osoba, która:
1) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne;
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego
języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
2) ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne;
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia;
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne;
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia;
4) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego
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nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w
załączniku do rozporządzenia”135.
3. „Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych
posiada również osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do
nauczania w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych, określone w § 4, a
dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy;
2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach
lub klasach I–III szkół podstawowych;
3) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych,
określone w § 4, a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w
stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania
danego języka obcego;
4) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych,
określone w § 4, oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w
stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a
ponadto ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, na kierunku filologia, i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania
języka obcego”136.
Z powyższych wymagań wobec nauczycieli wynika, że nauczycielem języka obcego może zostać nie
tylko osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia bądź lingwistyka, lecz również
osoba, która ukończyła inne studia i legitymuje się certyfikatem językowym, zdała egzamin
państwowy z języka lub ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z danego języka (w
przypadku nauczania wczesnoszkolnego). Trudno porównać wiedzę i kompetencje językowe
nauczyciela z tytułem magistra w zakresie filologii bądź lingwistyki z wiedzą i kompetencjami
nauczyciela po kursie kwalifikacyjnym lub posiadającego tylko certyfikat językowy w stopniu
podstawowym. Studia na kierunku filologia oprócz praktycznej nauki języka obejmują szereg innych
przedmiotów z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Uczestnikiem
studiów podyplomowych może być każda osoba posiadająca tytuł magistra lub licencjata
niekoniecznie na kierunku filologicznym. Głównym celem studiów podyplomowych powinno być
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poszerzenie wiedzy w znanej nam dziedzinie wiedzy, jednakże w wielu przypadkach osoby kończące
studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego posiadają tytuł magistra
zdobyty na zupełnie innych wydziałach. Nie zgodzimy się z twierdzeniem, że do nauczania w klasach
0-III nie potrzebna jest tak duża wiedza, że podstawowa znajomość języka angielskiego wystarczy
do nauczania dzieci. Osoby, które zdobyły podstawową wiedzę w pewnej dziedzinie nie powinni
uczyć innych, lecz dalej się kształcić. W początkowej fazie nauczania języka angielskiego niezwykle
ważna jest wymowa, dlatego istotne jest, aby nauczyciel nie popełniał błędów w tym zakresie. Dobry
nauczyciel to taki, który jest pewny siebie i jest w stanie odpowiedzieć na pytania dzieci w tak
młodym wieku.
Dla przykładu porównamy plany studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia
angielska na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019137 (tabele 13-15).
Tabela 14. Plan studiów licencjackich na kierunku filologia angielska, I rok

1. Literatura angielska
2. Literatura amerykańska
3. Historia Anglii
4. Wstęp do literaturoznawstwa
5. Wstęp do językoznawstwa
6. Wstęp do kulturoznawstwa
7. Gramatyka opisowa, Składnia
8. Fonetyka / Fonologia
9. Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka, słuchanie,
czytanie, pisanie, zajęcia zintegrowane)
10. Składnia
11. Wychowanie fizyczne
12. BHP
13. Ochrona Własności intelektualnej
Tabela 15. Plan studiów licencjackich na kierunku filologia angielska, II rok

1. Historia USA
2. Tłumaczenia
3. Gramatyka opisowa
4. Historia języka angielskiego
5. Filozofia
6. Wprowadzenie do językoznawstwa
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7. Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka, słuchanie,
czytanie, pisanie, zajęcia zintegrowane)
8. Technologie informacyjne
9. Lektorat
10. Wychowanie fizyczne
Tabela 16. Plan studiów licencjackich na kierunku filologia angielska, III rok

1. Seminarium licencjackie
2. Analiza i interpretacja
3. Świadomość kulturowa w tłumaczeniach
4. Wprowadzenie do tłumaczenia
5. Tekstowe aspekty tłumaczenia
6. Logika
7. Prezentacja
8. Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka, słuchanie,
czytanie, pisanie, zajęcia zintegrowane)
9. Lektorat
10. Praca dyplomowa

Do ukończenia studiów konieczne jest:
1. zaliczenie wszystkich etapów studiów i uzyskanie 180 ECTS;
2. zdanie egzaminu Uniwersytetu Warszawskiego certyfikującego znajomość języka obcego na
poziomie B2;
3. zdanie egzaminu Instytutu Anglistyki z języka angielskiego na poziomie C1; egzamin
organizowany jest w sesji letniej i poprawkowej po semestrze letnim;
4. zdanie egzaminu dyplomowego, do którego dopuszcza się studenta, który realizował program
kształcenia; egzamin dyplomowy organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu sesji letniej oraz
w sesji poprawkowej po semestrze letnim.
Studia II stopnia – magisterskie - obejmują między innymi przedmioty z zakresu językoznawstwa
teoretycznego, językoznawstwa stosowanego, literatury amerykańskiej i brytyjskiej:
1. Contrastive Phonology (Fonologia porównawcza);
2. Fonologia;
3. Syntax (Składnia);
4. Contrastive English-Polish Syntax (Składnia porównawcza języka polskiego i angielskiego);
5. Selected issues in ELT (Wybrane zagadnienia z nauczania języka angielskiego);
6. American literature (Literatura amerykańska);
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7. US geography in a cultural and hisotrica perspective (Geografia Stanów Zjednoczonych w
perspektywie kulturowej i historycznej);
8. Research methodologies in translation studies (Metodologia badań translatorycznych);
9. Realism (Realizm);
10. Narrative strategies in the 20th century British fiction (Strategie narracyjne w fikcji brytyjskiej
XX wieku).
11. Pisanie i analiza tekstu dla celów akademickich;
12. Komunikacja międzykulturowa – sukcesy i porażki z perspektywy pragmatyki językowej;
13. Film amerykański;
14. Polityczna i społeczna historia Ameryki kolonialnej i Stanów Zjednoczonych;
15. Różnice indywidualne między uczącymi się języka;
16. Znaczenie językowe w teorii i praktyce: Wybrane zagadnienia z leksykologii, semantyki,
pragmatyki i socjolingwistyki;
17. Tłumaczenia i media;
18. Przekład literacki: strategie, krytyka, recepcja;
19. Tłumaczenie wspomagane komputerowo i tłumaczenie audiowizualne ;
20. Translatoryka;
21. Zmiana językowa i odmiany języka angielskiego;
22. Społeczna i kulturowa historia Anglii;
23. Tradycja i wyobraźnia w literaturze brytyjskiej;
24. Seminarium magisterskie.
W programie nauczania języka obcego wyraźnie zaznaczono, aby oprócz wiedzy czysto językowej,
przekazywać również wiedzę z zakresu kultury danego obszaru językowego. Taką wiedzę posiadają
absolwenci studiów na kierunku filologia i lingwistyka. Osoby kończące studia podyplomowe, kurs
kwalifikacyjny czy posiadające certyfikat językowy takiej wiedzy nie posiadają.
Od 2014 roku138 język angielski jest obowiązkowy już w przedszkolu i podczas rocznego
przygotowania przedszkolnego (klasa 0). W zalecanych warunkach i sposobie realizacji zajęć
dotyczących przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obecnym, podkreśla się potrzebę
zapewnienia dzieciom możliwości:
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).
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„osłuchania się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym

jest on używany;


rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż

ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem
języka obcego;


kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego”139.

W związku z powyższym rozporządzeniem popularny stał się nowy kierunek studiów
podyplomowych - Wczesne nauczanie języka angielskiego. Program trwających 3 semestry
podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim obejmuje obejmuje następujące
przedmioty:
 Wybrane metody i techniki pracy z małymi dziećmi;
 Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL);
 Metodykę nauczania języka angielskiego;
 Fonetykę praktyczną;
 Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego;
 Lektorat z języka angielskiego (100 godzin);
 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 Wykorzystanie literatury i dramy w nauczaniu języka140.
Dla przykładu prezentujemy również program kursu kwalifikacyjnego przygotowującego nauczycieli
uczących na tym samym poziomie nauki szkolnej. Kursy kwalifikacyjne w zakresie wczesnego
nauczania języka obcego trwają 1 lub 2 semestry i są też prowadzone online. Wymagana jest
podstawowa znajomość języka angielskiego. Kurs obejmuje następujące przedmioty:
 zagadnienia z psychologii i pedagogiki;
 zagadnienia związane z metodyką nauczania języka angielskiego w aspekcie przedszkolnym,
wczesnoszkolnym i szkolnym;
 budowanie schematu lekcji, aby była efektywna;
 wykorzystanie predyspozycji psychofizycznych dzieci do aktywizacji nauczanego języka;
 motywowanie dzieci i młodzieży do nauki;
 zajęcia warsztatowe w zdobywaniu różnych zdolności metodyczno-dydaktycznych, tj.
teaching songs, visualizing English lessons, making and using props in teaching, grammar
139
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76

and structures through stative and active games, projects and science in teaching English,
British and American culture elements in context, telling stories and making drama, writing
and communication skills development etc.;
 elementy fonetyki i gramatyki opisowej;
 emisję głosu141.
Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które już posiadają tytuł
magistra bądź licencjata i mają uprawnienia do nauczania w szkole – posiadają przygotowanie
pedagogiczne. Często zdarza się, że w szkole brakuje nauczyciela języka angielskiego i wybrane
osoby są kierowane na studia podyplomowe lub kursy. Nie jest to dobra praktyka, gdyż, jak
podkreślamy, nauczycielem powinna być osoba, która posiada kwalifikacje, kompetencje i pasję do
nauczanego przedmiotu. Tylko w takim przypadku można oczekiwać, iż uczniowie zdobędą
wymaganą wiedzę i umiejętności.
W szkole podstawowej języka angielskiego może uczyć również osoba, która posiada tytuł magistra
(niekoniecznie na kierunku humanistycznym) oraz certyfikat językowy. Osoby legitymujące się
certyfikatem językowym Cambridge posiadają wiedzę wyłącznie z zakresu praktycznej znajomości
języka. Egzamin obejmuje: listening (umiejętność rozumienia tekstów słuchanych), writing (pisanie),
use of English (środki językowe), reading(umiejętność rozumienia tekstów czytanych) oraz egzamin
ustny142. Kursy przygotowujące do tych egzaminów nie obejmują zajęć z kulturoznawstwa,
literaturoznawstwa, metodyki i dydaktyki. Osoba posiadająca certyfikat na poziomie B2 będzie
poprawnie mówiła i pisała w języku angielskim, lecz nie oznacza to, że będzie również dobrym
nauczycielem i będzie potrafiła tę wiedzę przekazać innym.
Odpowiedni poziom znajomości języka jest oczywiście podstawą, jeśli chcemy nauczać inne osoby.
Nauczyciel, który czuje się pewnie i jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności, ma doświadczenie
w nauczaniu i przygotowanie pedagogiczne, powinien sprostać wyzwaniu, jakim jest przekazywanie
wiedzy i umiejętności uczniom. Istotna jest też chęć doskonalenia zawodowego i ciągłego
samodoskonalenia. Ważną cechą dobrego nauczyciela jest umiejętność zaszczepienia w uczniach
motywacji do nauki języka, zaciekawienie kulturą danego obszaru językowego, gdyż uczymy się,
aby naszą wiedzę wykorzystać w praktyce, na przykład podróżując, czy też poprzez kontakty
zawodowe w przyszłej pracy. Jeśli uczniowie twierdzą, że lubią przedmiot i nauczyciela, to znaczy,
że nauczyciel osiągnął już sukces. Dzieci i młodzież zarażają się pasją do przedmiotu od nauczyciela,
więc celem dyrektora szkoły powinno być zatrudnianie nauczycieli kompetentnych, posiadających
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wiedzę merytoryczną i przede wszystkim pasjonatów.
3.3. Indywidualne predyspozycje i kompetencje uczniów
Każdy młody człowiek, aby sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku i przystosować się do
szybko zmieniającego się świata, potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji. Zasadniczą rolę
spełnia w tym procesie edukacja, która powinna zapewnić każdemu młodemu obywatelowi rozwój
najważniejszych kompetencji zwanych kompetencjami kluczowymi i przygotować go do procesu
uczenia się przez całe życie. 18 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada ustanowiły zalecenia w
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie143.
Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy jakich ludzie potrzebują do samorealizacji,
rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W Zaleceniu
Parlamentu Europejskiego i Rady uwzględnionych zostało osiem kompetencji kluczowych:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
8) świadomość i ekspresja kulturalna144.
Najbardziej nas interesującą kompetencją jest umiejętność porozumiewania się w języku obcym.
Kompetencja ta opiera się na tych samych założeniach i umiejętnościach, co porozumiewanie się w
języku ojczystym W zakresie wiedzy wymaga znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej,
znajomość konwencji społecznych, aspektu kulturowego i zmienności języków. W zakresie
umiejętności wymaga rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia
rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. W
zakresie postaw to świadomość różnorodności kulturowej, zainteresowanie i ciekawość języków i
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komunikacji międzykulturowej.
Kucharczyk podkreśla, że „osoby, które chcą porozumiewać się w językach obcych, powinny również
umieć korzystać z pomocy oraz uczyć się języków w sposób nieformalny (w ramach uczenia się przez
całe życie). Nabycie kompetencji komunikacyjnych w językach obcych nie jest możliwie bez
właściwie rozwiniętej umiejętności uczenia się”145.
Umiejętność uczenia się odgrywa bardzo ważną rolę w procesie edukacji. Podstawowe procesy
każdej z półkul mózgowych związane są z widzeniem, słyszeniem, zmysłami, rozumowaniem,
językiem oraz wizualizacją niewerbalną. W latach sześćdziesiątych XX wieku badając mózg odkryto,
że każda połowa mózgu reprezentuje odmienny sposób myślenia reprezentowany odpowiednio przez
lewą i prawą półkulę, co doprowadziło do powstania wielu teorii twórczego myślenia. Dwie z nich
to: teoria Rogera Sperry'ego i teoria dominacji Neda Herrmann'a. Według Rogera Sperry'ego lewa
część mózgu wykorzystywana jest do logicznego myślenia, dokonywania osądów, rozumowania
matematycznego, natomiast prawa jest źródłem uczuć, wizualizacji oraz intuicji146.
Herrmann jest za koncepcją dominacji, która mówi o tym, że jeśli w organizmie znajduje się para
jakichś organów, to jeden z nich dominuje nad drugim. Ludzie są prawo- lub leworęczni. Są również
osoby, u których dominuje lewa lub prawa połowa mózgu. Należy pamiętać, że jeśli jesteśmy
„prawostronni”, nie znaczy, że nie potrafimy myśleć logicznie, a jeśli jesteśmy „lewostronni”, że nie
jesteśmy kreatywni. Świadczy to o pewnych preferencjach co do sposobu myślenia. Jeśli będziemy
ich świadomi, może nam to pomóc uzmysłowić sobie, jak bardziej efektywnie wykorzystać tę mniej
dominującą półkulę naszego mózgu. U większości ludzi lewa półkula o wiele sprawniej radzi sobie
z zadaniami o charakterze logicznym, analitycznym i matematycznym. Półkula prawa jest znacznie
sprawniejsza, jeśli chodzi o intuicję, identyfikację wzorów i tworzenie obrazów psychicznych 147.
Kolejną istotną kwestią jest inteligencja człowieka. Każdy z nas posiada różny stopień inteligencji, a
także może wykazywać dominację jednego rodzaju inteligencji nad innymi. Howard Gardner spędził
wiele lat na badaniu ludzkiego mózgu. Uważa, że istnieje co najmniej 8 rodzajów inteligencji.:
1. Inteligencja lingwistyczna – umiejętność posługiwania się językiem, wzorami i systemami;
2. Matematyczna i logiczna - umiłowanie precyzji oraz myślenia abstrakcyjnego i
ustrukturalizowanego;
3. Wizualna i przestrzenna - myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie z map, diagramów i
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tabel, wykorzystanie ruchu towarzyszącego procesowi uczenia się;
4. Muzyczna - wrażliwość emocjonalna, poczucie rytmu, zrozumienie złożoności muzyki;
5. Interpersonalna - łatwy kontakt z innymi ludźmi, umiejętności mediacyjne, dobra
komunikatywność;
6. Intrapersonalna - automotywacja, wysoki poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie
wartości;
7. Kinestetyczna - dobre wyczucie czasu, uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu
dotyku, ruchliwość, dobra organizacja przestrzenna;
8. Inteligencja przyrodniczo-ekologiczna – przejawianie zainteresowań naturalnym
otoczeniem człowieka, światem w jego przyrodniczo-geograficznym opisie148.
Podobnie jak w przypadku inteligencji logicznej, nazywanie zdolności językowych inteligencją
zgodne jest ze stanowiskiem tradycyjnej psychologii. Na przykład rejon mózgu, zwany ośrodkiem
Broki149, odpowiedzialny jest za tworzenie poprawnych gramatycznie zdań. Osoba z uszkodzeniem
tego obszaru może dobrze rozumieć słowa i zdarzenia, ale ma trudności ze złożeniem słów w
najprostsze nawet zwarte wypowiedzi. Inne procesy myślowe mogą być przy tym zupełnie
niezaburzone.
Innym istotnym dla procesu uczenia się czynnikiem jest także sposób odbierania informacji z
otoczenia. Korzystamy wtedy ze wszystkich zmysłów. Jednak z czasem, u wielu osób jeden ze
zmysłów wykształca się bardziej – jest to tak zwany zmysł preferowany. Dzięki temu jednemu
zmysłowi odbierane bodźce są lepiej przez nas przyswajane i zapamiętywane. Determinuje on więc
nasz styl uczenia się. Istnieją trzy główne style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny.
Wzrokowcy uczą się patrząc, słuchowcy – słuchając, kinestetycy natomiast angażują się aktywnie w
proces uczenia się poprzez stymulację, eksperymenty, odgrywanie ról i ruch.
Wzrokowiec zwraca uwagę na elementy wizualne, jak kolory i kształty. Jest estetą, dlatego lubi
przebywać w ładnym otoczeniu i zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny swój i innych ludzi. Brak ładu
i porządku jest przyczyną braku koncentracji oraz gorszych wyników. Używa często słów takich
jak: widzieć, patrzeć, spójrz, popatrz, wyobrażać, pokaz, obraz, wygląd, obserwować, horyzont,
mglisty, kolor. Najlepiej zapamiętuje to, co zobaczy w postaci materiałów graficznych, tekstów,
zdjęć, filmów, programów komputerowych, prezentacji, wykresów150.
Słuchowiec jest wrażliwy na dźwięk głosu, sposób mówienia i to, co sam mówi. Potrzebuje
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nieustannych bodźców słuchowych. W przypadku przedłużającej się ciszy – sam wytwarza dźwięki
(nuci, śpiewa, gwiżdże, mówi do siebie). Zwykle opisuje dźwięki, głosy, muzykę, efekty dźwiękowe,
hałas w otoczeniu. Bardzo szczegółowo opowiada o tym, co mówią inni. Używa słów: cichy, głośny,
brzmieć, słuchać, głos, odgłosy, dźwięk, hałaśliwy, rozmawiać, harmonia, słyszeć. Łatwo uczy się
języków obcych. Pamięta to, co usłyszy, lub sam opowie. W trakcie nauki potrzebuje ciszy, więc
zarówno muzyka, jak i hałas rozpraszają go151.
Kinestetyk potrzebuje dużo przestrzeni, gdyż lubi się poruszać. Zauważa również wszelki ruch w
otoczeniu. Mówi niewiele, raczej odpowiada tylko na pytania, za to często gestykuluje. Szybko
przechodzi do konkretów. Używa słów opisujących działanie: robić, jechać, załatwiać, organizować,
ruszać się, piąć się w górę, posuwać się do przodu, najlepszy, szybko. Kinestetyk zapamiętuje nowe
treści poprzez zaangażowanie w aktywność ruchową, jednak w czasie nauki potrzebuje częstych
przerw. Pomimo iż sami potrzebują ruchu, by się uczyć, ruch innych rozprasza ich i dekoncentruje152.
Dąbrowska wskazuje, że podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie ich własnych stylów
uczenia się oraz preferencji ich uczniów może przyczynić się do lepszego zrozumienia własnych i
uczniowskich decyzji strategicznego działania w nauce. To z kolei może dopomóc w skuteczniejszym
planowaniu i podejmowaniu bardziej odpowiednich działań dydaktycznych mających na celu
podnoszenie efektywności procesów nauczania i uczenia się języków153. Według niej "przekazanie
niezbędnej wiedzy na temat mądrego uczenia się jest podstawowym obowiązkiem każdego
nauczyciela, który dbając o spełnienie takich zasad nauczania, jak: właściwy stan ducha i umysłu,
sposób prezentacji tematu, twórcze i krytyczne myślenie, aktywizowanie dostępu do zapamiętanego
materiału, praktyczne zastosowania i powiązania zdobytej wiedzy, a także regularne sesje
powtórkowe i oceniające, może umożliwić każdemu człowiekowi w dowolnym wieku uczenie się w
szybszy i łatwiejszy sposób”154.
Najlepszym sposobem określenia stylu uczenia się danego ucznia jest uważna obserwacja jego
zachowań podczas zajęć językowych, jego zaangażowania w różnego rodzaju ćwiczenia. Warto się
przyjrzeć na czym uczeń bardziej skupia uwagę. Czy chętnie czyta, czy słucha nagrań? Które zadania
sprawiają mu radość i przychodzą z łatwością? Na tej podstawie można spróbować określić jego styl
uczenia się. Należy jednak pamiętać, że nikt nie posiada tylko jednego rodzaju inteligencji. Poza tym
w każdej grupie uczniów znajdują się osoby o bardzo odmiennych profilach inteligencji i preferujące

151

Ibidem, s. 174.

152

Ibidem, s. 174.

153

M. Dąbrowska, Rola różnic indywidualnych w aktywacji strategii uczenia się języków obcych, Część II:
Style poznawcze / Style uczenia się: Przegląd badań, "Rozprawy Społeczne"2010, nr I (IV), s. 90-108.

154

Ibidem, s. 298.

81

odmienne style uczenia się. Dlatego planując proces dydaktyczny i przygotowując zajęcia językowe,
należy starać się uczynić je jak najbardziej urozmaiconymi.
Aby uczeń osiągnął jak najlepsze rezultaty w opanowaniu języka obcego, musi obrać strategię
uczenia się. Małgorzata Dąbrowska wskazuje, że cechy i zachowanie uczniów mają duży wpływ na
efekty uczenia się języków obcych. „Uczniowie nie są bierni w procesie uczenia się, a wręcz
przeciwnie, badania osobowości uczniów stanowią bogate źródło informacji na temat natury uczenia
się języków oraz klasyfikacji strategii uczenia się”155.
Carol Griffiths definiuje strategie uczenia się jako „czynności świadome wybierane przez uczniów w
celu regulowania własnego procesu uczenia się”156. O'Malley i Chamot ujmują strategie uczenia się
jako „myśli i zachowania, pomagające uczniom zrozumieć, zapamiętać i przywołać nowe
informacje”157.
Dobry nauczyciel jest w stanie wskazać uczniowi odpowiednie strategie dla jego osobowości,
wymaga to jednak dużej wiedzy z zakresu psychologii osobowości. Uczniowie często nie wiedzą, jak
się uczyć, aby nauka była efektywna, a nowe informacje pozostały w świadomości na długo i były
wykorzystane w praktyce. Tak zwana nauka „na pamięć”, bez zrozumienia treści, bez powiązania z
praktycznym zastosowaniem, bardzo szybko znika z naszej świadomości. Rolą nauczyciela jest
odpowiednie powiązanie teorii z praktyką. Przykładowo, wprowadzając tryby warunkowe, należy
każdy tryb przedstawić wraz z zastosowaniem w praktyce. Poniżej przedstawiono schemat
prezentacji angielskich trybów warunkowych (autor – Karolina Ociepa).
Conditionals – Tryby warunkowe
1. Zero conditional
Kiedy jest ciepło, chodzimy do parku.
If it is warm, we go to the park.
If + Present simple....................., Present simple
2. First conditional
Jeśli będzie ciepło, pójdziemy do parku.
If it is warm, we will go to the park.
If + Present simple........................., Future simple
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3. Second conditional
Gdyby było ciepło, poszlibyśmy do parku.
If it was / were warm, we would go to the park.
If + Past simple............................., would / wouldn't + verb
4. Third conditional
Gdyby wczoraj było ciepło, poszlibyśmy do parku.
If it had been warm yesterday, we would have gone to the park.
If + Past perfect...................., would / wouldn't have + Past participle
Aby uczniowie poprawnie stosowali tryby warunkowe w języku angielskim, konieczne jest
porównanie z językiem ojczystym. Jedynie uświadomienie uczniom, jak funkcjonują tryby
warunkowe w języku ojczystym, pozwoli na poprawne ich użycie w języku angielskim. Kolejnym
krokiem jest wykonanie szeregu ćwiczeń i przedstawienie sytuacji, w jakich stosuje się tryby
warunkowe.
Jednak nie każdy uczeń jest w stanie opanować treści gramatyczne. Mimo starań nauczycieli poziom
intelektualny uczniów nie pozwala im na prawidłowe stosowanie środków językowych, przykładowo
wyżej przedstawionych trybów warunkowych. Proces tworzenia zdań w języku obcym wymaga
znajomości zarówno słownictwa, jak i gramatyki, więc uczniowie z dysfunkcjami, obniżonym
poziomem intelektualnym oraz ci, którzy nie uczyli się systematycznie, nigdy nie będą mogli
samodzielnie tworzyć logicznych i zrozumiałych wypowiedzi w języku obcym. Nauka języka to
proces systematycznego przyswajania nowych treści. Uczeń, który nie opanował podstaw, nie poradzi
sobie na kolejnym poziomie, gdyż umiejętność tworzenia zdań warunkowych wymaga znajomości
czasu present simple, past simple oraz past perfect. Zadania testujące znajomość środków
językowych na egzaminach są zadaniami złożonymi. Wymagają od ucznia znajomości słownictwa,
treści gramatycznych, umiejętności tłumaczenia oraz z zakresu słowotwórstwa.
Kolejną kwestią jest motywacja do nauki. Każda klasa to zbiór uczniów o różnym poziomie
inteligencji oraz motywacji. Są uczniowie, którzy nie uczą się z rożnych powodów. Do procesu
uczenia się niezbędne jest wsparcie ze strony rodziców oraz odpowiednie warunki. Uczeń z
problemami rodzinnymi nie będzie skupiony na nauce i jego wyniki na pewno będą słabe. Coraz
więcej uczniów sprawia problemy wychowawcze i uczniowie ci dekoncentrują podczas zajęć
zarówno nauczyciela, jak i innych uczniów. Częstokroć potrzeby uczniów zdolnych i ambitnych
schodzą na plan dalszy wobec zaangażowania nauczyciela i wychowawcy w pomoc uczniom słabym.
Podsumowując, możemy wysnuć wnioski, iż wiedza i umiejętności opanowane w szkole zależą nie
tylko od nauczyciela, ale i od samego ucznia, który musi posiadać odpowiednio wysoki poziom
inteligencji, znać i dostosować do swoich potrzeb techniki i strategie uczenia się, uczyć się
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systematycznie oraz mieć odpowiednie warunki do nauki.
3.4. Ogólne problemy związane z systemem szkolnictwa w Polsce
Polska szkoła od dawna boryka się z problemami, które próbowano rozwiązać, wprowadzając między
innymi dwie duże reformy systemu edukacji w roku 1999 i 2017. Obie reformy miały na celu
poprawienie jakości szkolnictwa w Polsce i dorównanie poziomowi kształcenia innym krajom
europejskim. Na

każdym etapie zmian najbardziej cierpią uczniowie, którzy muszą szybko

dostosować się do nowych realiów. Często zmiany są wprowadzane w trakcie trwania cyklu
szkolnego, co miało miejsce w przypadku ostatniej reformy. Uczniowie klasy szóstej, zamiast w
gimnazjum, kontynuowali edukację w klasie siódmej szkoły podstawowej. Program nauczania w
gimnazjum oraz w klasie siódmej i ósmej jest inny, między innymi ze względu na krótszy o rok czas
na zrealizowanie podstawy programowej. Uczniowie kończący w roku 2019 gimnazjum i uczniowie
klas ósmych posiadają wiedzę i umiejętności na różnych poziomach. Szkoły średnie czeka w roku
2019 podwójny nabór oraz pojawią się problemy związane z odpowiednim dopasowaniem uczniów
do klas o zbliżonym poziomie.
Oprócz uczniów na zmiany musieli przygotować się nauczyciele. Nowa podstawa programowa i
nowe egzaminy wymagają uzupełnienia wiedzy merytorycznej. W 2015 roku wprowadzono
sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego, który był obowiązkowo przeprowadzany tylko
przez dwa lata (2015-2016). Nauczyciele języków obcych musieli odbyć szereg szkoleń, aby
odpowiednio przygotować uczniów do tego sprawdzianu. W roku 2019 po raz pierwszy będzie
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, który różni się znacznie rodzajem zadań i poziomem wiedzy
językowej. Każdy nauczyciel chciałby, aby wyniki testów i egzaminów były jak najlepsze, więc
również stara się, czy to poprzez szkolenia, dodatkowe studia podyplomowe oraz odpowiednią
lekturę, być na bieżąco z nowymi wymaganiami. Wszelkie zmiany powodują brak stabilizacji i
spokoju w nauczaniu. Trudno skupić się na indywidualizacji nauczania, mając ciągle do czynienia z
nowościami i biurokracją.
Dobry nauczyciel jest w stanie przekazać uczniom wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania
się językiem obcym w każdej sytuacji. Egzaminy są konieczne, gdyż dodatkowo motywują do nauki,
lecz nie powinny być głównym wyznacznikiem i powodem uczenia się czy nauczania. Jak wynika z
przyprowadzanych badań, większość zadań sprawdzających znajomość środków językowych jest
zbyt trudna dla polskich uczniów. Być może uczniowie w wieku 12-16 lat nie są tak dojrzali
intelektualnie, aby wykonywać złożone zadania. Ponadto w tych zadaniach wymagana jest pełna
poprawność, czyli błędy literowe sprawiają, iż uczeń otrzymuje zero punktów. Niskie wyniki na
egzaminach demotywują uczniów oraz nauczycieli, którzy poświecili wiele lat na naukę czy też
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nauczanie. Jednakże głównym założeniem nauki języka obcego jest umiejętność komunikacji. To,
czy znamy język obcy zweryfikuje przyszła praca oraz wyjazdy zagraniczne. Jeśli absolwent naszej
szkoły zda egzamin w sytuacjach praktycznych, poradzi sobie w komunikacji z osobą niemówiącą w
języku polskim, to da świadectwo dobrze wykonanej pracy przez nauczyciela. Również Anglicy
popełniają błędy literowe, gramatyczne i stylistyczne, lecz się porozumiewają. Wielu Polaków
popełnia błędy mówiąc we własnym języku, którego uczyli się całe życie. Dlatego najistotniejszym
wymogiem na egzaminach powinna być umiejętność wyrażania własnych komunikatów oraz
rozumienie wypowiedzi nadawcy.
Inną kwestią jest prestiż zawodu nauczyciela, który w Polsce nie należy do dobrze płatnych. Osoby
dobrze wykształcone często nie decydują się na pracę w szkole, językoznawcy często wybierają pracę
w firmach. Jest to praca lepiej płatna i nieobarczona tak dużą odpowiedzialnością. W związku z tym
faktem dyrektorzy często decydują się zatrudnić osoby bez pełnego wykształcenia, po kursach i
studiach podyplomowych. Studia podyplomowe, kursy czy też certyfikaty językowe w żadnym
stopniu nie zastąpią studiów magisterskich. Największy problem z zatrudnieniem jest w rejonach
wiejskich, gdzie liczba specjalistów w danej dziedzinie jest znacznie ograniczona. Zamiast
wprowadzać coraz to nowe zmiany w szkolnictwie, należałoby odpowiednio zmotywować dobrze
wykształconych nauczycieli do pracy w tym zawodzie. Zaproponować takie rozwiązania, aby
zarówno uczniowie i nauczyciele mieli stabilne warunki niezbędne w procesie nauczania, uczenia się
oraz rozwoju.
W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zapotrzebowanie na znajomość języków
obcych na pewno wzrosło. Coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę na wakacje lub do pracy. Również
wymogi odnośnie poziomu znajomości języków, sprecyzowane w dokumencie Common European
Framework of Reference for Languages, znacznie wzrosły. W dokumencie tym znajdziemy
informację na temat liczby godzin nauki odpowiadającej odpowiedniemu poziomowi:
C2 1000 – 1200 h
C1 700 – 800 h
B2 500 – 600 h
B1 350 – 400 h
A2 180 – 200 h
A1 80 – 120 h
Są to godziny poświęcone wyłącznie intensywnej nauce. W klasach IV-VIII na naukę języka obcego
wiodącego przeznaczono 3 godziny lekcyjne tygodniowo. Z podstawy programowej wynika, iż na II
etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII) nauka języka obcego obejmuje 450 godzin lekcyjnych. Każda
lekcja składa się z wielu elementów, a na same treści merytoryczne pozostaje około pół godziny
zegarowej. Wiele godzin poświęcone jest na powtórzenia i testy oraz poprawy. Oprócz tego w szkole
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odbywają się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe: akademie, apele, egzaminy próbne,
konkursy, wycieczki, które mają miejsce w trakcie zajęć. Często w związku z chorobą nauczyciela
nie są organizowane zastępstwa. Wszystkie te czynniki sprawiają, że realnego czasu na naukę
pozostaje niewiele.
Od kilku lat w procesie dydaktycznym zaczęto stosować innowacyjne metody. Są to wszelkie
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę
jakości nauczania oraz pracy szkoły. Innowacje wprowadzane są, gdy tradycyjne metody przestają
być atrakcyjne i efektywne oraz zmieniają się sposoby postrzegania rzeczywistości, poglądy i
systemy wartości, gdy pojawiają się nowe potrzeby i zachodzą zmiany otoczenia, w którym
funkcjonuje szkoła i nauczyciel. Można więc uznać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda
zmiana jest innowacją158. „Innowacja powinna mieć jasno określony oczekiwany efekt, jaki można
dzięki niej uzyskać, zawierać przemyślany harmonogram działań i czynności, zapewnione potrzebne
zasoby, ludzi i środki oraz określony zestaw narzędzi do ewaluacji wprowadzonej zmiany. Wymaga
wiedzy, pomysłowości, wytrwałości i zaangażowania”159. Najczęściej wprowadzane są innowacje
metodyczne, które dotyczą głównie zmian w procesie nauczania i uczenia się, w zakresie stosowania
nowych metod i form pracy z uczniem, warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, utrwalania
lub sprawdzania wiadomości i umiejętności, sposobu sprawdzania efektywności nauczania oraz
kontroli osiągnięć uczniów. Mogą odnosić się także do zakresu programu nauczania, technik
dydaktycznych, do nowych treści, stylów uczenia i nauczania. Głównym założeniem wprowadzenia
innowacji powinna być poprawa jakości pracy oraz osiąganie wysokich wyników w nauczaniu, a
zarazem powinna zagwarantować realizację podstawy programowej i dobre wyniki na egzaminach.
Każdy nauczyciel, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu innowacyjnych metod pracy, zadaje
sobie pytanie, czy te metody będą bardziej efektywne, czy dzięki nim uczniowie osiągną lepsze
rezultaty na egzaminach, oraz czy pomogą opanować język obcy na poziomie pozwalającym na
swobodną komunikację. Przy ograniczonej liczbie godzin i wysokich wymaganiach na egzaminach,
nauczyciel stara się przekazać jak najwięcej treści na zajęciach. Innowacyjne metody rozwijają
kreatywność uczniów, zmuszają do samodzielnej pracy i współpracy, lecz są czasochłonne i skupiają
się przede wszystkim na aktywizacji procesu uczenia się języka, czyli uczeń korzysta głównie z treści,
które już opanował. W ciągle zmieniających się okolicznościach współczesnej szkoły każdy
nauczyciel musi szukać coraz to lepszych metod pracy. Innowacje pedagogiczne są z całą pewnością
dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Twórczy nauczyciel ten wysiłek podejmuje, proponuje swoje
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rozwiązania, które staną się odpowiedzią na konkretne potrzeby ucznia, będą wsparciem dla jego
wszechstronnego rozwoju, ponadto, uwzględniając zmiany dokonujące się w szeroko pojętej
edukacji, przyczynią się do wzrostu atrakcyjności szkoły.
Wszystkie przedstawione kwestie wpływają na jakość edukacji w Polsce. Należy zauważyć, iż kraje,
które interesują się przyszłością obywateli, na edukację przeznaczają znaczną część swojego budżetu.
Stwarzają w ten sposób szansę na stabilny i zrównoważony rozwój. To dzięki edukacji pracodawcy
mogą liczyć na wykwalifikowanych pracowników. To dzięki wykwalifikowanej kadrze możemy
zapewnić wystarczający poziom innowacyjności, aby skutecznie konkurować w zglobalizowanym
świecie. Dobre wykształcenie jest kluczem do udanego życia. Nie tylko pomoże nam osiągnąć
sukcesy na polu zawodowym, ale również odgrywać będzie istotną rolę w zajmowanej przez nas
pozycji w hierarchii społecznej. Osobom wykształconym łatwiej definiować i realizować cele. Dobre
szkolnictwo pozwala obywatelom zachować swoją oryginalność i samodzielność myślenia.
3.5. Analiza wyników egzaminów przeprowadzanych w Polsce
Wyniki sprawdzianów i egzaminów były jednym z powodów przeprowadzenia niniejszych badań.
Egzaminy wskazują, czy uczniowie opanowali wyznaczony materiał i przyswoili sobie pewną
sprawność lub podnieśli jej poziom, z drugiej strony informują, czy działania nauczyciela były
skuteczne. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego
wskazują, że największą trudność sprawiają uczniom zadania kontrolujące znajomość środków
językowych. Spróbujmy przeanalizować wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (egzamin odbył się tylko
2 razy, w 2015 i 2016 roku) oraz sześciu egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach
2012-2017. Wyniki sprawdzianów i egzaminów są ogólnodostępne na stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
Sprawdzian szóstoklasisty
Tabela 17. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego z zakresu środków językowych 160

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
z zakresu środków językowych w
procentach

2015

2016

71

78

Na sprawdzianie szóstoklasisty było tylko po jednym zadaniu z zakresu środków językowych. Na
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podstawie jednego zadania zamkniętego trudno jest ocenić poziom sprawności systemowej uczniów
kończących klasę szóstą szkoły podstawowej. Zadanie testujące znajomość środków językowych na
sprawdzianie szóstoklasisty wymagało od uczniów uzupełnienia luk w tekście podanymi słowami.
Sprawdzian szóstoklasisty – rok 2015:

Zadanie 8
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. cold B. making C. skating D. ski E. snow F. tired
Hi there! Look out of the window. Winter is back. There’s a lot of 8.1. ____ outside. The trees,
houses and streets are all white. But it’s not too 8.2. ____ today. We can make a big snowman or go
8.3. ____ on the new ice-rink near the school!
Sprawdzian szóstoklasisty – rok 2016:

Zadanie 8
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. eyes B. hair C. had D. tall E. taller F. was

Message
From: olivia@xyz.com
To: jessica@xyz.com
Hello Jessica,
Yesterday I visited Kate. My friend Lucy 8.1. ____ there, too. I last saw her more than three years
ago. She looks so different now. She has long, blonde 8.2. ____ and wears trendy clothes. Now
she’s much 8.3. ____ than me.
Lucy is still very nice. I’m glad that I saw her again.
Love, Olivia
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Można przypuszczać, że błędny dobór słów do luk spowodowany był zarówno nieznajomością
słownictwa, jak i brakiem zrozumienia kontekstu, w jakim te słowa miały być użyte. Samodzielne
uzupełnienie luk (brak podanych słów) byłoby na pewno dużo lepszą metodą sprawdzenia
kompetencji językowych ucznia. Na sprawdzianie szóstoklasisty nie było ani jednego zadania
otwartego. Wszystkie obszary umiejętności ucznia, tj. rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji
językowych, znajomość środków językowych i rozumienie tekstów pisanych, sformułowane były
jako zadania wielokrotnego wyboru lub typu prawda / fałsz. Zadania tego typu stawiają ucznia w
sytuacji wyboru, ponadto często zdarza się, że uczeń, mimo że nie zna odpowiedzi, przypadkowo
podaje dobre rozwiązanie.

Egzamin gimnazjalny
Tabela 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego z zakresu środków językowych 161
Egzamin
gimnazjalny
2012

Egzamin
gimnazjalny
2013

Wyniki
Podst. Rozsz. Podst.
egzaminu
46
24
46
gimnazjalnego z
zakresu środków
językowych w
procentach

Egzamin
gimnazjalny
2014

Egzamin
gimnazjalny
2015

Egzamin
gimnazjalny
2016

Egzamin
gimnazjalny
2017

Rozsz. Podst. Rozsz. Podst. Rozsz.

Podst. Rozsz.. Podst. Rozsz.

29

45

65

44

61

35

25

68

34

Zadania testujące znajomość środków językowych są największym wyzwaniem dla zdających
egzamin w gimnazjach. Duży odsetek uczniów nie podejmuje próby ich rozwiązania albo uzyskuje
bardzo niskie wyniki. Wskazywać to może na zbyt duże skupienie się na umiejętnościach
receptywnych i mniej intensywną pracę nad jakością języka uczniów. Na poziomie podstawowym
zadania na znajomość środków językowych polegają na odpowiednim uzupełnieniu luk podanymi
słowami. Analiza wyborów zdających pokazuje, że uczniowie mają problemy ze zrozumieniem
tekstu. Bardzo często wybierane przez nich odpowiedzi wskazują, że nie są oni w stanie określić, jaka
część mowy pasuje w dane luki. Natomiast na poziomie rozszerzonym wskazanie poprawnych
odpowiedzi wymaga znalezienia związków logicznych, leksykalnych i gramatycznych pomiędzy
poszczególnymi fragmentami zdania. Analiza zadań wykazała, że uczniowie nie potrafią poprawie
zastosować odpowiednich form podanych słów, ani nie potrafią prawidłowo przetłumaczyć wyrażeń
z języka polskiego na angielski. Można wysnuć wnioski, że nie opanowali leksyki oraz wiedzy
gramatycznej, która wymagana jest, aby osiągnąć poziom A2+/B1 biegłości językowej według skali
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Rady Europy.
W sprawozdaniu z wyników egzaminów z lat 2012-2017, które jest dostępne na oficjalnej stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej162, znajdujemy informację, że uczniowie, którzy przystąpili do
egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, dość dobrze poradzili sobie z zadaniami
sprawdzającymi rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, natomiast słabe wyniki osiągnęli w
zakresie środków i funkcji językowych. Trudniejsze były zadania sprawdzające znajomość
podstawowych struktur gramatycznych niż te, których rozwiązanie wymagało znajomości leksyki.
Od 2012 roku nie zmieniła się forma testowania znajomości środków językowych na rozszerzonym
egzaminie gimnazjalnym. Mimo słabych wyników gimnazjalistów w części testującej umiejętności
gramatyczno-leksykalne, nadal nie znaleziono skutecznej metody nauczania pozwalającej poprawić
sprawność systemową uczniów. Większość zdających nie potrafiła poprawnie uzupełnić luk w
tekście, przetłumaczyć podanych wyrażeń lub ich przekształcić. Brak znajomości struktur
leksykalno-gramatycznych zdecydowanie negatywnie wpłynął na rezultat końcowy egzaminu.
Poniżej przedstawimy zadania z zakresu środków językowych z poziomu podstawowego oraz
rozszerzonego egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2017 w celu ukazania

Poziom podstawowy - rok 2012:

Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. train B. spoke C. plane D. reported E. saw F. looked

Royal Express
TWO CHILDREN WANTED TO FLY ALONE TO AFRICA
A British boy and girl, aged six and seven, planned to run away secretly to Africa last week. The
Daily Newspaper 10.1. ____ that Michael and Lena took their suitcases and went to a railway station.
They wanted to catch a 10.2. ____ to the airport in Manchester. Police officers 10.3. ____ the children
there and told them they couldn’t travel to Africa without any money or plane tickets. The police
called their parents and the kids’ adventure ended.
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Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message
From: adam176@gmail.com
To: amylee@yahoo.com
Subject: Hi Amy!
Amy,
You know what? Yesterday my brother was running to the bus stop so quickly that he 11.1. ____ and
broke his arm! Now he 11.2. ____ to stay at home for the next three weeks. What a shame! Are you
still coming 11.3. ____ 25th April?
Write back soon, Adam
11.1. A. fall B. fell C. has fallen
11.2. A. has B. should C. must
11.3. A. in B. at C. on
Poziom podstawowy – rok 2013:

Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. be B. break C. have D. less E. older F. relax

SUMMER JOBS FOR TEENS
FAQs
Can teenagers work? Yes, they can, but they have to 10.1. ____ thirteen to get a job.
How many hours can teenagers work a week? Thirteen-year-olds can work for up to five hours a day on
Saturdays and school holidays. And 10.2. ____ teens can work for up to eight hours a day. You can work
for a maximum of thirty-five hours a week.
Do teenagers have to work the whole year? Don’t worry, they don’t! All teens must take at least a twoweek 10.3. ____ from any work during school holidays.
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Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message
From: annburton@gmail.com
To: suerichardson@yahoo.co.uk
Subject: Hi Sue!

Dear Sue,
I hope you’re fine. It’s a pity you 11.1. ____ be with us last weekend. The club meeting was really
interesting. And guess what? We have a new instructor. He’s quite young, but very good 11.2. ____
showing us amazing basketball tricks. You must come to the next meeting. I hope it’ll be as 11.3.
____ as the first one.
Ann
11.1. A. weren’t B. didn’t C. couldn’t
11.2. A. to B. at C. on
11.3. A. exciting B. more exciting C. the most exciting
Poziom podstawowy – rok 2014:

Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. drive B. learnt C. stories D. ride E. taught F. questions

VIKING CHILDREN
What was the life of Viking children like? Very different from our life today. Viking boys and girls
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didn’t go to school, but they 10.1. ____ many practical things, for example how to row a boat or 10.2.
____ a horse. They didn’t have books but travelling poets told them 10.3. ____ about gods and heroes.

Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message
From: Mary Crane
To: Kasia Kowalik
Subject: New restaurant
Hi Kasia,
I’m so happy you’re coming soon. I hope you’ll like it here in Canterbury. I’ll show you all the
attractions. The most important news is that my parents 11.1. ____ a new restaurant a few weeks ago.
It is an English restaurant but there are also 11.2. ____ specialities from other European countries on
the menu. I’m sure you will like our fish and chips, but if you prefer Italian food, you can also have
11.3. ____ spaghetti you have ever had. See you soon. Best wishes,
Mary

11.1. A. have opened B. opened C. open
11.2. A. some B. lots C. much
11.3. A. delicious B. more delicious C. the most delicious

Poziom podstawowy – rok 2015:

Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. brought B. found C. noisy D. silent E. taught F. wrong
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LOST PARROT
Two weeks ago the police 10.1. ____ an African grey parrot sitting on a roof near Tokyo. After a
night at the police station, the parrot was taken to a veterinary hospital. There the bird said to one of
the vets, “I’m Mr. Yosuke Nakamura.” The parrot also knew his full home address.
The police checked the address, and went to see the Nakamura family. Mr. Yosuke Nakamura said,
“I 10.2. ____ the bird my name and address about two years ago.”
The funny thing is that at the police station the parrot didn’t say a word, he was completely 10.3.
____, and began talking only when he was at the vet’s.

Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message
From: Chris
To: Jim
Subject: Concert tickets

Jim,
I’ve booked the tickets for the concert. The problem is, I have to pay for 11.1. ____ tomorrow and I
don’t have enough money. I think the ticket office 11.2. ____ before 6 p.m., so we need to get there
earlier. I’m going to the dentist’s in the morning, but I’ll be back home 11.3. ____ 12:30. Could you
bring the money as soon as possible, please? See you tomorrow.
Chris
11.1. A. they B. their C. them
11.2. A. close B. closes C. closed
11.3. A. at B. on C. in
Poziom podstawowy – rok 2016:
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Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. dishes B. habits C. introduce D. learn E. tradition F. vegetables

COOKING LESSONS IN ENGLISH SCHOOLS
Fifty years ago cooking was an important part of education. Kids learnt how to cook both at home
and at school. Today, eating 10.1. ____ have changed. Young people who can’t cook often eat junk
food and become overweight. Some schools are trying to change this situation and 10.2. ____ cooking
lessons for all pupils. Children should learn to make simple 10.3. ____ and discover the joy of
preparing food. What do you think?

Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message
From: Dennis Cook
To: Josh Brown
Subject: My life in Texas
Hi Josh,
How are things in California? I hope everything is fine. It’s been two years since we moved to Texas.
We live in a small village. 11.1. ____ is only one shop here. I don’t go to school because it is 50
kilometers away. Instead, I learn at home with my mother and sister. It’s not so bad but I really miss
friends 11.2. ____ are my age. The hardest part are the exams I must take. But I 11.3. ____ them quite
well last year, so I hope to get good results this time as well. Write soon,
Dennis
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11.1. A. That B. There C. It
11.2. A. who B. which C. whose
11.3. A. have passed B. passed C. pass
Poziom podstawowy – rok 2017:

Zadanie 10
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. abroad B. arrived C. foreign D. had E. made F. travelled

EXPLORATION
In 2012, John Nilson, a famous explorer, finished his most difficult expedition. He called it Pole2Pole.
He 10.1. ____ in different ways – he walked, skied and biked through all the continents. Some places
were very cold and others extremely hot. He 10.2. ____ many adventures, for example, he was chased
by bears once. When someone asked what exploration means to him, he said, “Exploration is learning
new things, learning how to play the piano, learning to speak another 10.3. ____ language or even
learning how to cook.” So, are you an explorer?

Zadanie 11
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.
Message
From: Lucy Crane
To: Greg Jones
Subject: concert
Hi Greg,
As you know last September I started taking guitar lessons. At first it was hard and my fingers really
hurt. But now it’s no longer a problem and I can play the guitar 11.1. ____ hours. My friends say I’m
quite good and have invited me 11.2. ____ at a school concert next Friday. I’m thrilled! I will perform
with Judith, who is going to sing a few songs. You must come and see 11.3. ____ on stage. The
concert starts at 2 p.m. I hope you can make it.
Love,
Lucy
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11.1. A. for B. since C. until
11.2. A. playing B. to play C. play
11.3. A. our B. us C. we
Oba zadania z części podstawowej egzaminu polegają na uzupełnieniu tekstu podanymi słowami.
Tylko uczniowie, którzy rozumieją treść tekstu oraz znają podane do wyboru słowa będą potrafili
wykonać te zadania prawidłowo. Zadanie 10 testuje znajomość słownictwa, natomiast zadanie 11
sprawdza umiejętności gramatyczne. Wyniki egzaminów wskazują, że zadania te stanowią duży
poziom trudności. Często zdarza się, że uczniowie nie znają odpowiedzi i wybierają przypadkowe
rozwiązania. W związku z tym, zadanie zamknięte nie dadzą nam prawdziwej informacji na temat
faktycznych umiejętności uczniów.
Poziom rozszerzony – rok 2012:

Zadnie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

buy comfortable final life two we

Message
From: Sandra Farrow
To: Andrew Malcolm
Subject: Hello Andrew!
Dear Andrew,
We have recently moved out of our flat in the city into a new house in the country. My parents 6.1.
____________________ it three months ago. We are very happy because the house is much bigger
and 6.2. ____________________ than our old flat. We all have our own rooms! Mine is on the 6.3.
____________________ floor and my sister’s room is upstairs. Our new neighbours are very friendly.
They welcomed 6.4. ____________________ with a big basket of fruit and home-made cookies. I go
to a new school and have a lot of new friends. And I have 6.5. ____________________ got a dog! I
can’t tell you how happy I am. I’d like you to visit me this summer. Write to me.
Sandra
97

Zadanie 7
Uzupełnij zdania 7.1.–7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać
inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

7.1.

When Paula was six she (can/ride/bike) _________________________.

7.2.

She says she (enjoy/play/tennis) _________________________ when she

has some free time.
7.3.

Men are often (good/cook) _________________________ than women.

7.4.

This song (be/write) _________________________ in 1990.

7.5.

Mum (go/walk) _________________________ an hour ago.

Poziom rozszerzony – rok 2013:

Zadanie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

write interest give come city child

STRESSFUL HOLIDAYS
Last month my best friend, Andy, travelled to one of the most amazing 6.1. ____________________ in
the world – New York. He went there with his parents and two younger brothers. His mum and dad had
planned the trip carefully. But nothing can ruin holidays more than trips with small 6.2.
____________________. They were not 6.3. ____________________ in any of the attractions and made
a lot of noise. That’s why Andy 6.4. ____________________ back home tired and angry. To make matters
worse, he is going to spend the weekend 6.5. ____________________ an essay about his summer holidays
for Miss Brown. She will accept nothing but an optimistic story. Life is cruel, isn’t it?

Zadanie 7
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Uzupełnij zdania 7.1.–7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać
inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
7.1.

What (you/wait) ________________________________ for now? Let’s go!

7.2.

It was cold and there (be/many/cloud) ______________________ in the sky.

7.3.

All the houses in this district (be/design) ___________by the same architect.

7.4.

Please take these tablets four (time/day) ____________________________.

7.5.

It is (difficult/decision) ____________________________ I have ever taken.

Poziom rozszerzony – rok 2014:

Zadanie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

he young know run talk teach

Message
From: Mark Roberts
To: Jerry Brooks
Subject: New coach
Hi Jerry,
I hope your ankle is getting better and you’ll be back at school soon. Our football team has got a new
coach. He looks 6.1. ____________________ than our last coach. The headteacher says that he will
work at our school for at least two years. Yesterday we played a match and then he 6.2.
____________________ to us about the game. He told me to practise 6.3. ____________________
because I’m not fast enough. The coach is keen to meet you. He 6.4. ____________________ that
you are at home with a twisted ankle. I think you will like the coach when you see 6.5.
____________________. He isn’t boring and he laughs a lot.
See you soon,
Mark
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Zadanie 7
Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i
gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
7.1.

(Nie widziałam) _____________________________ Jane since last Sunday.

7.2.

Daniel will go to Britain (aby uczyć się) ______________________ English.

7.3.

This jumper is (za mały) __________________. Have you got a bigger one?

7.4.

Is that (twojego brata) ______________________________________ bike?

7.5.

(Jest gorąco) ________________________________ so take off your jacket.

Poziom rozszerzony – rok 2015:

Zadanie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

comfort be suitcase final lorry go

Hi Betty,
I am at the seaside at last. I wanted to travel by train, but my dad decided we’d be more 6.1.
________________ in our van. Believe me, it was the worst journey in my life. It was the beginning
of the week and there were many 6.2. __________________ on the road, so we moved very slowly.
My youngest sister cried a lot because she 6.3. ____________________ bored. When we 6.4.
____________________ arrived at our destination, we felt very tired. My dad, who was the driver,
6.5. ____________________ straight to bed, but my mum and the rest of us walked to the nearest
beach to have a look at the sea. I’ll write again tomorrow.
Bye for now,
Mary

Zadanie 7
Uzupełnij zdania 7.1.–7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
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należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać
inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

7.1.

How much (you/pay) _____________ for the camera you bought last week?

7.2.

We’ve been friends (two/year) ____________________________________.

7.3.

Most people think that French is (difficult/learn) ___________ than English.

7.4.

Could you tell me what time (this museum/close) __________ on Saturdays?

7.5.

I’m angry. Last week Mark (promise/do) ____________________________

the project with me and now he says he is too busy.
Poziom rozszerzony – rok 2016:

Zadanie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

irritate body exact find ask short

WHY DO ZEBRAS HAVE STRIPES?
Every child knows what zebras look like. Their 6.1. ________________ are covered with black and
white stripes. No two zebras have got 6.2. ________________ the same pattern of stripes. But why
do they need these stripes at all? Last year an American biologist 6.3. ________________ an answer
to this question. She studied flies and other insects that bite animals. She discovered that flies attack
brown animals more often than animals with black and white stripes. Flies are very 6.4.
________________ to zebras and can carry many dangerous diseases. That is why it is important to
avoid those insects. Unfortunately, zebras have 6.5. _________________ hair than other African
animals so flies can bite them more easily. Zebras, however, can trick flies with their black and white
stripes!
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Zadanie 7
Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie
poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

7.1.

My uncle (mieszka) _________ in Wales since he got married two years ago.

7.2.

I think you (nie powinnaś zabierać) _______________________________

your dog with you on the next holiday.
7.3.

(Czy interesujesz się) ____________________ in modern art by any chance?

7.4.

Look at this photo! I like the girl (która siedzi) ______________next to John.

7.5.

(Czy musiałeś) ________________________ leave so early in the morning?

Poziom rozszerzony – rok 2017:

Zadanie 6
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w
odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.

danger eat give simple stick thing

CHEWING PROBLEM
Most people have a love-hate relationship with chewing gum. They love chewing it when it’s fresh.
And they hate it when it 6.1. ______________ to their shoes or clothes. But chewing gum is not just
annoying to some people, it can be very 6.2. ________________ to little birds. They often get sick
after 6.3. ________________ it. However, there may be a solution to this problem. Last year a British
company had the brilliant idea of installing special bright pink bins across the city of London. People
6.4. ________________ throw any unwanted gum into these bins. Then the company transforms the
gum into useful 6.5. _______________ like rubber boots or phone cases.

102

Zadanie 7
Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i
gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

7.1.

(Wyłącz) __________ your mobile phone, the lesson will start in a moment.

7.2.

Reksio is (najszybszym psem) _______________________ I have ever seen.

7.3.

Where (spotkałeś) _________________________________ Ann yesterday?

7.4.

We need (kilka jabłek) ____________________________ to make this cake.

7.5.

I’d like to know (czy lubisz) __________________________ fantasy books.

Wyniki egzaminów wskazują, że zadania tego typu są zbyt trudne. Niewielu uczniów w wieku
gimnazjalnym potrafi domyślić się, jakiej części zdania brakuje w zadaniu 6 – jak przekształcić
podane słowa, aby utworzyć poprawne pod względem logicznym i gramatycznym zdania.
Zrozumienie treści zdania z luką jest podstawowym warunkiem, jednakże często bywa, że uczniowie
rozumieją treść zdań, które należy uzupełnić, a mimo to nie potrafią wywnioskować, które słowo i w
jaki sposób należy przekształcić.
W przypadku zadania 7, polegającego na przekształcaniu bądź tłumaczeniu podanych fragmentów
zdań, uczeń musi znać przede wszystkim struktury gramatyczne typu: czasy, strony, tryby, deklinacja,
koniugacja, stopniowanie, rekcja, zastosowanie zaimków i przyimków. Oprócz znajomości struktur
gramatycznych należy znać słownictwo na tyle, aby zrozumieć podane zdanie. Uczniowie bardzo
często pomijają to zadanie na egzaminie, gdyż nie potrafią go wykonać, poza tym wymagana jest tu
pełna poprawność – błędy literowe również sprawiają, że uczeń otrzymuje zero punktów.
Dla większości uczniów, zwłaszcza dla uczniów słabszych oraz posiadających opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, orzekającą o specyficznych trudnościach w nauce oraz o
dostosowaniu wymagań edukacyjnych, oba zadania stanowią próg nie do przejścia. W zaleceniach z
poradni często pojawia się wskazówka, aby uczniowie z trudnościami w nauce nie wykonywali zadań
otwartych, jednak uczniowie ci przystępują do tego samego egzaminu – muszą wykonać około 40%
zadań otwartych, w tym zredagować dłuższą wypowiedź pisemną w formie listu bądź e-maila.
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II. Część praktyczna
1. Metoda badań
W celu uzyskania danych na temat poziomu umiejętności uczniów w Polsce i w Niemczech w
zakresie środków językowych, tj. stopnia opanowania sprawności systemowej języka angielskiego,
przeprowadzono badania w formie testu-ankiety – obok zadania dotyczącego umiejętności
poproszono badanych o ocenę stopnia trudności tego zadania (wzory – wersje w języku polskim i
niemieckim - znajdują się w aneksie). W badaniach wzięło udział 100 uczniów z Polski i 100 uczniów
z Niemiec w wieku 12-16 lat uczęszczających do państwowych szkół (w Polsce klasy VII-VIII
szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum, w Niemczech klasy VII-IX gimnazjum). Testankieta składa się z dwóch części. Część pierwsza to 7 zadań stosowanych na zajęciach i egzaminach
w Polsce, część druga to 7 zadań stosowanych na zajęciach i egzaminach w Niemczech. Celem
takiego zróżnicowania zadań było ustalenie, czy uczniowie polscy są w stanie rozwiązać zadania
stosowane w Niemczech, a uczniowie niemieccy – stosowane w Polsce. Dzięki temu można było
ustalić i porównać poziom sprawności systemowych uczniów z obu krajów. W teście-ankiecie
przeważały zadania otwarte.
Zadania 1, 2 i 3 z części pierwszej są zadaniami zamkniętymi i polegają na uzupełnieniu tekstu
podanymi słowami, bez zmiany formy tych słów, bądź na wyborze jednego z trzech podanych słów
lub wyrażeń. Nie wymaga się tutaj od ucznia znajomości trudnych zagadnień gramatycznych. Uczeń,
który rozumie treść podanych tekstów lub zdań, bez problemu wykona tego typu zadania. W
przypadku, kiedy są podane odpowiedzi do wyboru, istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż uczeń,
mimo że nie rozumie treści, zaznaczy prawidłową odpowiedź. Zadania zamknięte sprawdzają przede
wszystkim znajomość słownictwa, umiejętność logicznego uzupełnienia zdania poprzez wybór
odpowiedniego słowa.
1. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu luk w tekście podanymi słowami. Trzy słowa są podane
dodatkowo.
(Repetytorium szóstoklasisty Pearson; Bright, Kilbey, Tetiurka 2014)

A. old B. teenager
Hi Michelle,

C. woman

D. straight

E. nice

F. red

We've got a new girl and a new boy in our class. Our new girl's name's Maria. She's very
1._________ . She's got green eyes and short, dark, wavy hair. She's thirteen, so she's a
2.__________ ! Our new boy's name is Martin. He's twelve. He's short and he's got cool blond,
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3.____________ hair. He's interested in art.
Bye!
Barbara
2. Ćwiczenie polega na zakreśleniu poprawnej odpowiedzi.
(Repetytorium szóstoklasisty Pearson; Bright, Kilbey, Tetiurka 2014)

1. Mum's a teacher. She's got classes now, so she's in the garden / at school / at home.
2. I want to be a camera / photographer / photo.
3. Dad's at work. He's writing an email / watching TV / helping mum.
4. Mrs Jones is serving a customer. She's a mechanic / journalist / shop assistant.
5. I help mum cook / drive / look after lunch on Saturdays.
6. I'm a nurse. I work in a hospital / airport / factory.
3. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu tekstu podanymi w ramce wyrażeniami.
(Sprawdzian szóstoklasisty Macmillan; Rosińska, Mędela 2014)

plays

does

doesn't

like

sometimes

always

are there

do

there is

don't

Dear Alice,
I really 1._______ my room. It is quite big and comfortable. Because I'm out of the house most of the day,
I 2._______ spend much time here on weekdays. 3._______ a TV in my room, so that I can watch my
favourite programmes in the evening. My little sister 4._______ comes to my room and she 5._______
on my computer. I'm 6._______ angry with her when she 7._______ ask me first. What about your room?
What 8._______ it look like? 9._______ you spend a lot of time in your room? What kinds of things and
furniture 10._______ in your room?
Write to me soon,
Tina

Zadania 4, 5, 6 i 7 są zadaniami otwartymi, a to oznacza, że uczeń musi uzupełnić tekst,
przetłumaczyć bądź przekształcić słowa lub całe wyrażenia. Obecnie zadania tego typu występują na
rozszerzonym egzaminie gimnazjalnym oraz na egzaminie ósmoklasisty. Wymagana jest tu pełna
poprawność, a wymóg ten ma znaczny wpływ na wynik egzaminu. Często zdarza się, że uczeń
poprawnie zastosuje zarówno słownictwo, jak i zasady gramatyczne, a popełni błąd literowy i niestety
otrzymuje zero punktów. Ponadto zadania tego typu powinny dawać więcej swobody uczniowi, a
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często są tak sformułowane, że możliwa jest tylko jedna odpowiedź, zgodna z kluczem.
4. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu tekstu podanymi słowami w odpowiedniej formie.
(New Exam Challenges 3; Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker 2012)

Europe

cook

easy

feed

healthy

teach

Why don't people care more about their diet? Why do so many of us eat 1._______ food which is full
of fat and low in nutrients? Children 2._______ about food and how to eat healthily at school so it
isn't a lack of knowledge. It is easy to blame the modern lifestyle and say that a lot of people are too
busy 3._______ for themselves but is that true? One woman is trying to show that it doesn't have to
be.
Nigella Lawson is well-known for her television cookery show and her recipe books. She has always
tried to make her recipes easy to follow and quick to make, and her series, „Nigella Express”, presents
a selection of beautiful meals that can be prepared 4._______ by anyone. Nigella shows how to make
quick breakfasts, dinners, suppers, party food, picnics and other meals. There are 5._______ dishes
from countries such Spain and Italy but Nigella often creates her own recipes as well. Some people
have claimed that not all her recipes are healthy but there is always a range of ideas and it is easy to
avoid the high calorie dishes.
Zadanie to bada umiejętność uzupełnienia zdania właściwą formą słowa – podstawowe umiejętności
w zakresie słowotwórstwa. Brak zrozumienie tekstu powoduje, iż uczniowie nie są w stanie domyślić
się, jakiej części zdania brakuje.

5. Ćwiczenie polega na tłumaczeniu z języka polskiego na angielski fragmentów zdań – klasa III
gimnazjum.
(New Exam Challenges 3; Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker 2012)
1. What (byś zrobił) .........................................................if you saw a real dinosaur?
2. (Zarówno tygrysy, jak i) ..............................................rhinoceros are in danger of becoming
extinct.
3. The Science Museum was (dużo bardziej interesujące) ….............................................than
the Natural History Museum.
4. Very (mało ludzi) …................................in western countries could survive long without
electricity.
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5. (Gdybym nie miał) ….........................a mobile phone, I wouldn't keep in touch with all my
friends.
Zadanie to wymaga zastosowania elementów tłumaczenia – sprawdza znajomość słownictwa oraz
struktur gramatycznych.

6. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu zdań wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie. Nie wolno
zmieniać kolejności podanych słów, lecz trzeba dodać niezbędne elementy.
(New Exam Challenges 3; Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker 2012)

1. The tablets (be / keep) ___________________ in the cupboard in the bathroom.
2. (I / allergic) ________________________________cheese.
3. It (be / healthy / eat) ________________________________ a lot of vegetables.
4. (I / find) ____________________________ this recipe on the Internet last night.
5. You look ill. (have / you) __________________________________ a headache?
6. You're ill now because (you / not / go) ____________________________ to the doctor when
you started sneezing.
Zadanie to pozwala określić poziom znajomości struktur gramatycznych, typu: strona bierna, czasy,
zastosowanie odpowiedniego przyimka z przymiotnikiem, szyk zdania pytającego.
7. Ćwiczenie polega na przeczytaniu pary zdań i uzupełnieniu zdania drugiego tak, aby zachować
znaczenie zdania pierwszego.
(New Exam Challenges 3; Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker 2012)

1. I'm certain that someone knows the answer to question 5.
Someone must _________________________________________ to question 5.
2. Can I suggest something?
Can I make _________________________________________?
3. Wait a minute. I'll see if he's here.
Hold __________________________________. I'll see if he's here.
4. I'm sure that isn't a real tatoo.
That can't ___________________________________.
5. That was our idea.
That idea _____________________________________.
107

6. My parents say I can't dye my hair red.
My parents won't ______________________________ my hair red.
7. Ed sends texts to Jo every day and she sends texts to him every day.
Ed and Jo send texts to _______________________________________.
8. There's nowhere for us to sit.
There isn't ___________________________________ to sit.
Zadanie to pozwala określić poziom znajomości słownictwa, jak i gramatyki. Jedynie uczniowie,
którzy znają treść zdania pierwszego będą w stanie zbudować zdanie o podobnym znaczeniu.
W drugiej części ankiety, w której uczniowie musieli rozwiązać zadania stosowane na zajęciach i
egzaminach w Niemczech, są dwa zadania zamknięte – 4, 6.
4. Zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród czterech możliwych.
(VERA 8 Version C: Gymnasium; Holtwick, Jenkinson 2016)

1. Peter has _____________________ plans for today.
a) a lot of

b) much

c) a lots of

d) any

2. First Peter has to ____________________ his homework for tomorrow.
a) make

b) write

c) do

d) take

3. Then he wants to ______________________ some music on the radio.
a) listen to

b) play

c) hear

d) make

4. Later he wants to _______________________ TV.
a) see

b) watch

c) look

d) hear

5. But first he must learn some French ________________________ .
a) vocabulary

b) word

c) vocabularies

d) text

6. Tomorrow he ______________________ a test in school.
a) makes

b) has

c) writes

d) is taking

W zadaniu 4 uczeń musi uzupełnić zdania, wybierając jedną z czterech podanych odpowiedzi. Jest to
zadanie testujące znajomość gramatyki (kwantyfikatory, verb patterns – użycie czasownika z
końcówką -ing lub w formie bezokolicznika, czasy) i słownictwa.
6. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu dialogu podanymi wyrażeniami.
(Easy English B1.1; Cornford, Eastwood 2015)
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for fun

I agree

I'm not sure

so to speak what you mean

Tony: Did you say you're going to learn another language?
Angela: Yes, I'm starting Irish next week.
Tony: Irish? Why Irish?
Angela: Just 1.___________________ . Because it's there, 2._________________ .
What about you?
Tony: 3.__________________ . I might do German because we're going to Austria on holiday. But
language learning is hard work.
Angela: 4._________________ . You can't learn a language in five minutes.
Tony: I feel a bit stupid when I try to say strange words in class and I don't say them right.
Angela: I know 5.__________________ , but don't forget it's the same for everyone.
Natomiast zadanie 6 polega na uzupełnieniu dialogu podanymi wyrażeniami. Mimo że jest zadaniem
zamkniętym, uczniowi trudno będzie wybrać prawidłową odpowiedź bez dokładnej znajomości treści
całego dialogu. Zadanie to bada umiejętność globalnego zrozumienia tekstu.
Zadania 1, 2, 3, 5 i 7 z części drugiej są zadaniami otwartymi. Tego typu zadania dominują na
egzaminach niemieckich, w Polsce na poziomie podstawowym egzaminów - zdawanym przez
wszystkie dzieci - dopiero są nieśmiało wprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od
roku szkolnego 2018/19.
Zadania 1 i 2 polegają na przetłumaczeniu zdań lub dłuższych wypowiedzi. To niejako wczucie się
w rolę tłumacza i tłumaczenie całych partii tekstu. Zadania te wymagają wysokiego poziomu
sprawności systemowej, gdyż uczeń musi na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu słownictwa i
gramatyki samodzielnie zbudować poprawne zdania.
1. W zadaniu tym należy wyrazić podaną sytuacje w języku angielskim.
(VERA 8 Version C: Gymnasium; Holtwick, Jenkinson 2016)

1. Szukasz drogi do dworca.
______________________________________________________________
2. Jesteś w szkole i czegoś nie zrozumiałeś.
______________________________________________________________
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3. Jest bardzo gorąco w pokoju.
______________________________________________________________
4. Jest dość ciemno w klasie.
2. W tym zadaniu należy przeczytać, co wydarzyło się Marie, studentce z wymiany mieszkającej u
Pam, i wyrazić całą sytuację w języku angielskim.
(VERA 8 Version C: Gymnasium; Holtwick, Jenkinson 2016)
1. Marie spóźniła się na obiad. Najpierw się zgubiła, a później jej autobus miał opóźnienie.
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Chce wyjść wieczorem z kolegami. Chcą pójść do kina, a później coś zjeść.
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Pam nie jest pewna, czy to dobry pomysł, ponieważ jutro Marie musi iść do szkoły. Marie
twierdzi, że odrobiła lekcje i będzie punktualnie w domu.
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Pam nadal jej nie wierzy i Marie czuje się niesprawiedliwie potraktowana. Jej rodzice na pewno
by jej pozwolili wyjść.)
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zadanie 3 polega na dokończeniu zdania w języku angielskim, aby miało podobne znaczenie do
zdania wyjściowego w języku ojczystym. Jak w przypadku podobnego zadania polskiego
wykorzystującego elementy tłumaczenia uczeń musi się wykazać znajomością słownictwa oraz reguł
gramatycznych (zastosowanie przeczenia w czasie przeszłym, dopełniacza saksońskiego, okolicznika
czasu i sposobu).
3. Ćwiczenie polega na tłumaczeniu fragmentów zdań.
(Easy English A1.1; Cornford, Eastwood 2015)
1. Cały tydzień byłem zajęty.
I've been busy ________________________________ .
2. Ktoś zapukał, ale mężczyzna nie ruszył się.
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Someone knocked, but the man ____________________________ .
3. Kto otworzył drzwi pasażera?
Who opened the _________________________ ?
4. Maddy zauważyła, że ci dwoje się znali.
Maddy saw that the two of them knew _______________________ .
Zadanie 5 to uzupełnianie podanego tekstu odpowiednimi słowami bądź wyrażeniami. Bez
dokładnego zrozumienia treści tekstu zadanie to jest niemożliwe do wykonania.
5. Zadanie polega na uzupełnieniu zdań odpowiednimi słowami.
(VERA 8 Version C: Gymnasium; Holtwick, Jenkinson 2016)

a) I leave my house 1.__________ 7 o'clock and come home six hours later. Usually I can sleep
2.__________ half past six. So I don't have 3.___________ time in the morning. Now it's 9 o'clock.
I left my house two hours 4.__________ . 5.__________ four hours I will be at home again.
b) We live in Brighton. Today I'm going 6.__________ London with a friend. She is 7._________
Brighton, too. It takes 8.__________ two hours to get there 9._________ train.
Zadanie 7 jest podobne do zadania 6 z części pierwszej, czyli należy przekształcić podane wyrażenia
w języku angielskim, aby zbudować poprawne zdania. Należy tu zastosować czasy teraźniejsze:
present simple, present continuous, present perfect; czas przeszły: past simple oraz czas przyszły:
future simple.
7. Ćwiczenie polega na użyciu czasownika w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.
(Easy English B1.1; Cornford, Eastwood 2015)

1. (Martin / swim) ________________________ in the pool most weekends.
2. (my taxi / be) __________________________ here soon.
3. (we / have) ____________________________ a party last week.
4. (I / wait) _____________________________ for the train at the moment.
5. (Claire / go) ___________________________ to French classes every week.
6. (my sister / be) _____________________________ fifty next year.
7. (my father / retire) ____________________________ two years ago.
8. (I / not see) ______________________________ the film yet.
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2. Analiza wyników testów-ankiet
2.1. Porównanie wyników w Polsce i w Niemczech
Część I, zadanie 1
Poprawne rozwiązanie:
She's very 1.__nice___ .
She's thirteen, so she's a 2.___teenager____ !
He's short and he's got cool blond, 3.___straight____ hair.
Tabela 19. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 1 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.
N

2.
%

N

3.
%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

90

90

76

76

86

86

Liczba
uczniów
niemieckich

92

92

86

86

90

90

182

91

162

81

176

88

Razem

Tabela 20. Ocena zadania 1 z części I testu-ankiety

Zadanie 1:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

6

8

Jest łatwe

91

92

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

5

8

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 2
rozumiem)

0

Zadanie to stosowane było na sprawdzianie szóstoklasisty. Do poprawnego wykonania niezbędne jest
zrozumienie treści tekstu. Wyniki wskazują, iż uczniowie z Polski i z Niemiec nie mieli większych
problemów z uzupełnieniem luk podanymi wyżej słowami. Błędy występowały tylko i wyłącznie w
przypadku uczniów, którzy w ogóle nie rozumieli treści tekstu bądź nie znali znaczenia podanych w
ramce słów. Dziewięćdziesiąt procent uczniów z obu krajów uznało to zadanie za łatwe.
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Część I, zadanie 2
Poprawne rozwiązanie:
1.

Mum's a teacher. She's got classes now, so she's at school.

2.

I want to be a photographer.

3.

Dad's at work. He's writing an email.

4.

Mrs Jones is serving a customer. She's a shop assistant.

5.

I help mum cook lunch on Saturdays.

6.

I'm a nurse. I work in a hospital.
Tabela 21. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 1 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

95

95

73

73

80

80

65

65

88

88

85

85

Liczba
uczniów
niemieckich

95

95

81

81

85

85

69

69

93

93

89

89

Razem

190 95

154

77

165

82,5 134

67

181

90,5 174

87

Tabela 22. Ocena zadania 2 z części I testu-ankiety

Zadanie 2:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

15

12

Jest łatwe

84

88

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

2

4

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

3

0

Zadanie drugie z części pierwszej również wymagało podstawowej znajomości słownictwa, aby
poprawnie uzupełnić zdania. Około 85% uczniów z obu krajów uznało to zadanie za łatwe. Podobnie
jak w zadaniu pierwszym trudności mieli jedynie ci uczniowie, którzy nie znali słownictwa lub w
ogóle nie rozumieli treści zdań.
Część I, zadanie 3
Poprawne rozwiązanie:
Dear Alice,
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I really 1. like my room. It is quite big and comfortable. Because I'm out of the house most of the day,
I 2. don't spend much time here on weekdays. 3. There is a TV in my room, so that I can watch my
favourite programmes in the evening. My little sister 4. sometimes comes to my room and she 5.
plays on my computer. I'm 6. always angry with her when she 7. doesn't ask me first. What about
your room? What 8. does it look like? 9. Do you spend a lot of time in your room? What kinds of
things and furniture 10. are there in your room?
Write to me soon,
Tina
Tabela 23. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 3 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

N

% N % N %

N % N

% N %

N

% N % N

%

N

%

79

79 25 25 64

64

75 75 80

80 24

24

50

50 42

42

60

60

50

50

Liczba
81
uczniów
niemieckich

81 59 59 55

55

75 75 80

80 69

69

90

90 72

72

71

71

68

68

Liczba
uczniów
polskich

Razem

160 80 84 42 119 59,5 150 75 160 80 93

46,5 140 70 114 57

131 66,5 118 59

Tabela 24. Ocena zadania 3 z części I testu-ankiety

Zadanie 3:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

44

28

Jest łatwe

49

62

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

12

14

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 6
rozumiem)

4

Zadanie trzecie polegało na uzupełnieniu tekstu podanymi wyżej wyrażeniami z zakresu gramatyki:
zastosowanie poprawnej formy czasownika lub przeczenia, odpowiednie użycie przysłówka
częstotliwości. Wyniki obrazują, że luka piąta była najłatwiejsza dla uczniów z Polski, gdyż
wyrażenie 'play on my computer' jest im znane, natomiast najtrudniejsza okazała się luka szósta, w
której należało zastosować odpowiedni przysłówek częstotliwości. Uczniowie z Niemiec wykonali
to zadanie na poziomie od 55% do 90%, oznacza to, że skala trudności poszczególnych luk była
zróżnicowana. Ogólnie 62% uczniów z Niemiec uznało to zadanie za łatwe.
Część I, zadanie 4
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Poprawne rozwiązanie:
Why don't people care more about their diet? Why do so many of us eat 1. unhealthy food which is
full of fat and low in nutrients? Children 2. are taught about food and how to eat healthily at school
so it isn't a lack of knowledge. It is easy to blame the modern lifestyle and say that a lot of people are
too busy 3. to cook for themselves but is that true? One woman is trying to show that it doesn't have
to be.
Nigella Lawson is well-known for her television cookery show and her recipe books. She has always
tried to make her recipes easy to follow and quick to make, and her series, „Nigella Express”, presents
a selection of beautiful meals that can be prepared 4. easily by anyone. Nigella shows how to make
quick breakfasts, dinners, suppers, party food, picnics and other meals. There are 5. European dishes
from countries such Spain and Italy but Nigella often creates her own recipes as well. Some people
have claimed that not all her recipes are healthy but there is always a range of ideas and it is easy to
avoid the high calorie dishes.
Tabela 25. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 4 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

14

14

0

0

0

0

6

6

7

7

Liczba
uczniów
niemieckich

24

21

19

19

19

19

25

25

21

21

Razem

38

19

19

9,5

19

9,5

31

15,5

28

14

Tabela 26. Ocena zadania 4 z części I testu-ankiety

Zadanie 4:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

58

78

Jest łatwe

18

19

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

21

37

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 28
rozumiem)

24

Zadanie 4 z części pierwszej, polegające na uzupełnieniu tekstu podanymi słowami, przy czym słowa
te należało odpowiednio przekształcić, wymagało od uczniów znajomości podstaw słowotwórstwa.
Aby poprawnie uzupełnić tekst tego typu, trzeba całkowicie zrozumieć zdanie z luką. Uczeń musi
być świadomy, jakiej części zdania brakuje i w jaki sposób przekształcić podane słowo. Wymaga to
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również znajomości gramatyki języka ojczystego, gdyż podczas wykonywania tego typu zadań,
uczeń tłumaczy treść na język ojczysty i uświadamia sobie, którą część zdania należy użyć. Wyniki
ankiet obrazują, że uczniowie z Polski bardzo słabo wykonali to zadanie. Luka druga i trzecia nie
została poprawnie uzupełniona przez żadnego ucznia. W luce drugiej należało zastosować stronę
bierną czasownika, natomiast w luce trzeciej bezokolicznik z 'to'. Uczniowie z Niemiec również mieli
trudności z poprawnym uzupełnieniem luk, tylko około 20% z nich wykonało to zadanie. W
podsumowaniu 58% uczniów z Polski uznało to zadanie za trudne, co oznacza, że pozostali uważali,
że wykonali je poprawnie. Wielu uczniów wstawiało podane słowa bez zmiany formy i twierdziło,
że zdania są prawidłowe. Świadczy to, że nie rozumieli treści tekstu, w innym wypadku doszliby do
wniosku, że należy utworzyć odpowiednie formy podanych wyżej słów.
Część I, zadanie 5
Poprawne rozwiązanie:
1.

What would you do if you saw a real dinosaur?

2.

Both tigers and rhinoceros are in danger of becoming extinct.

3.

The Science Museum was much more interesting than the Natural History Museum.

4.

Very few people in western countries could survive long without electricity.

5.

If I had a mobile phone, I wouldn't keep in touch with all my friends.
Tabela 27. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 5 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

9

9

8

8

10

10

8

8

4

4

Liczba
uczniów
niemieckich

42

42

51

51

68

68

55

55

63

63

Razem

51

25,5

59

29,5

78

39

63

31,5

67

33,5

Tabela 28. Ocena zadania 5 z części I testu-ankiety

Zadanie 5:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

73

42

Jest łatwe

10

49

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

17

17

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 25
rozumiem)

35
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Bardzo wysoki poziom trudności miało też zadanie polegające na tłumaczeniu fragmentów zdań.
Podobnie jak w zadaniu 4, bez zrozumienia treści i znajomości gramatyki, poprawne przetłumaczenie
jest niemożliwe. Tylko kilku uczniów z Polski poprawnie zbudowało zdania. Około 50% uczniów
niemieckich wykonało to zadanie poprawnie, to znaczy, że opanowali struktury gramatyczne z
zakresu trybów warunkowych, stopniowania przymiotników, zastosowania kwantyfikatorów oraz
spójników.
Część I, zadanie 6
Poprawne rozwiązanie:
1.

The tablets are kept in the cupboard in the bathroom.

2.

I'm allergic to cheese.

3.

It is healthy to a lot of vegetables.

4.

I found this recipe on the Internet last night.

5.

You look ill. Have you got a headache?

6.

You're ill now because didn't go to the doctor when you started sneezing.
Tabela 29. Liczba poprawnych odpowiedzi w zdaniu 6 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

3

3

10

10

6

6

11

11

21

21

8

8

Liczba
uczniów
niemieckich

23

23

42

42

43

43

48

48

44

44

31

31

Razem

26

13

52

26

49

24,5 59

29,5 65

32,5 39

19,5

Tabela 30. Ocena zadania 6 z części I testu-ankiety

Zadanie 6:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

62

52

Jest łatwe

16

38

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

11

11

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 31
rozumiem)

31

Zadanie 6 z części pierwszej, polegające na przekształcaniu fragmentów zdania, również okazało się
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zbyt trudne i niewielu uczniów z Polski wykonało je poprawnie. Wynik byłby lepszy, gdyby nie
wymóg pełnej poprawności. Niektórzy uczniowie wykazali znajomość słownictwa i gramatyki, lecz
popełnili błędy literowe i w rezultacie otrzymali zero punktów. Średnio 40% uczniów z Niemiec
poprawnie przekształciło fragmenty zdań. W przypadku tego zadania, oprócz znajomości struktur
gramatycznych, ważne było skojarzenie, jakie środki językowe są wymagane.
Część I, zadanie 7
Poprawne rozwiązanie:
1.

I'm certain that someone knows the answer to question 5.
Someone must know the answer to question 5.

2.

Can I suggest something?
Can I make a suggestion?

3.

Wait a minute. I'll see if he's here.
Hold on a minute. I'll see if he's here.

4.

I'm sure that isn't a real tatoo.
That can't be a real tatoo.

5.

That was our idea.
That idea was ours.

6.

My parents say I can't dye my hair red.
My parents won't let me dye my hair red.

7.

Ed sends texts to Jo every day and she sends texts to him every day.
Ed and Jo send texts to each other.

8.

There's nowhere for us to sit.
There isn't anywhere to sit.
Tabela 31. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 7 z części I testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

N

%

N

% N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

9

9

9

9

9

21

21

7

7

11

11

7

7

1

1

Liczba
uczniów
niemieckich

37 37 35 35 27

27

61

61

57

57

67

67

48

48

39 39

Razem

46 23 44 22 36

18

82

41

64

32

78

39

55

27,5 40 20

9

Tabela 32. Ocena zadania 7 z części I testu-ankiety

118

Zadanie 7:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

43

61

Jest łatwe

11

39

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

39

13

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 27
rozumiem)

32

Zadanie 7 z części pierwszej wykonało poprawnie tylko kilku uczniów z Polski. Aby zbudować
zdanie o podobnym znaczeniu, należało przede wszystkim zrozumieć zdanie wyjściowe, a następnie
za pomocą synonimów uzupełnić brakujące wyrażenia. Tylko około 10% uczniów z Polski poradziło
sobie z tym zadaniem. Wielu z nich w ogóle nie rozumiało treści zdania wyjściowego i nie wykonało
tego zadania. Osoby, które podjęły próbę, popełniały błędy gramatyczne bądź literowe. Do
wykonania tego typu zadań niezbędny jest wysoki poziom sprawności systemowej. Umiejętność
wyrażania się innymi słowami (transformacja fragmentów zdań) posiada około 40% uczniów z
Niemiec. Wyniki wskazują, że luka trzecia była dla nich najtrudniejsza, natomiast luka szósta
najłatwiejsza.
Część II, zadanie 1
Poprawne rozwiązanie:
1. Szukasz drogi do dworca. (Du suchst den Weg zum Bahnhof.)
Excuse me, where is the train station?
2. Jesteś w szkole i czegoś nie zrozumiałeś. (Du bist in der Schule und hast etwas nicht
verstanden.)
Could you repeat it please? I haven't understood it.
3. Jest bardzo gorąco w pokoju. (Es ist sehr heiß im Zimmer.)
It's so hot in the room.
4. Jest dość ciemno w klasie. (Es ist relativ dunkel im Klassenzimmer.)
It's quite dark in the classroom.
Tabela 33. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 1 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

N

%

N

%

N

%

N

%

17

17

25

25

32

32

22

22

Liczba uczniów 67

67

68

68

82

82

67

67

Liczba uczniów
polskich

119

niemieckich
Razem

84

42

93

46,5

114

57

89

44,5

Tabela 34. Ocena zadania 1 z części II testu-ankiety

Zadanie 1:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

51

33

Jest łatwe

23

67

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

16

3

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 33
rozumiem)

17

Zadanie pierwsze z części drugiej wykonało średnio 25% uczniów polskich. W ankiecie zaznaczyli,
że zadanie to jest trudne i nie mogli go wykonać, ponieważ nie znają reguł gramatycznych.
Umiejętność samodzielnego wyrażania intencji jest podstawowym celem uczenia się języków
obcych. Jeśli ktoś nie potrafi powiedzieć, że jest mu gorąco czy też, że czegoś nie zrozumiał i prosi
o powtórzenie, to oznacza, że nie opanował języka na tyle, aby formułować podstawowe komunikaty.
Do zbudowania krótkiego zdania pojedynczego niezbędna jest znajomość słownictwa i podstawowej
gramatyki. Większość uczniów z Niemiec potrafi sformułować krótkie zdanie w języku angielskim.
67% uczniów z Niemiec uznało to zadanie za łatwe.
Część II, zadanie 2
Poprawne rozwiązanie:
1. Marie spóźniła się na obiad. Najpierw się zgubiła, a później jej autobus miał opóźnienie. (Marie
kommt zu spät zum Essen. Zuerst hatte sie sich verlaufen und dann hatte auch noch der Bus
Verspätung.)
Marie: I know, I'm late. I got lost and then my bus was delayed.
2. Chce wyjść wieczorem z kolegami. Chcą pójść do kina a później coś zjeść. (Sie möchte am
Abend mit einigen Klassenkameraden ausgehen. Sie wollen ins Kino und dann noch etwas essen.)
Marie: I want to meet my friends in the evening. We would like to go to the cinema and a
restaurant.
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3. Pam nie jest pewna, czy to dobry pomysł, ponieważ jutro Marie musi iść do szkoły. Marie
twierdzi, że odrobiła lekcje i będzie punktualnie w domu. (Pam hat Bedenken, da am nächsten Tag
Schule ist. Marie hat aber ihre Hausaufgaben schon gemacht und will ganz pünktlich zu Hause
sein.)
Marie: I did my homework. I promise, I will be at home on time.
4. Pam nadal jej nie wierzy i Marie czuje się niesprawiedliwie potraktowana. Jej rodzice na pewno
by jej pozwolili wyjść. (Als Pam es ihr trotzdem nicht glaubt, fühlt sich Marie ungerecht behandelt.
Ihre Eltern hätten sie sicher gehen lassen.)
Marie: It's not fair. My parents would let me go.
Tabela 35. Liczba prawidłowych odpowiedzi w zadaniu 2 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

N

%

N

%

N

%

N

%

8

8

10

10

9

9

7

7

Liczba uczniów 48
niemieckich

48

57

57

52

52

59

59

Razem

28

67

33,5

61

30,5

68

34

Liczba uczniów
polskich

56

Tabela 36. Ocena zadania 2 z części II testu-ankiety

Zadanie 2:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

53

44

Jest łatwe

6

56

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

31

0

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 37
rozumiem)

33

Zadanie 2 z drugiej części ankiety polegało na tłumaczeniu całych zdań – wyrażeniu podanej treści
w języku angielskim. Wyniki wskazują, że tylko kilku uczniów z Polski potrafi samodzielnie
budować dłuższe wypowiedzi w języku angielskim. Tego typu zadania nie są stosowane w Polsce na
zajęciach i egzaminach, dlatego większość uczniów miało problemu z samym zrozumieniem
polecenia. Część z nich dosłownie tłumaczyło podane zdania, zamiast niejako wczuć się w rolę Marie
i budować zdania w pierwszej osobie. Około 50% uczniów z Niemiec poprawnie wyraziło intencje
Marie. Podobnie jak w zadaniu pierwszym do wykonania tego zadania niezbędna jest znajomość
słownictwa i gramatyki na poziomie A2.
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Część II, zadanie 3
Poprawne rozwiązanie:
1.

I've been busy the whole week.

2.

Someone knocked, but the man didn't move.

3.

Who opened the passenger's door?

4.

Maddy saw that the two of them knew each other.
Tabela 37. Liczba prawidłowych odpowiedzi w zadaniu 3 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

N

%

N

%

N

%

N

%

19

19

10

10

8

8

9

9

Liczba uczniów 59
niemieckich

59

56

56

38

38

44

44

Razem

39

66

33

46

23

53

26,5

Liczba uczniów
polskich

78

Tabela 38. Ocena zadania 3 z części II testu-ankiety

Zadanie 3:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

43

54

Jest łatwe

11

46

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

39

12

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 27
rozumiem)

32

Zadanie to polegało na dokończeniu zdania w języku angielskim. Zdanie wyjściowe podane było w
języku ojczystym. Wymóg pełnej poprawności sprawił, że tylko kilku uczniów z Polski wykonało to
zadanie. W luce trzeciej należało zastosować dopełniacz saksoński, jednakże tylko 8 uczniów
uzupełniło to zdanie gramatycznie poprawnie. 39 uczniów z Polski zaznaczyło, że nie rozumie treści
zdań, w związku z tym w ogóle nie wykonało tego zadania. Dla uczniów z Niemiec zadanie to miało
średni poziom trudności. Około 50% uczniów wykonało je poprawnie.

Cześć II, zadanie 4
Poprawne rozwiązanie:
1.

Peter has a lot of plans for today.

122

2.

First Peter has to do his homework for tomorrow.

3.

Then he wants to listen to some music on the radio.

4.

Later he wants to watch TV.

5.

But first he must learn some French vocabulary.

6.

Tomorrow he is taking a test in school.

Tabela 39. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 4 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

60

60

42

42

64

64

83

83

29

29

38

38

Liczba
uczniów
niemieckich

70

70

72

72

84

84

83

83

49

49

78

78

Razem

130 65

114

57

148

74

166

83

78

39

116

58

Tabela 40. Ocena zadania 4 z części II testu-ankiety

Zadanie 4:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

34

23

Jest łatwe

72

77

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

6

13

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 5
rozumiem)

0

Zadanie czwarte z części drugiej jest zadaniem zamkniętym. Wysoki poziom trudności miała luka
piąta, w której należało zastosować słowo 'vocabulary' – rzeczownik zbiorowy. Najlepiej, bo 83%
uczniów uzupełniło lukę czwartą, gdyż wyrażenie 'watch TV' należy do podstaw języka angielskiego.
W przypadku zadań zamkniętych udzielenie błędnej odpowiedzi wiąże się z brakiem zrozumienia
zdań lub nieznajomością podanych do wyboru słów. Dodatkowo w tym zadaniu wymagana była
podstawowa znajomość struktur gramatycznych. Wyniki wskazują, że zadanie to nie stworzyło
większych trudności dla uczniów z Niemiec.
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Część II, zadanie 5
Poprawne rozwiązanie:
a) I leave my house 1. at 7 o'clock and come home six hours later. Usually I can sleep 2. untill half
past six. So I don't have 3. much time in the morning. Now it's 9 o'clock. I left my house two hours
4. ago . 5. In four hours I will be at home again.
b) We live in Brighton. Today I'm going 6. to London with a friend. She is 7. from Brighton, too. It
takes 8. about two hours to get there 9. by train.
Tabela 41. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 5 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

N

% N

Liczba
uczniów
polskich

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

% N %

N %

N %

N %

N

%

N %

N

%

51

51 31 31 22 22

26 26

10 10

34 34

25

25

8

7

7

Liczba
uczniów
niemieckich

67

67 57 57 69 69

67 67

46 46

61 61

58

58

61 61

59

59

Razem

118 59 88 44 91 45,5 93 46,5 56 28

41,5 69 34,5 68

34

95 47,5 83

8

Tabela 42. Ocena zadania 5 z części II testu-ankiety

Zadanie 5:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

49

39

Jest łatwe

22

61

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

37

24

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 18
rozumiem)

5

Zadanie piąte z części drugiej polegało na uzupełnieniu tekstu głównie przyimkami. Brak możliwości
wyboru słów znacznie podniósł poziom trudności. Mimo że w zadaniu wymagana była znajomość
podstawowych treści z zakresu słownictwa i gramatyki, aż 49% uczniów z Polski uznało je za trudne,
natomiast ponad 60% uczniów z Niemiec wykonało je poprawnie.
Cześć II, zadanie 6
Poprawne rozwiązanie:
Tony: Did you say you're going to learn another language?
Angela: Yes, I'm starting Irish next week.
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Tony: Irish? Why Irish?
Angela: Just 1. for fun. Because it's there, 2. so to speak.
What about you?
Tony: 3. I'm not sure. I might do German because we're going to Austria on holiday. But language
learning is hard work.
Angela: 4. I agree. You can't learn a language in five minutes.
Tony: I feel a bit stupid when I try to say strange words in class and I don't say them right.
Angela: I know 5. what you mean, but don't forget it's the same for everyone.

Tabela 43. Liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu 6 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.

2.

3.

4.

5.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

43

43

35

35

32

32

34

34

34

34

Liczba
uczniów
niemieckich

53

53

55

55

62

62

69

69

61

61

Razem

96

48

90

45

94

47

103

51,5

95

47,5

Tabela 44. Ocena zadania 6 z części II testu-ankiety

Zadanie 6:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

44

34

Jest łatwe

35

66

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

29

24

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 14
rozumiem)

0

Zadanie szóste z części drugiej jest zadaniem zamkniętym, polegającym na uzupełnieniu dialogu
podanymi wyżej wyrażeniami. Do poprawnego wykonania zadania niezbędna była znajomość treści
danego tekstu oraz podanych wyrażeń. Tylko 30% uczniów z Polski uzupełniło dialog prawidłowo,
podczas gdy aż dwukrotnie więcej uczniów z Niemiec uznało je za łatwe.
Cześć II, zadanie 7
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Poprawne rozwiązanie:
1.

Martin swims in the pool most weekends.

2.

My taxi will be here soon.

3.

We had a party last week.

4.

I'm waiting for the train at the moment.

5.

Claire goes to French classes every week.

6.

My sister will be fifty next year.

7.

My father retired two years ago.

8.

I haven't seen the film yet.
Tabela 45. Liczba poprawnych rozwiązań w zadaniu 7 z części II testu-ankiety

Nr luki

1.
N

%

2.

3.

4.

N

% N

%

N

9

5.
%

N

6.

7.

8.

%

N

%

N

%

N

%

Liczba
uczniów
polskich

21 21 9

12

12

35 35

25 25

15

15

19

19

8

8

Liczba
uczniów
niemieckich

41 41 39 39 48

48

50 50

54 54

39

39

41

41

36

36

Razem

62 31 48 24 60

30

85 42,5 79 39,5 54

27

60

30

44

22

Tabela 46. Ocena zadania 7 z części II testu-ankiety

Zadanie 7:

Liczba
uczniów
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

Jest trudne

55

59

Jest łatwe

26

41

Nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści

12

12

Nie mogłem wykonać, gdyż nie znam reguł gramatycznych (treść 35
rozumiem)

37

Ostatnie zadanie z części drugiej polegało na przekształceniu podanych słów, aby zbudować całe
zdanie. Testowano w tym przypadku poziom znajomości treści gramatycznych, w szczególności
podstawowych czasów.

Znacznie większa liczba uczniów z Niemiec potrafi budować zdania

oznajmujące, przeczenia i pytania w czasach teraźniejszych, przeszłych i przyszłych. Tylko 8
uczniów z Polski zastosowało poprawnie czas teraźniejszy dokonany - present perfect w zdaniu
ósmym, a w zdaniu drugim tylko 9 uczniów domyśliło się, że należy użyć czasu przyszłego prostego
- future simple. Średnio 45% uczniów z Niemiec zastosowało odpowiednie formy wymaganych
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czasów.

Uważam, że ćwiczenia i zadania na egzaminach z zakresu środków Liczba
uczniów
językowych są:
polskich

Liczba
uczniów
niemieckich

najtrudniejsze ze wszystkich ćwiczeń i zadań.

32

39

są łatwe, jeśli się zna słownictwo i rozumie treść.

40

28

są łatwe, jeśli się zna reguły gramatyczne.

29

41

są trudne i nie potrafię ich wykonać.

31

22

Analiza ankiet wykazała, iż zadania testujące znajomość środków językowych, zwłaszcza zadania
otwarte, są zbyt trudne dla uczniów w wieku 12-16 lat. Można wysnuć wnioski, że złożone zadania,
wymagające znajomości słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie A2+ / B1 wykraczają
poza poziom umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Najłatwiejsze były zadania
zamknięte i większość uczniów wykonało je prawidłowo. Zadania te były trudne jedynie dla uczniów,
którzy nie rozumieli treści. W przypadku tego typu zadań istnieje duże prawdopodobieństwo, że
uczniowie zaznaczyli przypadkową odpowiedź. Wobec tego zadania zamknięte nie są dobrym
sposobem testowania znajomości środków językowych.
Największą trudność uczniom polskim sprawiły zadania stosowane w Niemczech z zakresu tzw.
Sprachmittlung163 (tłumaczenia). Na zajęciach z języków obcych nauczyciele w Polsce raczej nie
stosują tego typu ćwiczeń, a właśnie umiejętność wykonania takiego zadania sygnalizuje, że uczeń
posiada sprawność systemową. Ogólnie poziom zadań stosowanych w Niemczech jest zbyt wysoki
dla uczniów polskich w tym samym wieku. Na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty
nie ma obecnie zadań polegających na tłumaczeniu całych zdań czy też przekazywaniu informacji w
języku angielskim.
Wielu uczniów zaznaczyło, iż zadania były łatwe, mimo iż wykonali je błędnie. Może świadczyć to
o nieświadomości własnej niewiedzy. W przypadku zadania czwartego z części pierwszej wielu
uczniów uzupełniło tekst podanymi formami słowa, chociaż w poleceniu wyraźnie zaznaczono, że
należy te słowa przekształcić. Częstokroć w zdaniach brakowało czasownika, co oznacza, iż nie jest
to zdanie kompletne, a uczniowie uznali, że wykonali je poprawnie. Zdarzała się też sytuacja
odwrotna, uczniowie uznawali zadanie za trudne, mimo że wykonali je poprawnie.
Najlepsze wyniki uzyskali najstarsi ankietowani, w wieku 15-16 lat. Byli to głównie uczniowie
uczęszczający na dodatkowe zajęcia. Najniższy wynik osiągnęli uczniowie klas VII szkoły

163

G. Königs, Übungen zur Sprachmittlung, [w:] Handbuch Fremdsprachenunterricht, K. R. Bausch (red.),
Tübingen Francke 2003, s. 315-317
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podstawowej, oznacza to, że nie osiągnęli oni jeszcze odpowiedniego poziomu kompetencji
językowych, nie znają wszystkich potrzebnych zagadnień gramatycznych typu: strona bierna, tryby
warunkowe czy mowa zależna.
W podsumowaniu testu 32 uczniów z Polski uznało zadania sprawdzające znajomość środków
językowych za najtrudniejsze ze wszystkich ćwiczeń i zadań. 40 uczniów uważa, że są łatwe, jeśli
się zna słownictwo i rozumie treść. 29 uczniów zaznaczyło, że są łatwe, jeśli się zna reguły
gramatyczne. Dla 31 uczniów zadania tego typu są trudne i nie potrafią ich wykonać.
Podobnie jak uczniowie z Polski Niemcy w wieku 12-16 lat najlepiej poradzili sobie z zadaniami
zamkniętymi. Z badań wynika, że zadania zamknięte stosowane w Polsce są dla Niemców łatwiejsze
od zadań zamkniętych stosowanych w Niemczech. Uzupełnianie luk podanymi słowami bez zmiany
ich formy oraz wybór poprawnego słowa z trzech podanych nie sprawiły im większych trudności.
Oznacza to, że uczniowie niemieccy rozumieją treść zdań, które należy uzupełnić i domyślają się,
jakiej części zdania brakuje, aby zdanie było gramatycznie poprawne.
W podsumowaniu testu 39 uczniów z Niemiec zaznaczyło, że zadania sprawdzające umiejętności z
zakresu środków językowych są najtrudniejsze ze wszystkich zadań. 28 uczniów uznało, że zadania
te są łatwe, jeśli się zna słownictwo i rozumie treść. 41 uczniów uważa te zadania za łatwe, jeśli się
zna reguły gramatyczne. Natomiast 22 uczniów twierdzi, ze zadania te są trudne i nie potrafią ich
wykonać.

2.2. Szczegółowa analiza testów-ankiet pod kątem popełnianych błędów
Poniżej omówione zostaną przykłady nieprawidłowych rozwiązań na podstawie wybranych testów
ankietowanych uczniów z Polski.
Zadanie 1, część I
Zadanie pierwsze z części pierwszej nie sprawiło uczniom większych trudności. Około 90% uczniów
z Polski wykonało je poprawnie. Błędy pojawiały się jedynie w przypadku osób, które nie rozumiały
treśćć tekstu, bądź też nie znały znaczenia słów, którymi należało uzupełnić dany tekst. W luce
pierwszej kilka osób użyło słowa 'old', które jest gramatycznie poprawne, jednak nie jest prawidłowe,
biorąc pod uwagę sens całego tekstu. Podobnie w zdaniu trzecim, kilku uczniów użyło słowa 'red',
które jest określeniem koloru włosów, jednak w zdaniu tym występuje już przymiotnik 'blond' dlatego
kolejne określenie koloru jest błędem. W luce drugiej, oprócz poprawnego rozwiązania 'teenager',
uczniowie wybrali rozwiązania 'old' lub 'woman'. Przymiotnik 'old' nie pasuje gramatycznie do
zdania, gdyż przed nim stałby przedimek 'a', natomiast słowo 'woman' pasuje gramatycznie, lecz jest
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błędem logicznym.

Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

old

teenager

staight

nice

old

straight

nice

teenager

red

nice

woman

red

nice

straight

red

nice

old

red

straight

woman

nice

woman

old

red

Zadanie 2, część I
Zadanie drugie z części pierwszej poprawnie wykonało około 85% uczniów z Polski. Wybór błędnej
odpowiedzi wiązał się z brakiem zrozumienia zdań lub podanych wyrażeń. Żadna z ankietowanych
osób nie wykonała tego zadania w całości niepoprawnie. Jak obrazują poniższe przykłady, każdy
uczeń udzielił przynajmniej dwóch odpowiedzi poprawnych. Najwięcej błędnych rozwiązań pojawiło
się w zdaniu drugim (wybór słowa, które nie oznaczało nazwy zawodu), trzecim (błędny wybór
nazwy czynności związanej z pracą w biurze) i czwartym (błędny wybór nazwy zawodu). Uczniowie,
którzy nie potrafili wybrać poprawnej odpowiedzi mają niski poziom znajomości języka
angielskiego, gdyż słownictwo występujące w tych zdaniach jest na poziomie podstawowym.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5 Luka 6

at school

photographer

helping mum

journalist

cook

hospital

at school

photographer

helping mum

shop assistant

cook

hospital

at school

photographer

writing an email

mechanic

cook

hospital

at school

photographer

writing an email

journalist

cook

factory

at school

camera

watching TV

shop assistant

cook

hospital

at school

camera

watching TV

shop assistant

drive

hospital

at school

camera

helping mum

shop assistant

cook

hospital

at school

camera

helping mum

journalist

drive

hospital
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at school

camera

writing an email

shop assistant

cook

airport

at school

camera

writing an email

mechanic

cook

hospital

in the garden

photographer

writing an email

shop assistant

drive

hospital

in the garden

photographer

writing an email

mechanic

drive

factory

Zadanie 3, część I
W zadaniu trzecim z części pierwszej należało uzupełnić tekst podanymi słowami. Błędy popełniali
jedynie uczniowie, którzy nie rozumieli treści tekstu lub nie znali znaczenia podanych słów i
wyrażeń. W przypadku zadań zamkniętych uczniowie, którzy nie znali odpowiedzi, wybierali
przypadkowe rozwiązania. W związku z tym ich zdania i cały tekst były niegramatyczne. Uczniowie
najlepiej poradzili sobie z luką pierwszą, drugą i piątą. Około 75% uczniów domyśliło się, że należy
zastosować czasownik w zdaniu pierwszym i piątym a przeczenie w zdaniu drugim. Najniższy
odsetek poprawności był w zdaniu trzecim, gdzie należało użyć wyrażenia 'there is' oraz w zdaniu
szóstym – tylko 24% uczniów wybrało przysłówek częstotliwości.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka
5

Luka 6

plays

do

does

don't

there
is

like

don't

are there

like

do

like

Luka
8

Luka 9 Luka 10

sometime like
s

there
is

there is are there

sometimes plays

do

always

does

there is doesn't

there is

sometimes plays

don't

always

does

are
there

doesn't

don't

there is

always

sometime does
s

are
there

do

like

does

there is

sometimes plays

always

doesn't

do

are
there

don't

like

do

sometimes does

always

don't

there
is

are
there

like

always

there is

don't

doesn't

does

are
there

do

plays

always

sometimes does

are there

there
is

does

like

like

don't

does

like

doesn' play
t

plays

sometimes plays

doesn' do
t

Luka 7

sometimes plays

always

doesn't

there
is

do

are there

sometimes there is

sometimes plays

don't

-

does

do

are there

like

doesn't

always

sometimes plays

are there

don't

does

do

are there

like

always

there is

doesn't

plays

don't

sometime are
s
there

do

does

does

like

do

always

plays

are there

sometime there
s
is

doesn't don't
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plays

always

sometimes does

doesn' do
t

are there

there
is

does

like

Zadanie 4, część I
Podane poniżej przykłady wskazują, że uczniowie nie rozumieją treści tekstu, dlatego nawet nie
orientują się, jaką część zdania należy zastosować. Wynikać to może z faktu, iż tekst jest zbyt trudny
i wobec tego uczniowie zmuszeni byli udzielać przypadkowych odpowiedzi. Ponadto większość
uczniów w ogóle nie zmieniło formy podanych słów, chociaż w poleceniu wyraźnie podkreślono, że
wymagana jest odpowiednia forma. Tego typu zadania wymagają bardzo wysokiej sprawności
systemowej i, jak wynika z badań, są zbyt trudne dla uczniów w wieku 12-16 lat, również dla tych z
Niemiec. Część uczniów nawet nie podjęło próby wykonania tego zadania. Obecnie tego typu zadanie
występuje na rozszerzonym egzaminie gimnazjalnym. Żaden z uczniów nie domyślił się, że w luce
drugiej należy zastosować stronę bierna czasownika. Podobnie jest w przypadku luki trzeciej, gdzie
należało zastosować bezokolicznik czasownika z 'to' – 'to cook'. Często uczniowie do podanych form
dodawali końcówkę 'ing', być może zapamiętali ją najbardziej z zajęć. Jednak najczęściej wstawiane
były podane słowa bez zmiany formy.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

cook

healthy

easy

feed

teach

cooking

easing

feeding

teaching

Europe

healthy

cook

easy

Europe

teach

cooking

feed

teach

Europe

easy

easy

are teaching

cook

healthy

Europe

feed

cook

Europe

healthy

easy

feed

cook

easy

teach

Europe

feed

cook

Europe

healthy

easy

teach

cook

Europe

easy

feed

unhealthy

teaching

cooking

food

Europan

Europen

teached

feed

easy

healthy

unhealthy

teach

cooking

easily

European

unhealthy

are teaching

cooking

easly

European

healthy

teach

cook

easy

European

healthing

teaching

-

easy

cook
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cook

teach

healthy

feed

easy

health

feed

teach

cook

Europe

Zadanie 5, część I
Zadanie to okazało się na tyle skomplikowane, że uczniowie w ogóle nie zdecydowali się na
uzupełnienie większości luk. Wymagane tu zagadnienia gramatyczne to tryby warunkowe,
stopniowanie przymiotnika, kwantyfikatory i spójniki współrzędne, które powinny być wprowadzane
od poziomu A2/A2+. Tworzenie trybów warunkowych wiąże się z użyciem odpowiedniego czasu
prostego, natomiast zastosowanie odpowiedniego kwantyfikatora jest niemożliwe bez umiejętności
rozróżnienia rzeczowników policzalnych od niepoliczalnych. Jak widzimy sam poziom struktur
gramatycznych jest wysoki, a ponadto należało znać słownictwo, gdyż zastosowano tu elementy
tłumaczenia. W zdaniu trzecim kilka osób poprawnie utworzyło stopień wyższy przymiotnika, lecz
nie dodało słowa 'much', co sprawiło, że odpowiedź nie zostanie uznana za prawidłową. Również w
luce czwartej dużo osób użyło słowa 'people', jednak nie dodało potrzebnego kwantyfikatora lub
wybrało inne słowo, które było nieprawidłowe. Tworzenie trybów warunkowych jest zbyt
skomplikowane dla uczniów w wieku 12-16 lat. Problemem jest fakt, że uczniowie nie domyślają się,
iż w danym zdaniu należy zastosować jeden z trybów warunkowych.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

you doing

taiger and

big very interested

small people

-

are you doing

tiger and

the most interesting

small people

don't have

do you

tiger

more intresting

people

I've

would you do

both tigers and

more interesting

few people

If I didn't have

will you do

tiger

more interesting

tidy people

If I don't have
got

do you do

tiger

much interested

people

when I wasn't
had

will you do

also tiger and

a lot of interesting

small people

-

would you do

both tigers and

more interesting

few people

If I didn't have

would you do

neighter tigers and

much more
interesting

little of people

If I haven't got

did you do

both tigers and

very much interesting few people

which I don't
have

do you do

both tigers

interesting

few people

If I haven't got

do you

hogi

most interessting

so many people If i have
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Zadanie 6, część I
Poniższe przykłady obrazują, że uczniowie nie potrafią uzupełnić zdania za pomocą podanych słów.
Niektórzy udzielali częściowo poprawnych odpowiedzi, jednakże egzaminatorzy sprawdzają
zgodność z kluczem, co oznacza, że uczniowie ci otrzymają zero punktów. W przypadku wielu
uczniów obserwujemy zupełny brak wiedzy gramatycznej, udzielone odpowiedzi są bardzo
chaotyczne. To zadanie testuje głównie umiejętności z zakresu gramatyki, tj. umiejętności utworzenia
strony biernej, doboru odpowiedniego przyimka do przymiotnika, użycia czasownika z 'to' po
przymiotniku, zastosowania czasu przeszłego prostego oraz tworzenia pytania w czasie teraźniejszym
prostym. Badania wykazały, że uczniowie, których poinformowano, jakie zagadnienia gramatyczne
należy zastosować w danym zdaniu, potrafili uzupełnić luki prawidłowo. Świadczyć to może o
pewnej nieświadomości językowej, która przejawia się brakiem umiejętności zastosowania znanych
struktur gramatycznych. Uczniom w tym wieku brakuje pewnej dojrzałości, która niezbędna jest do
rozwiązywania zadań złożonych. Żaden z uczniów nie zbudował poprawnej formy strony biernej
czasownika w zdaniu pierwszym. W luce czwartej należał tylko zastosować przeszłą formę
czasownika 'find', którą uczniowie znają, jednak tylko kilka osób zrobiło to prawidłowo. Podobnie w
przypadku ostatniego zdania, w którym należało zastosować przeczenie w czasie past simple. Często
uczniowie zapominają o dodanie „to” po przymiotnikach i czasownikach oraz o zastosowaniu
odpowiedniego przyimka po przymiotniku i czasowniku.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

you is
keeped

I'm allergic

you healthy eat

I'm findet

Have you got do you don't
goes

you keep

I'm allergic

is healthy eat

I find

Have you're

you got

is keep

I'm allergic

is healthy eat

I find

I have you

you don't
goes

is keep

I'm allergic

is healthy eating

I'm find

have too

you don't go

is keeping

I'm allergic at

you want to be
healthy

I finded

Have you got you didn't go

are keeping

I'm allergic to

is healthy to eat

I found

Have you got you didn't go

are keeping

I am allergic on

is healthy to eat

I've found

Have you got you didn't go

keep

I have got allergic to

be healthy

I found

Have you got you won't

are keep

I have allergic for

is healthy eat

I was finded

Have you

be keeping

I'm allergic of a

is healthy eating

I'm find

Have you got you aren't
going

are keeping

I'm allergic to

is healthy to

I found

Have you got you didn't go

are keeping

I am allergic to

is healthy to eat

I have found

Have you got you didn't go
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Luka 6

you aren't go

are keeped

I have allergic on

is healthy eat

I finded

be keeping

I allergic

be healthy eating I finding

you have got you doesn't
go
Having you

you not
going

Zadanie 7, część I
Poprawne wykonanie zadania 7 wymaga przede wszystkim zrozumienia zdania wyjściowego. Osoby,
które w ogóle nie wykonały tego zadania z dużym prawdopodobieństwem nie zrozumiały treści
podanego zdania. Trudno w takim przypadku budować nowe zdanie o podobnym znaczeniu. Oprócz
tego należy posiadać szeroki zakres środków językowych (wiedzę gramatyczno-leksykalną), aby
przekształcać fragmenty zdań, wykorzystując przy tym wyrażenia o zbliżonym znaczeniu. Powyższe
przykłady wskazują, iż uczniowie udzielali również częściowo dobrych odpowiedzi, co świadczy o
zrozumieniu polecenia i treści zdań. Odpowiedzi te są niekompletne bądź występują w nich błędy
literowe. Nikt w poniższych przykładach nie zbudował poprawnie zdania ósmego, w którym należało
zmienić wyrażenie 'nowhere' na 'anywhere' w związku ze zmianą formy czasownika z pozytywnej na
negatywną. Tylko kilku uczniów potrafiło poprawnie użyć zaimka dzierżawczego w zdaniu piątym.
Problemem było również użycie odpowiedniej formy czasownika po czasowniku modalnym w
zdaniu pierwszym oraz zastosowanie prawidłowego czasownika złożonego w zdaniu trzecim. Te
struktury gramatyczne nie należą do wyjątkowo trudnych, jednak niewielu uczniów je znało i
potrafiło zastosować.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

certain
knows

suggest

time is it be a real
tattoo

knows the
answer

some suggest

a minute believe that's was yours let dye
a real tatoo

every day any place

know the
answer

a suggestion

on

be real tatoo

was yours let me
dye

each
any place
other
for us
every day

knows a
answer

suggestion

don

be a real
tatoo

was our

say dye

every day nowhere
for

know the
answer

a suggestion

on a
minute

be a real
tatoo

was ours

let me
dye

each
other

know the
answer

a suggestion

on

be a real
tatoo

was yours let me
dye

each
no place
other
or us
every day

knows the
answer

suggest

a minute belive that is
a real tatoo

was our

them
nowhere
every day
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Luka 5

Luka 6

Luka 7

was our

dye

them
place
every day

let dye

Luka 8

any palce

Zadanie 1, część II
Zadania polegające na tłumaczeniu całych zdań w celu wyrażenia własnej intencji stanowiły dla
uczniów zbyt duże wyzwanie. Wielu uczniów nie wykonało tego zadania w ogóle, część podjęło
próbę przetłumaczenia wybranych zdań lub fragmentów zdań. W powyższej analizie zdania
zaznaczone kursywą są zrozumiałe, lecz występują w nich błędy. Zdania zaznaczone pogrubioną
czcionką są poprawne, pozostałe są niegramatyczne lub nieskończone. Znaczna część uczniów nie
zrozumiała polecenia – tłumaczyli podane zdania dosłownie zamiast wyrazić daną intencje w języku
angielskim. Uczniowie z Niemiec znacznie lepiej wykonali to zadanie, wynika to z faktu, że tego
typu zadania nie są im obce.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1
Excuse me
How I can get to the station?
We are looking for the way to the station.
You are
You looking for the way to the station.
I'm looking for the way to the train station.
When stright?
Excuse me. How can I get to the station?

Luka 2
You are in the school and you didn't understand something.
You are in the school.
You are in the school and you didn't understand something.
You are at school and you don't understand something.
I'm at school and I don't understand it.
I'm at school, I don't undrested.
I'm understand.
I'm at school and...
Luka 3
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It is very hot at room.
It is very hot in room.
It is very hot in the room.
It's really hot inside.
Is a very hot in the room.
I'm very hot.
It is very hot in the home.
Is hot in my room.

Luka 4
It is so dark in the class.
It's kind of dark in this classroom.
Is a very dark in the class.
I very night.
It is quite dark classroom.
Is darke in klasse.
Zadanie 2, część II
Poniższe rozwiązania sugerują, że uczniowie z Polski w ogóle nie zrozumieli polecenia do tego
zadania. Zamiast wejść w rolę Marie i przedstawić jej bezpośrednią wypowiedź, przetłumaczyli
dosłownie całe polecenie. Należało tutaj odpowiednio zareagować na opisaną sytuację – wypowiedź
Pam. Większość uczniów nie wykonało tego zadania w ogóle, a w przypadku udzielonych
odpowiedzi jest dużo błędów. Zadania 1 i 2 z drugiej części ankiety wykazały, iż wśród uczniów z
Polski tego typu zadania nie są znane i dlatego mieli trudności z samym zrozumieniem polecenia.
Obserwujemy również, że uczniowie mają duże problemy ze zbudowaniem całego zdania.
Rozwiązania sugerują, że poziom sprawności systemowej jest zbyt niski, aby samodzielnie
skonstruować wypowiedź, która byłaby zrozumiała i gramatycznie poprawna. Poniższe zdania są w
większości przypadków niezrozumiałe i niegramatyczne. Zastosowano złe formy czasowników lub
w ogóle brak jest czasownika, bez którego odpowiedź jest błędna.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1
Late at Laura. First she lost later she bus have got late.
Late for dinner. First she's lost and later she's bus have got late.
Marie is lateing for a dinner. She was lost and later her bus have a late.
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Marie is lating for dinner. First she losted and then her bus has late.
Marie is late for a dinner. At the beginning she get lost and after that her bus was late.
Marie is late for dinner. First she got lost and then her bus was delayed.
Marie
Late in it for dinner. Here bus is lost.

Luka 2
Want meet friends at night. Are want go to kino and eat something.
Wan't to leave with friends at evening. She wan't come to the cinema and later eat something.
I want to meet with friends in the evening. They want go to cinema and eat something.
She
She wants to go out with friends tonight. They want to go to the cinema and then eat something.
Marie wants to go out afternoon with her friends. They want to go to cinema and then eat
something.
I have a meeting friends in the night. He are go to the cinema, and the restaurant.
I have a night at friends. I have go to cinema go eat.

Luka 3
Pam is not sure it is good idea. Marie say she did homework.
Pam don't know it is good idea. Marie must go to school tomorrow. Marie did homework.
Pam doesn't sure it's good idea. Marie do homework.
Pam is not sure, is that a good idea, because tommorow Marie must go to school.
Pam don't...is this a good idea, beacous tomorrow Marie must go to the school. Marie is say
she...
Pam isnt sure that is it good idea, because Marie must go to school tomorow. Marie say that
she did homework and she will be at home in the time.
Pam isn't good idea, tomorrow. Marie have go to school. Marie do you homework.
Luka 4
I don't belive you.
Pam don't belive and Marie feel... She's parent...
Pam don't trust and Marie feel that...
Pan don't belive Marie, she is angry.
Pam isn't believe her and Marie fell... Her parents...
Pam is still don't believe and Marie...
Pam don't belive and Marie feeling...
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Zadanie 3, część II
Poziom trudności tego zadania jest niższy, gdyż zdanie wyjściowe jest podane w języku ojczystym,
wobec tego uczeń musiał przetłumaczyć tylko fragment zdania na język angielski. Podane
odpowiedzi wskazują, że uczniowie wiedzieli, co należy wpisać, aby dokończyć zdanie, jednakże
zbyt ograniczony zakres znanych im środków językowych nie pozwolił na udzielenie całkowicie
poprawnych odpowiedzi. Czwarta luka okazała się najtrudniejsza, co wiąże się z tym, że uczniowie
nie znali wyrażenia 'each other' lub nie domyślili się, że to wyrażenie powinno być użyte.
Obserwujemy również odpowiedzi, które są częściowo poprawne, jak w przypadku użycia
dopełniacza saksońskiego, czy przyimka w wyrażeniu 'cały tydzień'.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

in the week

don't stand

door

is

in the week

don't stand

door

themselves

in the week

don't stand

door pasage

me

for all week

don't

passenger's door

other

the week

is staying

door

is

in all time

don't move

door

her

all week

didn't move

passenger's door

each other

on week

don't move

pasager door

themselves

all day

didn't move

door

his

in that week

isn't go

door

are know

Zadanie 4, część II
Mimo, że zadanie to jest zamknięte – były do wyboru cztery możliwe odpowiedzi – to wielu uczniom
sprawiło kłopot. Najniższy procent prawidłowych odpowiedzi był w zdaniu piątym, w którym
należało wybrać rzeczownik zbiorowy 'vocabulary'. Zastosowanie poprawnego czasownika w zdaniu
drugim w wyrażeniu 'do homework' powinno nie budzić wątpliwości, jednak tylko 42% uczniów
dokonało dobrego wyboru. W zdaniu szóstym tylko 38% uczniów użyło czasu present continuous do
wyrażenia czynności przyszłej, zaplanowanej. Natomiast 83% ankietowanych wybrało poprawny
czasownik w wyrażeniu 'watch TV'. Uczniowie z Niemiec większe trudności mieli tylko w zdaniu
piątym i tylko 49% wiedziało, że należy wybrać słowo 'vocabulary'.
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Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

Luka 6

much

make

play

watch

vocabularies

writes

a lot of

do

hear

watch

vocabularies

has

a lot of

make

listen to

watch

word

writes

a lots of

make

play

watch

text

makes

a lots of

write

listen to

watch

word

has

much

do

listen to

see

vocabulary

makes

much

make

listen to

watch

vocabulary

makes

a lot of

make

hear

watch

vocabularies

-

a lot of

do

listen to

watch

word

writes

a lot of

write

hear

watch

vocabulary

has

much

do

listen to

watch

vocabulary

writes

any

make

play

see

text

text

a lot of

write

listen to

watch

vocabularies

makes

a lot of

do

play

watch

vocabulary

is taking

a lots of

make

listen to

watch

vocabularies

writes

Zadanie 5, część II
Zadanie to polegało na uzupełnieniu luk głównie przyimkami. Osoby, które rozumiały treść i znały
znaczeniu oraz kontekst użycia przyimków nie miały problemów z uzupełnieniem tego tekstu.
Trudności miały osoby, które w ogóle nie zrozumiały treści tekstu, gdyż nawet nie domyśliły się,
jakiej części zdania brakuje. Jednak sama znajomość znaczenia przyimków nie wystarczy, gdyż
przyimki często mają kilka różnych znaczeń i należy je odpowiednio zastosować w zależności od
całego kontekstu wypowiedzi. Na zajęciach uczniowie powinni poznawać przyimki wraz z całymi
wyrażeniami, w których występują.

Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

Luka 6 Luka 7

Luka 8

Luka 9

at

on

at the

at

on

on

at

from

on

at

at

at

at

at

in

in

at

in

at

at

at

at

on

in

in

at

on
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at

at

at

at

on

in

in

on

in

at

to

any

later

in

to

in

a

in

at

at

much

ago

in

on

in

at

on

at

on

free

ago

at

to

lives

from

by

at

only

any

ago

at

to

in

st

by

at

at

any

ago

in

to

from

a

a

at

at

to

leiter

a

to

there

a

is

at

to

a lot of

ago

after

to

from

from

by

Zadanie 6, część II
Zadanie szóste z części drugiej poprawnie wykonało średnio 35% uczniów. Część uczniów w ogóle
nie uzupełniła tego dialogu, gdyż nie rozumiała treści. Skala błędów wskazuje, że większość uczniów
z Polski miała problemy z tym zadaniem, mimo że odpowiedzi były podane. Dwa razy więcej
uczniów z Niemiec wybrało poprawne rozwiązanie i uznało zadanie za łatwe.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Luka 3

Luka 4

Luka 5

so to speak

I'm not sure

for fun

what do you mean

I agree

for fun

so to speak

what you mean

I'm not sure

I agree

for fun

so to speak

what you mean

I agree

I'm not sure

so to speak

for fun

I'm not sure

I agree

what you mean

for fun

so to speak

I agree

I'm not sure

what you mean

I agree

so to speak

I'm not sure

what you mean

for fun

I'm not sure

so to speak

I agree

what you mean

for fun

for fun

so to speak

I'm not sure

I agree

what you mean

for fun

so to speak

I agree

I'm not sure

what you mean

Zadanie 7, część II
Zadanie to pozwoliło stwierdzić, czy uczniowie opanowali struktury gramatyczne na poziomie A2.
Wymagana była tu umiejętność budowania form czasu present simple, present continuous, past
simple, present perfect oraz future simple. Wielu uczniów miało problemy zarówno z utworzeniem
poprawnych form czasów, jak i doborem odpowiedniego czasu do kontekstu wypowiedzi.
Opanowanie form czasów nie sprawia tak dużych trudności, jak prawidłowe użycie. Niewielu
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uczniów wiedziało, że w zdaniu drugim i szóstym należało zastosować czas przyszły prosty, a w
zdaniu ósmym – czas teraźniejszy dokonany. Niektórzy uczniowie w czasie teraźniejszym ciągłym
nie użyli czasownika 'be', a w czasie przeszłym prostym zastosowali niepoprawne formy przeszłe
czasownika. W podanych poniżej przykładach odpowiedzi obserwujemy braki w umiejętnościach z
zakresu gramatyki. Tylko około 20% uczniów z Polski wykonało to zadanie poprawnie, podczas gdy
Niemcy poradzili sobie na poziomie średnio 45%.
Przykłady rozwiązań:
Luka 1

Luka 2

Martin
swimming

Luka 3

We haven't I wait

Martin is My taxi you We are
swimming
haven't
Martin
My taxi is
swimming

Luka 4

Luka 5

Luka 6

Luka 7

Luka 8

Claire going My sister My father I not see
be come retire

I'm wait

We haven't I'm waiting

Claire goes

My sister My father I'm don't
you
is retired see

Claire goes

My sister My father I don't see
is
retireing

Martin
My taxi is a We are
swimming
have

I waiting

Claire is go

My sister My father I don't see
is
are retire

Martin
My taxi
swimming

We have

I waiting

Claire goes

My sister My father I'm not
retiring
see

Martin
My taxi
swimming

We are
having

I waiting

Claire goes

My sister My father I don't see
retireing

Martin
swims

We had

I am waiting Claire goes

My sister My father I'm not
will be
retired
seeing

Martin is My taxi will We had
swimming be

I'm waiting

Claire is go

My sister My father I'm not
is
was
see
retired

Martin
My taxi is
swimming

We have

I'm waiting

Claire going My sister My father I'm don't
is
retireing see

Martin are My taxi
swimming

We are
have to

I'm waiting

Claire is
going

My sister My fahter I'm not
is retiring seeing

Martin
swim

We had

I waiting

Claire goes

My sister My father I didn't
is
retired
see

I'm waiting

Claire is
going

My sister My father I'm not
is
is retired see

My taxi is

My taxi is

Martin is My taxi are We are
swimming
have

2.3. Podsumowanie wyników analiz
Test-ankieta przeprowadzony dla określenia poziomu sprawności systemowej w zakresie języka
obcego (angielskiego) uczniów w wieku 12-16 lat w Polsce i w Niemczech badał umiejętności w
zakresie:
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- gramatyki na poziomie A2 / B1;
- leksyki na poziomie A2 / B1;
- słowotwórstwa;
- logicznego uzupełniania i przekształcania fragmentów zdań;
- zastosowania elementów tłumaczenia oraz tzw. mediacji (Sprachmittlung).
W świetle przeprowadzonych badań wyraźnie widać, że zadania stosowane na egzaminach w Polsce
są zbyt trudne dla uczniów polskich. Uczniowie niemieccy, mimo że niektóre typy zadań nie
występują na egzaminach w Niemczech, poradzili sobie z nimi znacznie lepiej. Polskie dzieci
wykazały się słabszym niż niemieckie opanowaniem prawie wszystkich badanych obszarów, a w
szczególności:
- zastosowania elementów tłumaczenia oraz mediacji (Sprachmittlung);
- słowotwórstwa.
Ponadto polskie dzieci wykazały się słabym opanowaniem gramatyki i leksyki na poziomie A2 / B1,
co wiąże się z brakiem umiejętności uzupełniania i przekształcania fragmentów zdań, natomiast ich
rówieśnicy z Niemiec najsłabiej opanowali umiejętność w zakresie słowotwórstwa, a mimo to
osiągnęli w tym zakresie wyniki lepsze niż uczniowie polscy.
Najlepiej uczniowie niemieccy poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi oraz z mediacjami
(Sprachmittlung). Zadania otwarte okazały się łatwe dla średnio 70-80% uczniów niemieckich,
natomiast uczniowie z Polski wykonali bardzo dobrze zadania otwarte z części pierwszej, lecz
zadania 4 i 6 z części drugiej były łatwe tylko dla około 40-50% uczniów. W przypadku zadań
wymagających wyrażenia danego polecenia w języku angielskim obserwujemy, że około 60%
uczniów niemieckich wykonało je poprawnie, tymczasem uczniowie polscy w większości
przypadków nie zrozumieli nawet polecenia, stąd średnia poprawności około 10-20%.
Zarówno wyniki testu-ankiety, jak i egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu szóstoklasisty
wskazują, że polscy uczniowie nie są w stanie poprawnie rozwiązać zadań testujących znajomość
środków językowych. W związku z tym faktem, ta część egzaminu bardzo zaniża wyniki. Wielu
uczniów nawet nie decyduje się na próbę wykonania zadań. Słabe rezultaty demotywują zarówno
uczniów, jak i nauczycieli, którzy poświecili wiele lat na przygotowanie do egzaminu i zrealizowali
podstawę programową. Nawet uczniowie, którzy na bieżąco otrzymują oceny bardzo dobre, nie radzą
sobie z tymi zadaniami. Być może problemem jest wiek i poziom rozwoju intelektualnego. Zadania
polegające na tłumaczeniu fragmentów zdań bądź uzupełnianiu tekstu właściwymi częściami mowy
są zbyt złożone dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Wielu uczniów zna słownictwo i reguły
gramatyczne wymagane do wykonania zadania, a nie potrafi podać prawidłowego rozwiązania.
Zastanawiające jest również, dlaczego nie zmieniono formy testowania znajomości środków
językowych, mimo tak niskich wyników od wielu lat. Uczniowie wyraźnie zaznaczają, że są to
142

zadania zbyt trudne. Wielu z nich pomija je na egzaminie i woli skupić się na tekstach pisanych i
słuchanych.
Umiejętność budowania poprawnych zdań w języku obcym jest celem każdego uczącego się.
Uczniowie w szkole podstawowej zaczynają od podstaw, powoli przyzwyczajają się do języka
obcego, zaczynają wyrażać swoje komunikaty w inny niż dotychczas sposób. Im wcześniej dziecko
zacznie się uczyć, tym szybciej wdroży się do innego sposobu wyrażania własnych myśli. Jednak są
zagadnienia gramatyczne, które uczeń będzie w stanie zrozumieć dopiero wtedy, gdy osiągnie
odpowiedni wiek i połączy zdobytą wiedzę z wiedzą z zakresu gramatyki języka ojczystego. Trudno
uczniowi, który nie rozróżnia części mowy i części zdania, wytłumaczyć, dlaczego w daną lukę
należy wstawić imiesłów czynny, aby zdanie było poprawne. Istnieją również różnice pomiędzy
systemami danych języków. Język polski należy do grupy języków słowiańskich, natomiast języki
angielski i niemiecki są językami germańskimi. W języku polskim nie występują rodzajniki
(przedimki), aspekty czasownika nie są wyrażane za pomocą czasów, nie ma również czasów
ciągłych. Uczniowie podkreślają, iż największą trudnością jest opanowanie czasów angielskich.
Wyczucie różnic pomiędzy poszczególnymi czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi nie jest
łatwe dla wielu uczących się. Przyswojenie samych form czasów nie sprawia takich trudności, jak
ich odpowiednie zastosowanie.
Badania wykazały, że nieliczni uczniowie posiadają tak wysoki stopień kompetencji językowych, aby
radzić sobie ze złożonymi zadaniami gramatyczno-leksykalnymi. Ograniczona liczba godzin w
szkołach państwowych nie pozwala na osiągnięcie pożądanego poziomu sprawności systemowej.
Drugą przyczyną słabych wyników jest wiek uczniów i ich poziom rozwoju intelektualnego, o czym
świadczy brak umiejętności rozwiązywania tego typu zadań również przez uczniów osiągających
wysokie wyniki w nauce.
Po średnio 12 latach nauki języka obcego uczeń powinien swobodnie się komunikować i radzić sobie
w każdej sytuacji, jednak tak nie jest. Uczniowie zdają egzaminy, a często nie potrafią nawiązać
rozmowy z obcokrajowcem. W związku z tym już od szkoły podstawowej nauczyciele powinni
przygotowywać uczniów głównie do swobodnego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej.
Wobec ograniczonej liczby godzin i obszernej podstawy programowej nauczyciele skupiają się na
treściach niezbędnych do zdania egzaminu, który stał się miarą umiejętności ucznia i nauczyciela.
Każdy uczeń, któremu zależy na własnej edukacji i uzyskuje bardzo dobre oceny w trakcie nauki
szkolnej, oczekuje wysokich wyników na egzaminach. Również w przypadku nauczycieli, dla
których wyniki egzaminu są podsumowaniem ich wieloletniej pracy, słabe rezultaty uczniów
wskazują na niski poziom kompetencji i wiedzy merytorycznej. Do chwili obecnej sprawdzian
szóstoklasisty (obowiązkowy w latach 2015-2016), nowo wprowadzony egzamin ósmoklasisty i
ostatni w roku 2019 egzamin gimnazjalny nie mają wpływu na promocję ucznia ani na jego ocenę
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końcową164, a są bardzo ważne w ocenie pracy nauczyciela. Średni wynik na egzaminie rozszerzonym
w gimnazjum z części sprawdzającej znajomość środków językowych wynosi 30%, a więc na granicy
uzyskania oceny pozytywnej. Nie jest to na pewno satysfakcjonujący wynik i wskazuje na braki w
umiejętnościach ucznia, a być może i nauczyciela. Badania wykazały, że tylko najstarsi uczniowie,
którzy opanowali słownictwo i wiedzę z zakresu gramatyki na poziomie B1, osiągnęli dobre wyniki.
Natomiast polskich uczniów, którzy bardzo dobrze wypełnili test-ankietę było kilku – głównie tych,
którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia. Uczniowie z Niemiec wykazali znacznie wyższy stopień
sprawności systemowej. Wynikać to może z faktu, że w podstawie programowej więcej godzin
poświęcono na naukę języków obcych (średnio 5 godzin tygodniowo, począwszy od klasy piątej)
oraz z innej formy egzaminów, co wiąże się z innymi metodami pracy na lekcjach. Analiza testówankiet wykazała również swobodniejsze operowanie przez Niemców zdobytą wiedzą językową.
Potrafią samodzielnie budować zdania, zasygnalizować własną intencję. Ich wiedza i umiejętności
pozwalają na swobodne komunikowanie się z osobami mówiącymi po angielsku.
3. Propozycja ćwiczeń podnoszących sprawność systemową uczniów i zadań ją testujących
Aktualna forma zadań testujących poziom sprawności systemowej z języka obcego zmusza ucznia
do myślenia schematycznego, gdyż prawidłowe rozwiązanie może być tylko jedno. Skoro
wprowadzono zadania otwarte, to powinny być one faktycznie otwarte, powinny dać uczniowi
możliwość samodzielnego dokończenia zdania bądź logicznej odpowiedzi na zadane pytanie.
Znajomość języka obcego nie polega na umiejętności rozwiązywania testów, lecz na radzeniu sobie
w sytuacjach praktycznych, na umiejętności porozumiewania się, zadawaniu pytań, udzielaniu
odpowiedzi, odpowiedniej reakcji, rozmowy na wybrany temat czy też przekazywaniu i rozumieniu
komunikatów w formie pisemnej.
Proponujemy zmniejszyć liczbę obecnie stosowanych złożonych zadań testujących znajomość
środków językowych i dodać zadania sprawdzające umiejętności komunikacyjne. Ta część egzaminu
może być przeprowadzana w formie pisemnej lub ustnej.
Poniżej przedstawiono dwa przykłady części arkusza egzaminacyjnego testującej umiejętności
komunikacyjne uczniów klas ósmych (autor: Karolina Ociepa).
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego, a po reformie systemu oświaty w Polsce - egzaminu ósmoklasisty, decydują o
przyjęciu do szkoły ponadgimazjalnej (ponadpodstawowej). W roku 2019 na skutek niefortunnej decyzji
Ministerstwa Edukacji Narodowej o miejsca w tych szkołach ubiegać się będą dwa roczniki uczniów – tych, którzy
po raz ostatni kończą gimnazjum, i tych, którzy po raz pierwszy kończą ósmą klasę. Ta sytuacja sprawi, że liczba
chętnych na jedno miejsce w szkole kolejnego etapu edukacji wzrośnie, a tym samym zmieni się znaczenie rezultatu
uzyskanego na egzaminie zewnętrznym, ponieważ szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe mają problemy z
zatrudnieniem nowych nauczycieli oraz powiększeniem bazy lokalowej.
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Tabela 19. Przykład pierwszy części arkusza egzaminacyjnego

1. Warm-up task
Answer the questions;
Odpowiedz na pytania;

1. What's your hobby?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2. How do you usually spend your winter holidays?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. Who is your favourite teacher? Why?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

2. Communicative language

1. Can you open the window? It's very hot in here.
......................................................................................
Answer the question or react ......................................................................................
appropiately;
2. I failed my driving test.
Odpowiedz na pytanie lub ......................................................................................
odpowiednio zareaguj;
......................................................................................
3. She is very beautiful, isn't she?
......................................................................................
......................................................................................
4. Will you help my with these bags?
......................................................................................
......................................................................................
5. What do you think about the last film with Leonardo
DiCaprio?
......................................................................................
......................................................................................
3. Mediation
Express it in English;
Wyraź to po angielsku;

1. Powiedz, że chce ci się pić.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2. Wytłumacz, że nie masz pieniędzy i musisz iść do
bankomatu.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. Powiedz nauczycielowi, że nie byłeś w szkole,
ponieważ byłeś chory.
......................................................................................
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......................................................................................
......................................................................................
Tabela 20. Przykład drugi części arkusza egzaminacyjnego

1. Warm-up task
Answer the questions;
Odpowiedz na pytania

1. Can you describe your best friend?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2. What do you usually do in your free time?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. What do you usually have for breakfast?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

2. Communicative language

1. I'm sorry, I'm late.
......................................................................................
Answer the question or react ......................................................................................
appropiately;
2. Why were you absent yesterday?
Odpowiedz na pytanie lub ......................................................................................
odpowiednio zareaguj;
......................................................................................
3. Have you ever been to England?
......................................................................................
......................................................................................
4. What would you do if you had a lot of money?
......................................................................................
......................................................................................
5. In my opinion, she is the best singer.
......................................................................................
......................................................................................
3. Mediation
Express it in English;
Wyraź to po angielsku;

1. Wczoraj nie było cię na lekcji matematyki. Zapytaj
kolegę, co było zadane.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2. Nie lubisz filmów akcji. Wytłumacz, że wolisz pójść
do kina na jakąś komedię.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. Poproś mamę, aby pozwoliła ci iść po lekcjach do
kolegi.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Próbne badania przeprowadzone na grupie 30 uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej oraz trzeciej
klasy gimnazjum wykazały, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tą formą testowania.
Większość uczniów wybrała wersję pisemną, gdyż od lat przyzwyczajeni są do testów. Uczniowie
osiągający celujące i bardzo dobre wyniki w nauce wykonali ten test również bardzo dobrze. Ponadto
zaznaczyli, że stanowczo wolą tę formę egzaminowania. Uczniowie posiadający średnie i słabe
umiejętności też zaznaczyli, że wolą tego typu zadania. Wprowadzenie takiej formy testowania wiąże
się z koniecznością sprawdzania każdego testu przez nauczyciela-egzaminatora, gdyż odpowiedzi
może być wiele i trudno ustalić tu jakikolwiek klucz odpowiedzi. Jednakże stosując tego typu
zadania, można stwierdzić, czy uczniowie opanowali środki językowe na tyle, żeby odpowiadać na
pytania, odpowiednio reagować i wyrażać własne komunikaty. Aby to wykonać, uczeń musi znać
słownictwo i treść gramatyczne co najmniej na poziomie A2 w skali biegłości językowej. Błędy
literowe nie zmieniające treści wypowiedzi powinny być dopuszczalne.
Poniżej przestawiono autorskie bądź zmodyfikowane ćwiczenia mające na celu doskonalenie
sprawności językowej uczniów. Są to zadania dla uczniów, którzy opanowali słownictwo i gramatykę
na poziomie A2 / B1.


Rozumienie tekstu czytanego

Na podstawie materiału wideo do podręcznika Go International 1 (Tulip, Bianchi, 2012).
Autor - Karolina Ociepa

Ćwiczenie polega na przeczytaniu tekstu i odnalezieniu w nim podanych poniżej słów i wyrażeń.

Sydney
Hi! I'm David Kidman. I'm Australian. I live in Sydney. Canberra is the capital of Australia but
Sydney is the biggest city. About 4 million people live in this big, modern, multicultural city. Many
of these people are from immigrant families and it's no surprise that they want to live here. It's a
beautiful place. Sydney means a big city life with great parks, beautiful beaches, famous sights
around the city, the bay, the Old Harbour Bridge, St. James Church, monorail and the Opera
House. Some people love the design but others hate it. What do you think?
Australians are crazy about sports. The country has a small population but there're sports stars and
world champions. Maybe it's the air here. Both the old and young around do sports.
There are thousands of miles of beautiful beaches in Australia. Bondi is a popular beach in Sydney.
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This morning on Bondi people are just relaxing or playing frisbee. Skateboarding is a good practise
for.... Yes, surfing! Surfing is great fun but it's important to be careful. There is no place in the world
like Sydney!

1. nowoczesny 2. wielokulturowy 3. zabytki 4. zatoka 5. kolejka jednotorowa 6. projektować 7. szaleć na punkcie czegoś –
8. kraj
9. ludność
10. mistrz świata
11. zarówno..., jak i…
12. ważny
13. ostrożny Tego typu ćwiczenia poszerzają słownictwo oraz testują umiejętność rozumienia tekstów czytanych.
Uczeń, aby odnaleźć wybrane słowa i wyrażenia, musi dobrze rozumieć treść, potrafić odróżnić
części zdania oraz posiadać ogólną umiejętność pracy z tekstem czytanym.
 Rozumienie tekstu słuchanego
Ćwiczenie polega na wysłuchaniu nagrania w języku angielskim i uzupełnieniu luk w podanym
streszczeniu w języku polskim (New Exam Evolution 3; Nick Beare 2014).
Autor – Karolina Ociepa
W ….......................... roku Stany Zjednoczone były relatywnie nowym krajem. Badacze opowiadali o
spektakularnych górach, ................................ i lasach, o fontannach gorącej wody i jeziorach
gorącego błota. Park Yellowstone stał się nagle popularny. Coraz więcej ........................... zwiedzało
ten kraj. W 1872 roku Park Yellowstone stał się pierwszym .............................................. na świecie.
Czy znasz legendę o Wielkiej Stopie? Ludzie mówią, że to jest wielkie .................................., które żyje
w lasach. Każdy turysta opowiada historie o Wielkiej Stopie.
Tego typu ćwiczenia nie dają uczniowi możliwości wyboru pomiędzy prawdziwą a złą odpowiedzią.
Aby poprawnie uzupełnić podane streszczenie w języku polskim, trzeba zrozumieć tekst w języku
angielskim.
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 Funkcje językowe

Repetytorium gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony (Karolina Kotorowicz, Arkadiusz
Mędela)
Autor modyfikacji – Karolina Ociepa
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu minidialogów pasującymi wyrażeniami.

1. A: ___________________, do you know how old this building is?
B: It was built in the seventeenth century.
2. A: Excuse me, do you mind if I take a photo of your house?
B: ________________ Go ahead.
A: Thank you.
3. A: Did you like the play?
B: I loved it. _____________________
4. A: Are we allowed to walk on the city walls?
B: __________________
A: What a shame!
5. A: Shall we go to the cinema this weekend or see the exhibition?
B: ____________________ !
A: But we haven't got enough time.
Poprzez usunięcie możliwych rozwiązań dajemy uczniowi większą swobodę. Sprawdzamy w tym
przypadku zrozumienie minidialogów oraz umiejętność odpowiedniej reakcji.
 Funkcje językowe

Repetytorium gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony (Karolina Kotorowicz, Arkadiusz
Mędela)
Autor modyfikacji – Karolina Ociepa
Ćwiczenie polega na połączeniu reakcji z zakresu funkcji językowych.

1. Let's drink for the newly-weds.

A. Not at all.

2. Mary, can you come here?

B. Cheer up.

3. Thank you very much for your help.

C. Take care.

4. I've failed my exams. It's not the end of the world.

D. Congratulations!
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5. Excuse me, could I have the menu, please?

E. That's all right.

6. I've passed my driving test.

F. Cheers.

7. Bye.

G. Certainly.

8. Can I speak to Susan, please?

H. Hold on.

9. Bye. I'm going to a party.

I. Just a minute.

10. I'm sorry, I forgot your book. Bring it tomorrow.

J. Enjoy yourself.

Łączenie fragmentów zdań lub dopasowywanie reakcji to bardzo dobre zadania testujące znajomość
treści oraz umiejętność zastosowania podanych wyrażeń w odpowiednim kontekście. Głównym
celem uczenia się nowego języka jest użycie go w sytuacjach komunikacyjnych, a więc w
codziennych rozmowach czy w korespondencji.

Uczeń, poznając nowe wyrażenie, powinien

wiedzieć, w jakim kontekście należy go użyć, więc zadaniem nauczyciela jest stworzenie podczas
zajęć odpowiednich sytuacji językowych.
 Środki językowe
Ćwiczenie polega na samodzielnym dokończeniu zdań (New Exam Challenges 3; Harris, Mower,
Sikorzyńska, White, Fricker 2012).
Autor modyfikacji – Karolina Ociepa

1. What would you do if you...............................................................................?
2. Both tigers and ….............................................................................................
3. The science lesson was .................................................than the maths lesson.
4. I'd like ................................................................................................., please?
5. The house............................................................in 1978 by a famous builder.
6. Do you know anyone who...............................................................................?
7. He said that he...................................................................................................
8. You have to............................................................. if you want to get on time.
9. You...................................... It is forbidden to park in the middle of the street!
10. He is so.............................................................................. He hates waiting.
Zadania tego rodzaju sprawdzają zarówno znajomość słownictwa, jak i umiejętności gramatyczne.
Podstawą jest tu odpowiedni zasób słów, natomiast znajomość reguł gramatycznych umożliwi
zbudowanie poprawnego zdania. Jest to zadanie charakteryzujące się wyższym poziomem trudności,
a jednocześnie wymaga od ucznia kreatywności.
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 Testowanie znajomości słownictwa
Ćwiczenie polega na połączeniu wyrażeń angielskich z ich polskimi odpowiednikami (Evolution
Plus 3; Beare 2014; „What's on at the British Museum”).
Autor - Karolina Ociepa

1. exhibition
2. death
3. holiday resort
4. rich Romans
5. huge eruption
6. poisonous smoke
7. ash and rocks
8. impossible
9. search
10. lost city
11. all the time
12. exploration

a) trujący dym
b) śmierć
c) wyprawa badawcza
d) popiół i skały
e) wystawa
f) niemożliwe
g) szukać
h) wielki wybuch
i) bogaci Rzymianie
j) przez cały czas
k) zagubione miasto
l) kurort wakacyjny

Zadaniem nauczyciela jest wprowadzanie na zajęciach jak największej liczby urozmaiconych
ćwiczeń z zakresu słownictwa. Uczenie się na pamięć słów i wyrażeń z gotowej listy jest w przypadku
wielu uczniów mało efektywne. Ćwiczenia z elementami tłumaczenia motywują do nauki i dzięki
nim uczeń, już na lekcji, przyswaja nowe słowa.
 Środki językowe
Ćwiczenie polega na przekształceniu słowa podanego po prawej stronie, aby logicznie pasowało do
treści zdania.
Autor – Karolina Ociepa

1. John and Lisa had an ...................... last week.
2.

......................, they managed to buy this car.

ARGUE
LUCK

3. She has a very friendly ......................

PERSON

4. Is he ........................... ?

CREATE

5. It's the ...................... time I've been to the zoo.
6. The.............................. of her article was yesterday.
7. I spent my............................in Germany.
8. My students are.................................talented.
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THREE
PUBLISH
YOUNG
INCREDIBLE

9. The man was arrested for his..............................beliefs.

RELIGION

10. I was worring about my family's.................................

SAFE

Aby wykonać tego typu ćwiczenia, niezbędne jest pełne zrozumienie treści zdania oraz wiedza z
zakresu słowotwórstwa. Trudno przekształcić podane słowo, jeśli nie wiemy, jaka część zdania jest
wymagana. Tworzenie rodzin wyrazów powinno często pojawiać się w scenariuszach lekcji języka
obcego.
Ćwiczenia i zadania stosowane w Niemczech dają uczniom więcej swobody i rozwijają kreatywność,
to oznacza, że na zajęciach uczeń również wykonuje więcej zadań otwartych. W Niemczech zadania
zamknięte są rzadko stosowane,

być może dlatego, że ograniczają sposób myślenia ucznia,

ukierunkowują na możliwe odpowiedzi. Wszystkie poniżej podane ćwiczenia poszerzają i
systematyzują wiedzę językową uczniów.
Poniżej przedstawimy kilka ciekawych zadań otwartych stosowanych w podręcznikach w
Niemczech.
 Funkcje językowe

Easy English B1.2 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ćwiczenie polega na połączeniu zdań.

1. Although it was Sunday,

a) he didn't want to see the see a doctor.

2. It didn't feel very warm,

b) I can't play very well.

3. Lots of people were invited,

c) although the sun was shining.

4. I couldn't sleep,

d) but only a few came.

5. Although Jack was ill,

e) although our hotel wasn't very good.

6. We ordered coffee,

f) the roads were very busy.

7. We enjoyed the holiday,

g) although I was really tired.

8. Although I practise every day,

h) but the waiter never brought it.

Zadanie polega na łączeniu fragmentów zdań. Testuje przede wszystkim rozumienie treści podanych
zdań i umiejętność łączenia fragmentów w całe, poprawne gramatycznie, wypowiedzi.
 Listening (rozumienie tekstów słuchanych)
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VERA 8 – Basiswissen und Übungsaufgaben, Version C: Gymnasium (2017).

Listen to the radio report. While listening, answer the questions below in 1 to 5 words / numbers.

1. What is Shrovetide?
__________________________________________________________
2. How do shopkeepers prepare for the match?
__________________________________________________________
3. On which day(s) does the match take place?
__________________________________________________________
4. How many hours is the match?
__________________________________________________________
5. How does the ball get to the goal? (Name one possibility)
__________________________________________________________
Poprawnych odpowiedzi udzielą, w przypadku takiej formy testowania rozumienia tekstów
słuchanych, jedynie osoby, które opanowały język angielski na wysokim poziomie. Brak możliwości
wyboru wyklucza przypadkowe zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
 Sprachmittlung (tłumaczenie)
VERA 8 – Basiswissen und Übungsaufgaben, Version C: Gymnasium (2017).
Autor modyfikacji – Karolina Ociepa

Translate and write Harry's reply?

1.

Pozdrów Harry'ego i zapytaj, co u niego słychać.

(Grüße Harry und frage ihn, wie es ihm geht.)
You: ____________________________________________________
Harry: __________________________________________________
2. . Chcesz się dowiedzieć, ile lat ma jego siostra.
(Du willst wissen, wie alt seine Schwester ist.)
You: ____________________________________________________
Harry: __________________________________________________
3.

Pytasz Harry'ego, gdzie jest jego siostra.
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(Du fragst Harry, wo seine Schwester ist.)
You: ____________________________________________________
Harry: ___________________________________________________
4. Chcesz wiedzieć, co on właśnie robi.
(Du willst wissen, was er gerade tut.)
You: ____________________________________________________
Harry: ___________________________________________________
 Sprachmittlung (tłumaczenie)
VERA 8 – Basiswissen und Übungsaufgaben, Version C: Gymnasium (2017)165.
Tłumaczenie na język polski – Karolina Ociepa

You are on a visit in London and you want to ask your guide some questions. What do you say in
English? You do not have to translate word by word.
1. Jesteś w Muzeum Madame Tussauds. Gwiazdy muzyki pop bardzo ci się podobają. Chcesz
zrobić zdjęcia, ale nie wiesz, czy to jest dozwolone.
(Du bist bei Madame Tussauds. Die Popstars gefallen dir besonders gut. Du möchtest fotografieren,
bist aber nicht sicher, ob es erlaubt ist.)
You: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Chcesz wysłać pocztówki do Niemiec i potrzebujesz znaczki.
(Du willst Postkarten nach Deutschland verschicken und brauchst Briefmarken.)
You: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Chciałbyś zrobić sobie zdjęcie z jednym ze strażników The Tower of London.
(Du würdest dich gerne mit einer der Wachen vor dem Tower fotografieren lassen.)
You: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Wieczorem chciałbyś pójść do London Eye, jednak nie wiesz, jak tam dojść.
(Am Abend möchtest du noch zum London Eye, weißt aber nicht wie du dort hinkommen kannst.)
You: ____________________________________________________________\
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https://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/Lernstandserhebungen/VERA+8+Ziele, (dostęp: 3.07.2018).
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____________________________________________________________
5. Z chęcią poszedłbyś na musical, n.p. na „Króla lwa”. Chciałabyś się dowiedzieć, czy są
jeszcze bilety oraz ile kosztują.
(Du würdest gerne ein Musical besuchen. Dich würde z.B. „Der König der Löwen” interessieren. Du
möchtest wissen, ob es noch Karten gibt und wie viel się kosten.)
You: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Zadania z zakresu tzw. Sprachmittlung wymagają dość wysokiego poziomu sprawności systemowej.
Należy w tym przypadku znać słownictwo oraz struktury gramatyczne, by za ich pomocą
samodzielnie budować całe zdania i wyrażać własne intencje. Ta umiejętność jest celem każdego
uczącego się języków obcych i kiedy ten cel zostanie osiągnięty, będzie można założyć, że sprawność
systemowa została opanowana.
Termin Sprachmittlung jest różnie definiowany w zależności od dziedziny nauki. Zasadniczo jest to
przełożenie tekstu z języka wyjściowego na tekst w języku docelowym 166. Frank Königs wyraźnie
zaznacza, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy dydaktyką tłumaczenia, a dydaktyką nauczania
języków obcych, ponieważ podczas lekcji najważniejszy jest sam procesie nauczania, natomiast
dydaktyka tłumaczenia koncentruje się na strategiach i technikach przekładu167.
Andrea Rössler formułuje definicję terminu Sprachmittlung następująco:
Sprachmittlung to odpowiadające sytuacji, nakierunkowane na adresata i logiczne przekazywanie
treści tekstów pisanych i mówionych z jednego języka na drugi168.
Głównym założeniem jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie leksyki i gramatyki.
Zadania egzaminacyjne z zakresu Sprachmittlung polegają na przełożeniu podanej sytuacji na język
angielski. Aby zbudować całe zdania, a nawet dłuższe wypowiedzi w języku angielskim, wymagane
jest opanowanie języka obcego na poziomie co najmniej A2, tj . 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 etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym
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F. G. Königs, op. cit., s. 315-317.
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Ibidem, s. 315-317.
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A. Rössler, Die sechste Fertigkeit? Zum didaktischen Potenzial von Sprachmittlungsaufgaben im
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używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które
są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i osobiste doświadczenia oraz plany,
projekty i marzenia dotyczące przyszłości169.

169

Opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(ESOKJ).
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Podsumowanie
Głównym celem napisania niniejszej rozprawy doktorskiej było – jak to zaznaczono we wstępie –
ustalenie, czy słaba sprawność systemowa uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz
niskie wyniki znajomości środków językowych (umiejętności gramatyczno-leksykalne) na
egzaminach w Polsce (sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny) zależą od systemu
szkolnego i przyjętej podstawy programowej. Cel ten wynikał z marzenia autorki o poprawie jakości
nauczania języków obcych w szkołach państwowych w Polsce, o zmianie formy testowania
znajomości środków językowych oraz o podniesieniu poziomu sprawności systemowej w zakresie
języka angielskiego uczniów w Polsce. Oczywiście wiąże się to przede wszystkim z zatrudnianiem
dobrze wykształconych nauczycieli, którzy oprócz wiedzy merytorycznej potrafią zaszczepić w
uczniach pasję do języka oraz zachęcić do pogłębiania wiedzy. Nauczyciel w szkole podstawowej
jest dla ucznia, który zaczyna edukację, wzorem do naśladowania, kształtuje jego osobowość oraz
wskazuje mu drogę, którą dziecko będzie podążało w przyszłości. Z tego powodu bardzo istotne w
procesie edukacji są indywidualne predyspozycje nauczycieli, ale też i uczniów. Każdy nauczyciel
ma różny stopień wiedzy, umiejętności oraz stosuje inne metody nauczania. Poza tym dużą rolę
odgrywa doświadczenie w zawodzie i chęć do dalszego doskonalenia.
Szkoła powinna stworzyć jak najlepsze warunki do nauczania i uczenia się języków obcych.
Podstawa programowa i programy nauczania powinny być tak opracowane, aby zapewnić jak
najwyższy poziom nauczania oraz harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. W związku z wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej zapotrzebowanie na znajomość języków obcych, zwłaszcza języka
angielskiego, na pewno wzrosło. Uczniowie i studenci mają możliwość korzystania z różnych
programów, projektów i stypendiów, które pozwalają na studia za granicą. Jest to dobry sposób na
sprawdzenie swoich umiejętności językowych poprzez kontakt z rdzennymi mówcami danego
języka. Na przestrzeni ostatnich 20 lat obserwujemy, że coraz więcej przedsiębiorstw, w związku
z rozwojem gospodarczym, poszerza swoją działalność poprzez tworzenie filii w różnych krajach.
Wiąże się to z koniecznością zatrudniania pracowników ze znajomością języków obcych. Trudno
obecnie znaleźć dobrą pracę bez znajomości języka, głównie angielskiego. Misją współczesnej szkoły
jest przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie,
dlatego nauczanie języków obcych stało się istotnym elementem kształcenia dzieci i młodzieży.
Świadczy o tym fakt, iż od wielu lat język obcy jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminach.
Skoro język obcy stał się tak ważny, to powinniśmy zrobić wszystko, aby dążyć do jak najwyższej
jakości kształcenia w tej dziedzinie. Przeprowadzone badania wskazują, iż uczniowie polscy, mimo
wielu lat nauki języka angielskiego, nie opanowali sprawności systemowej na poziomie
umożliwiającym swobodną komunikację. W świetle wyników wyraźnie widać, że różnice w
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organizacji zajęć (większa liczba godzin w Niemczech), inna podstawa programowa (w Niemczech
bardziej rozbudowana), a przede wszystkim inna forma prowadzenia zajęć, inny dobór ćwiczeń i
odmienna formuła egzaminów sprzyjają lepszemu opanowaniu języka angielskiego w zakresie
systemu przez uczniów niemieckich.
Kluczowe jest też innowacyjne podejście do nauczanego przedmiotu, gdyż żyjemy w czasach
intensywnego rozwoju technologii i warto byłoby skorzystać z nowości, jakie pojawiają się na rynku.
Możemy zaobserwować znaczny wzrost umiejętności uczniów w zakresie obsługi nowych
technologicznie urządzeń. Rolą nauczyciela powinno być wykorzystanie tej wiedzy i dostosowanie
metod pracy do współczesnego ucznia. Dziś mamy dostęp do różnych źródeł wspomagających
uczenie się i nauczanie danego przedmiotu, zwłaszcza w przypadku języków obcych. Coraz więcej
ludzi korzysta z internetowych źródeł informacji w każdej niemal dziedzinie. Możliwości jest wiele,
ale czy w związku z tym faktem uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki? Na pewno mamy do
czynienia z coraz większymi problemami wychowawczymi, a przez to maleje również poziom
wiedzy i umiejętności uczniów. Duży wpływ na opanowanie materiału z podstawy programowej mają
indywidualne predyspozycje uczniów, którzy pochodzą z rożnych środowisk, mają bardzo
zróżnicowany poziom rozwoju intelektualnego oraz skrajne różny poziom motywacji do nauki.
W nielicznych szkołach podstawowych i gimnazjach klasy dzielone są ze względu na poziom
znajomości języka. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017
r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 poz. 703): „na
obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24
uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie
więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości
języka obcego nowożytnego”.
Ponadto od kilkunastu lat dzieci z niepełnosprawnością intelektualną trafiają do szkół
ogólnodostępnych, które nadal nie są do tego przygotowane. Pojawienie się takiego ucznia w szkole
wciąż jest nie lada wyzwaniem dla nauczycieli, którzy często nie mają odpowiedniego wykształcenia.
Według Rozporządzenia MEN z 12 lutego 2001 r. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, w szkole integracyjnej,
szkole

specjalnej

lub

oddziałach

specjalnych

albo

w

specjalnym

ośrodku

szkolno-

wychowawczym170.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie
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Oba powyższe rozporządzenia sprawiają, iż od nauczyciela, oprócz wiedzy przedmiotowej,
wymagana jest wiedza i umiejętności pedagogiczne, psychologiczne, organizacyjne oraz z zakresu
nauczania specjalnego. W związku z obecnością na zajęciach uczniów z opiniami i orzeczeniami z
poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien być zatrudniony nauczyciel wspomagający, gdyż
jeden nauczyciel nie ma możliwości w prawidłowy sposób realizować podstawę programową oraz
indywidualizować proces nauczania. Do pracy w szkole upoważnia tytuł magistra oraz
przygotowanie pedagogiczne, natomiast aby pracować z dziećmi wymagającymi kształcenia
specjalnego, powinno się odbyć studia z zakresu pedagogiki specjalnej. Nauczyciele języków obcych,
którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana, nie posiadają
dodatkowego dyplomu z pedagogiki specjalnej. Celem sprostania wyzwaniu, jakim jest praca z grupą
uczniów, z których każdy jest inny, każdy reprezentuje różny poziom wiedzy i umiejętności,
nauczyciel musi odbyć szereg szkoleń z zakresu nauczanego przedmiotu oraz związanych z pracą
wychowawczą w szkole.
Aktualnie jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym, celem nauczania w szkole jest
przygotowanie uczniów do egzaminów, których wyniki są ogólnodostępne i wobec tego na ich
podstawie oceniana jest praca uczniów i nauczycieli. Egzaminy są ważne, gdyż dodatkowo motywują
do podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy, jednakże nie powinny być istotą kształcenia.
Uczenie się jest procesem złożonym, który w głównej mierze polega na zdobywaniu nowych
umiejętności pod okiem nauczyciela. Uczeń powinien znajdować się w centrum procesu edukacji,
zatem szkoła i nauczyciele powinni stworzyć jak najlepsze warunki do efektywnej nauki. Światowy
trend zmusza wszystkie kraje, by szczególnie dbały o osiąganie wysokiego poziomu wiedzy i
umiejętności oraz zwracały coraz większą uwagę na kwestię tzw. kompetencji XXI wieku. Niepokój
wywołuje fakt, że tradycyjne koncepcje edukacyjne nie są w stanie sprostać tak wygórowanym
wymaganiom. W przypadku języków obcych stopniowo podnoszony jest poziom znajomości języka.
Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom A2+ (B1 w zakresie rozumienia
wypowiedzi). W 2022 r. odpowiednio wzrośnie również poziom trudności egzaminu ósmoklasisty z
języka obcego nowożytnego. Z badań wynika, że niewielu uczniów osiąga poziom B1 po ukończeniu
gimnazjum (aktualnie VIII klasy szkoły podstawowej). Zwiększenie tygodniowej liczby godzin oraz
podział klas ze względu na poziom umiejętności na pewno przyczyniłyby się do podniesienia
poziomu sprawności systemowej.
Kolejną kwestią jest zmiana testowania na egzaminie ósmoklasisty. Wprowadzenie egzaminu ustnego
zmusiłoby nauczycieli do zmiany metod pracy na zajęciach. Obecnie, w związku z egzaminem

kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. 2001 nr 13, poz. 114).
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pisemnym przeprowadzanym w formie testu, na zajęciach brak jest czasu na rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych opartych na rozmowie. Uczniowie nie potrafią budować zrozumiałych i
poprawnych gramatycznie zdań, mimo że umiejętność komunikowania się w języku obcym jest
głównym założeniem podstawy programowej nowożytnego języka obcego.
Podsumowując, możemy wnioskować, iż na poziom znajomości języka obcego uczniów kończących
szkołę podstawową, czy do roku 2019 gimnazjum, ma wpływ szereg czynników, począwszy od
systemu edukacji, podstawy programowej nauczania języka obcego, kompetencji i metod nauczania
nauczycieli, a kończąc na indywidualnych predyspozycjach uczniów.
Polski system edukacji nie jest doskonały i permanentnie poddawany krytyce zarówno ze strony
uczniów i rodziców, jak i samych nauczycieli. W związku ze zbyt obszerną podstawą programową i
ograniczoną liczbą godzin w szkole państwowej rodzice, aby pomóc własnym dzieciom, zmuszeni
są do korzystania z korepetytorów. Nauczyciel, który ma obowiązek indywidualizować proces
nauczania, nie jest w stanie w ciągu 45 minut sprostać potrzebom każdego ucznia. W związku z
pojawieniem się na zajęciach uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wymagającymi
dodatkowej uwagi i odpowiednio dostosowanych materiałów dydaktycznych, brakuje już czasu dla
uczniów zdolnych, którzy najczęściej są zaniedbywani w procesie nauczania. Rozwiązaniem są
zajęcia dodatkowe po lekcjach, jednak uczniowie po 7 godzinach zajęć są zbyt zmęczeni, aby te
dodatkowe godziny przyniosły założone efekty. Kolejną kwestią w przypadku języków obcych jest
częsta zmiana nauczycieli, co negatywnie wpływa na poziom umiejętności uczniów. Zanim nowy
nauczyciel pozna uczniów i ustali ich stan wiedzy, mija dużo cennego czasu. Niestety uczniowie,
którzy w toku nauki w szkole podstawowej (czy też poprzez przejście do gimnazjum) zmieniali
nauczycieli, mają niższy poziom znajomości języka.
W procesie edukacji najważniejszą rolę odgrywa sam nauczyciel, którego wykształcenie i
kompetencje mają istotny wpływ na poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Dyrektorzy, rekrutujący
nowych pracowników, powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj ukończonych studiów
oraz na predyspozycje interpersonalne kandydatów. Nauczyciel powinien mieć umiejętność
przekazywania zdobytej w ciągu pięcioletnich studiów wiedzy. Musi być na tyle kompetentny, aby
swobodnie tą wiedzą operować. Pedagodzy posiadający certyfikat językowy lub ci, którzy ukończyli
trwające dwa semestry kursy kwalifikacyjne, posiadają zbyt ograniczony zakres wiedzy, aby nauczać
inne osoby. Uczniowie szkół podstawowych zadają wiele różny pytań, jest to okres ich rozwoju i
ciekawości świata, a nauczyciele powinni być na te pytania przygotowani.
Żyjemy w czasach intensywnego rozwoju technologii i w związku z tym współczesny nauczyciel,
oprócz wiedzy czysto merytorycznej, powinien znać najnowsze metody wykorzystujące Internet
wraz z aplikacjami wspomagającymi proces nauczania. Uczniowie coraz częściej wybierają cyfrowe
rozwiązania zamiast tradycyjnych. Poza tym uczniowie, mający na co dzień do czynienia z różnymi
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wirtualnymi bodźcami, w mniejszym stopniu potrafią skopić uwagę na zajęciach lekcyjnych.
Skutkiem tego jest brak motywacji do nauki, brak kreatywności i samodzielnego myślenia twórczego.
Ocenianie wiedzy uczniów poprzez testowanie za pomocą zadań zamkniętych znacznie wpłynęło na
aktualny poziom wiedzy i umiejętności. Dużą wadą zadań zamkniętych jest możliwość
przypadkowego wyboru dobrej odpowiedzi, wobec tego nigdy nie będziemy pewni, czy uczeń
faktycznie znał prawidłowe rozwiązanie. Wyniki testu-ankiety zastosowanego w badaniach
wskazują, że zadania otwarte, wymagające oprócz wiedzy gramatyczno-leksykalnej tak zwanej
inteligencji lingwistycznej oraz kreatywności, stanowią dla większości uczniów nieprzekraczalną
barierę. Zadania te są zbyt trudne, ponieważ w ciągu nauki szkolnej stosowano testy, które nigdy nie
będą dobrą metodą oceniania poziomu znajomości języków obcych. Żeby uczniowie zaczęli mówić
i pisać w języku obcym, należy na zajęciach zastosować metody pracy, które pobudzą
zainteresowanie otoczonych przez technologie uczniów, ale przede wszystkim trzeba odejść od
obecnych form testowania.
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Streszczenie (Summary)

The main intention of this doctoral thesis was to detect the reasons for poor language skills of students
finishing lower secondary school and primary school, as well as poor results in the part of exams
testing linguistic knowledge (grammatical and lexical skills). Children start learning a foreign
language, mailny English, in kindergarten and end after the third year of lower secondary school (as
a result of the reform of the education system in 2017 after the 8th grade of primary school). After
ten years of learning on average, the student should be able to communicate in a given language and
build correct sentences. Acquiring of communication skills is a key assumption of the curriculum of
a modern foreign language, so if students are unable to express their intentions and do not understand
statements in a foreign language, this means that the basic purpose of learning a foreign language has
not been achieved. One of the reasons for the lack of communication skills may be the form of the
exam itself, which is prepared as a written test. In view of the fact that, class hours are limited,
teachers focus mainly on preparing students for the exam, while other aspects of language learning
are neglected. In connection with the above, the exercises and tasks used in classes and exams in
Poland and Germany were analyzed to specify what types of tasks students can not cope with. The
results of the research allowed to deduce how to change the way of testing and examining, so that
students after graduating from lower secondary school or currently eight-grade primary school could
freely use a foreign language - master the language system.
In the carried out research we used the results of test-surveys containing grammatical and lexicalal
tasks. The results of the lower secondary school exam and the sixth grade test (compulsory in 20152016) were also taken into account. The outcomes served as a basis for further reflection on the quality
of foreign language teaching in public schools, the reasons for low language skills and lack of
communication skills of the majority of students.
The theoretical part of the work consists of three chapters. In the first chapter we find the definition
of the term language and the characteristic of language and communicative abilities. In addition, the
validity of the use of translation exercises in foreign language teaching was considered. The second
chapter presents the role of the school in the acquisition and learning of language. Education systems
and curricula in the field of a modern foreign language in Poland and Germany were subjected to a
comparative analysis. The third chapter analyzes the causes of difficulties in mastering of English
language. An attempt was made to answer the question about the impact of the mother tongue on the
success or failure of learning a foreign language. Individual predispositions and qualifications of
teachers, individual predispositions and competences of students, as well as general problems related
to the school system in Poland were also discussed.
In the practical part, the results of tests-surveys carried out in Poland and Germany, as well as the
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results of exams in Poland in the field of grammatical and lexical skills were analyzed. Studies have
shown that only the oldest students who mastered the vocabulary and knowledge of grammar at A2+
/ B1 level achieved good results. However, there were several students who completed the survey
very well. Students from Germany showed a much higher level of English language skills. This may
be due to the fact that in the curriculum more hours were devoted to learning foreign languages and
a different form of exams, which is associated with other methods of working on lessons. The analysis
of the surveys also showed that Germans have higher communication skills. They can independently
build sentences and signal their own intention. Their knowledge and skills allow them to
communicate freely with people who speak English. In view of the poor level of mastery of grammar
and the introduction of open tasks in the exam of the eighth grade, exercises aimed at improving the
students' English language and communicative skills were proposed.
The level of knowledge of English language system of students finishing primary or lower secondary
school is affected by a number of factors. Starting from the education system, the curriculum of
teaching a foreign language, competences and teaching methods of teachers, and ending with
individual predispositions of students. One of the conclusions emerging from both theoretical and
practical research is the excessive concentration of teachers and students on preparation for the exam,
which takes the form of a written test. The introduction of the oral part of the exam would involve a
change in the methods of work during classes and at the same time would improve communication
and system skills in the field of a foreign language - English.
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Aneks
Test-ankieta do badania sprawności systemowej uczniów
1. Wersja w języku polskim
(Fragmenty w języku niemieckim zostały przetłumaczone na język polski lub pozostawiono
oryginalną wersję polską.)

Wiek....................
Ankieta dotycząca poziomu trudności ćwiczeń i zadań z zakresu środków językowych
stosowanych na zajęciach oraz egzaminach w Polsce i w Niemczech – Poziom szkoły
podstawowej i gimnazjum.
1. Repetytorium szóstoklasisty Pearson (Bright, Kilbey, Tetiurka, 2014).
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu luk w tekście podanymi słowami. Trzy słowa są podane
dodatkowo.

A. old

B. teenager

C. woman

D. straight

E. nice

F. red

Hi Michelle,
We've got a new girl and a new boy in our class. Our new girl's name's Maria. She's very
1._________ . She's got green eyes and short, dark, wavy hair. She's thirteen, so she's a
2.__________ !
Our new boy's name is Martin. He's twelve. He's short and he's got cool blond, 3.____________ hair.
He's interested in art.
Bye!
Barbara

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)
2. Repetytorium szóstoklasisty Pearson (Bright, Kilbey, Tetiurka, 2014).
Ćwiczenie polega na zakreśleniu poprawnej odpowiedzi.
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1. Mum's a teacher. She's got classes now, so she's in the garden / at school / at home.
2. I want to be a camera / photographer / photo.
3. Dad's at work. He's writing an email / watching TV / helping mum.
4. Mrs Jones is serving a customer. She's a mechanic / journalist / shop assistant.
5. I help mum cook / drive / look after lunch on Saturdays.
6. I'm a nurse. I work in a hospital / airport / factory.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)
3. Sprawdzian szóstoklasisty Macmillan (Rosińska, Mędela, 2014).
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu tekstu podanymi w ramce wyrażeniami.

plays

does

doesn't

like

sometimes

always

are there

do

there is

don't

Dear Alice,
I really 1._______ my room. It is quite big and comfortable. Because I'm out of the house most of the
day, I 2._______ spend much time here on weekdays. 3._______ a TV in my room, so that I can
watch my favourite programmes in the evening. My little sister 4._______ comes to my room and
she 5._______ on my computer. I'm 6._______ angry with her when she 7._______ ask me first.
What about your room? What 8._______ it look like? 9._______ you spend a lot of time in your
room? What kinds of things and furniture 10._______ in your room?
Write to me soon,
Tina

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

4. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu tekstu podanymi słowami w odpowiedniej formie.
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Europe

cook

easy

feed

healthy

teach

Why don't people care more about their diet? Why do so many of us eat 1._______ food which is full
of fat and low in nutrients? Children 2._______ about food and how to eat healthily at school so it
isn't a lack of knowledge. It is easy to blame the modern lifestyle and say that a lot of people are too
busy 3._______ for themselves but is that true? One woman is trying to show that it doesn't have to
be.
Nigella Lawson is well-known for her television cookery show and her recipe books. She has always
tried to make her recipes easy to follow and quick to make, and her series, „Nigella Express”, presents
a selection of beautiful meals that can be prepared 4._______ by anyone. Nigella shows how to make
quick breakfasts, dinners, suppers, party food, picnics and other meals. There are 5._______ dishes
from countries such Spain and Italy but Nigella often creates her own recipes as well. Some people
have claimed that not all her recipes are healthy but there is always a range of ideas and it is easy to
avoid the high calorie dishes.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

5. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ćwiczenie polega na tłumaczeniu z języka polskiego na angielski fragmentów zdań – klasa III
gimnazjum.
1. What (byś zrobił) .........................................................if you saw a real dinosaur
2. (Zarówno tygrysy, jak i) ............................................rhinoceros are in danger of becoming
extinct.
3. The Science Museum was (dużo bardziej interesujące)
….....................................................................than the Natural History Museum.
4. Very (mało ludzi) …...............................in western countries could survive long without
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electricity.
5. (Gdybym nie miał) ….........................a mobile phone, I wouldn't keep in touch with all my
friends.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)
6. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu zdań wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie. Nie wolno
zmieniać kolejności podanych słów lecz trzeba dodać niezbędne elementy.

1. The tablets (be / keep) ___________________ in the cupboard in the bathroom.
2. (I / allergic) ________________________________cheese.
3. It (be / healthy / eat) ________________________________ a lot of vegetables.
4. (I / find) ____________________________ this recipe on the Internet last night.
5. You look ill. (have / you) __________________________________ a headache?
6. You're ill now because (you / not / go) ____________________________ to the doctor when
you started sneezing.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)
7. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ćwiczenie polega na przeczytaniu pary zdań i uzupełnieniu zdania drugiego, tak aby zachować
znaczenie zdania pierwszego.

1. I'm certain that someone knows the answer to question 5.
Someone must _________________________________________ to question 5.
2. Can I suggest something?
Can I make _________________________________________?
3. Wait a minute. I'll see if he's here.
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Hold __________________________________. I'll see if he's here.
4. I'm sure that isn't a real tatoo.
That can't ___________________________________.
5. That was our idea.
That idea _____________________________________.
6. My parents say I can't dye my hair red.
My parents won't ______________________________ my hair red.
7. Ed sends texts to Jo every day and she sends texts to him every day.
Ed and Jo send texts to _______________________________________.
8. There's nowhere for us to sit.
There isn't ___________________________________ to sit.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

Ćwiczenia i zadania stosowane w Niemczech:

1. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
W zadaniu tym należy wyrazić podane polecenie w języku angielskim.

1. Du suchst den Weg zum Bahnhof.
(Szukasz drogi do dworca.)
______________________________________________________________
2. Du bist in der Schule und hast etwas nicht verstanden.
(Jesteś w szkole i czegoś nie zrozumiałeś.)
______________________________________________________________
3. Es ist sehr heiß im Zimmer.
(Jest bardzo gorąco w pokoju.)
______________________________________________________________
4. Es ist relativ dunkel im Klassenzimmer.
(Jest dosyć ciemno w klasie.)
______________________________________________________________
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Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

2. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
W tym zadaniu należy przeczytać, co wydarzyło się Marie, studentce z wymiany mieszkającej u
Pam, i przetłumaczyć całe zdania na język angielski.
1. Marie kommt zu spät zum Essen. Zuerst hatte sie sich verlaufen und dann hatte auch noch der Bus
Verspätung. (Marie spóźnia się na obiad. Najpierw się zgubiła a później jej autobus miał opóźnienie.)
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Sie möchte am Abend mit einigen Klassenkameraden ausgehen. Sie wollen ins Kino und dann
noch etwas essen. (Chce wyjść wieczorem z kolegami. Chcą pójść do kina a później coś zjeść.)
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Pam hat Bedenken, da am nächsten Tag Schule ist. Marie hat aber ihre Hausaufgaben schon
gemacht und will ganz pünktlich zu Hause sein. (Pam nie jest pewna, czy to dobry pomysł,
ponieważ jutro Marie musi iść do szkoły. Marie twierdzi, że odrobiła lekcje i będzie punktualnie w
domu.)
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Als Pam es ihr trotzdem nicht glaubt, fühlt sich Marie ungerecht behandelt. Ihre Eltern hätten sie
sicher gehen lassen. (Pam nadal jej nie wierzy i Marie czuje się niesprawiedliwie potraktowana. Jej
rodzice na pewno by jej pozwolili wyjść.)
Marie:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)
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3. Easy English A1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ćwiczenie polega na tłumaczeniu fragmentów zdań.

1. Ich bin die ganze Woche beschäftigt gewesen.
(Cały tydzień byłem zajęty.)
I've been busy ________________________________ .
2. Jemand hat angeklopft, aber der Mann hat sich nicht bewegt.
(Ktoś zapukał, ale mężczyzna nie ruszył się.)
Someone knocked, but the man ____________________________ .
3. Wer hat die Beifahrertür geöffnet?
(Kto otworzył drzwi pasażera?)
Who opened the _________________________ ?
4. Maddy hat gesehen, das die beiden sich kannten.
(Maddy zauważyła, że ci dwoje się znali.)
Maddy saw that the two of them knew _______________________ .

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

4. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród czterech możliwych.

1. Peter has _____________________ plans for today.
a) a lot of b) much c) a lots of d) any
2. First Peter has to ____________________ his homework for tomorrow.
a) make b) write c) do d) take
3. Then he wants to ______________________ some music on the radio.
a) listen to b) play c) hear d) make
4. Later he wants to _______________________ TV.
a) see b) watch c) look d) hear
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5. But first he must learn some French ________________________ .
a) vocabulary b) word c) vocabularies d) text
6. Tomorrow he ______________________ a test in school.
a) makes b) has c) writes d) is taking
Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

5. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Zadanie polega na uzupełnieniu zdań odpowiednimi słowami.

a) I leave my house 1.__________ 7 o'clock and come home six hours later. Usually I can sleep
2.__________ half past six. So I don't have 3.___________ time in the morning. Now it's 9 o'clock.
I left my house two hours 4.__________ . 5.__________ four hours I will be at home again.
b) We live in Brighton. Today I'm going 6.__________ London with a friend. She is 7._________
Brighton, too. It takes 8.__________ two hours to get there 9._________ train.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

6. Easy English B1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ćwiczenie polega na uzupełnieniu dialogu podanymi wyrażeniami.

for fun

I agree

I'm not sure

so to speak what you mean

Tony: Did you say you're going to learn another language?
Angela: Yes, I'm starting Irish next week.
Tony: Irish? Why Irish?
Angela: Just 1.___________________ . Because it's there, 2._________________ . What about you?
Tony: 3.__________________ . I might do German because we're going to Austria on holiday. But
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language learning is hard work.
Angela: 4._________________ . You can't learn a language in five minutes.
Tony: I feel a bit stupid when I try to say strange words in class and I don't say them right.
Angela: I know 5.__________________ , but don't forget it's the same for everyone.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

7. Easy English B1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ćwiczenie polega na użyciu czasownika w odpowiednim czasie i formie.

1. (Martin / swim) ________________________ in the pool most weekends.
2. (my taxi / be) __________________________ here soon.
3. (we / have) ____________________________ a party last week.
4. (I / wait) _____________________________ for the train at the moment.
5. (Claire / go) ___________________________ to French classes every week.
6. (my sister / be) _____________________________ fifty next year.
7. (my father / retire) ____________________________ two years ago.
8. (I / not see) ______________________________ the film yet.

Zadanie:
 jest trudne
 jest łatwe
 nie mogłem wykonać, gdyż nie rozumiem treści
 nie mogłem wykonać, gdyż nie nie znam reguł gramatycznych (treść rozumiem)

Podsumowanie
Uważam, że ćwiczenia i zadania na egzaminach z zakresu środków językowych są:
 najtrudniejsze ze wszystkich ćwiczeń i zadań
 są łatwe, jeśli się zna słownictwo i rozumie treść
 są łatwe, jeśli się zna reguły gramatyczne
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 są trudne i nie potrafię ich wykonać

2. Wersja w języku niemieckim
(Fragmenty w języku polskim zostały przetłumaczone na język niemiecki lub pozostawiono
oryginalną wersję niemiecką.)

Alter............
Die Umfrage (Test) betreffs des Schwierigkeitsgrades der Aufgaben und Übungen aus dem
Bereich Grammatik, die in Polen und in Deutschland verwendet werden – Sprachlevel A2/B1
Übungen und Aufgaben, die in Polen verwendet werden:
1. Repetytorium szóstoklasisty Pearson (Bright, Kilbey, Tetiurka, 2014).
Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern. Drei Wörter wurden zusätzlich angegeben.

A. old

B. teenager

C. woman

D. straight

E. nice

F. red

Hi Michelle,
We've got a new girl and a new boy in our class. Our new girl's name's Maria. She's very
1._________ . She's got green eyes and short, dark, wavy hair. She's thirteen, so she's a
2.__________ !
Our new boy's name is Martin. He's twelve. He's short and he's got cool blond, 3.____________ hair.
He's interested in art.
Bye!
Barbara
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

2. Repetytorium szóstoklasisty Pearson (Bright, Kilbey, Tetiurka, 2014).
Wähle die richtige Antwort.
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1. Mum's a teacher. She's got classes now, so she's in the garden / at school / at home.
2. I want to be a camera / photographer / photo.
3. Dad's at work. He's writing an email / watching TV / helping mum.
4. Mrs Jones is serving a customer. She's a mechanic / journalist / shop assistant.
5. I help mum cook / drive / look after lunch on Saturdays.
6. I'm a nurse. I work in a hospital / airport / factory.
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)
3. Sprawdzian szóstoklasisty Macmillan (Rosińska, Mędela, 2014).
Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern.

plays

does

doesn't

like

sometimes

always

are there

do

there is

don't

Dear Alice,
I really 1._______ my room. It is quite big and comfortable. Because I'm out of the house most of the
day, I 2._______ spend much time here on weekdays.3. _______ a TV in my room, so that I can
watch my favourite programmes in the evening. My little sister 4._______ comes to my room and
she 5._______ on my computer. I'm 6._______ angry with her when she 7._______ ask me first.
What about your room? What 8._______ it look like? 9._______ you spend a lot of time in your
room? What kinds of things and furniture 10._______ in your room?
Write to me soon,
Tina
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)
4. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern in der richtigen Form.

Europe

cook

easy

feed

healthy

teach
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Why don't people care more about their diet? Why do so many of us eat 1._____________ food which
is full of fat and low in nutrients? Children 2.______________ about food and how to eat healthily at
school so it isn't a lack of knowledge. It is easy to blame the modern lifestyle and say that a lot of
people are too busy 3.____________ for themselves but is that true? One woman is trying to show
that it doesn't have to be. Nigella Lawson is well-known for her television cookery show and her
recipe books. She has always tried to make her recipes easy to follow and quick to make, and her
series, „Nigella Express”, presents a selection of beautiful meals that can be prepared
4.____________ by anyone. Nigella shows how to make quick breakfasts, dinners, suppers, party
food, picnics and other meals. There are 5.______________ dishes from countries such Spain and
Italy but Nigella often creates her own recipes as well. Some people have claimed that not all her
recipes are healthy but there is always a range of ideas and it is easy to avoid the high calorie dishes.

Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

5. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Übersetze ins Englische.
1. What (würdest du machen) ..............................................................if you saw a real
dinosaur?
2. (Sowohl Tiger als auch) ..................................................rhinoceros are in danger of
becoming extinct.
3. The Science Museum was (viel interessanter) ...............................................than the Natural
History Museum.
4. Very (wenige Leute) …................................in western countries could survive long without
electricity.
5. (Hätte ich kein ) ….........................a mobile phone, I wouldn't keep in touch with all my
friends.
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Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)
6. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern in der richtigen Form. Man darf nicht die
Reihnefolge ändern. Man kann zusätzliche Elemente hinfügen.

1. The tablets (be / keep) ___________________ in the cupboard in the bathroom.
2. (I / allergic) ________________________________cheese.
3. It (be / healthy / eat) ________________________________ a lot of vegetables.
4. (I / find) ____________________________ this recipe on the Internet last night.
5. You look ill. (have / you) __________________________________ a headache?
6. You're ill now because (you / not / go) ____________________________ to the doctor when
you started sneezing.
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

7. New Exam Challenges 3 (Harris, Mower, Sikorzyńska, White, Fricker, 2012).
Forme die Sätze so um, dass der zweite Satz ähnliche Bedeutung hat.

1. I'm certain that someone knows the answer to question 5.
Someone must _________________________________________ to question 5.
2. Can I suggest something?
Can I make _________________________________________?
3. Wait a minute. I'll see if he's here.
Hold __________________________________. I'll see if he's here.
4. I'm sure that isn't a real tatoo.
That can't ___________________________________.
5. That was our idea.
That idea _____________________________________.
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6. My parents say I can't dye my hair red.
My parents won't ______________________________ my hair red.
7. Ed sends texts to Jo every day and she sends texts to him every day.
Ed and Jo send texts to _______________________________________.
8. There's nowhere for us to sit.
There isn't ___________________________________ to sit.
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

Übungen und Aufgaben, die in Deutschland verwendet werden:

1. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Wie würdest du das auf Englisch sagen?.

1. Du suchst den Weg zum Bahnhof.
______________________________________________________________
2. Du bist in der Schule und hast etwas nicht verstanden.
______________________________________________________________
3. Es ist sehr heiß im Zimmer.
______________________________________________________________
4. Es ist relativ dunkel im Klassenzimmer.
______________________________________________________________

Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)
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2. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Übersetze ins Englische alles, was Marie zu Pam – ihrer Gastgeberin - gesagt hat.

1. Marie kommt zu spät zum Essen. Zuerst hatte sie sich verlaufen und dann hatte auch noch der Bus
Verspätung.
Marie:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Sie möchte am Abend mit einigen Klassenkameraden ausgehen. Sie wollen ins Kino und dann
noch etwas essen.
Marie:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Pam hat Bedenken, da am nächsten Tag Schule ist. Marie hat aber ihre Hausaufgaben schon
gemacht und will ganz pünktlich zu Hause sein.
Marie:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Als Pam es ihr trotzdem nicht glaubt, fühlt sich Marie ungerecht behandelt. Ihre Eltern hätten sie
sicher gehen lassen.
Marie:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

3. Easy English A1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Übersetze ins Englische.
1. Ich bin die ganze Woche beschäftigt gewesen.
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I've been busy ________________________________ .
2. Jemand hat angeklopft, aber der Mann hat sich nicht bewegt.
Someone knocked, but the man ____________________________ .
3. Wer hat die Beifahrertür geöffnet?
Who opened the _________________________ ?
4. Maddy hat gesehen, das die beiden sich kannten.
Maddy saw that the two of them knew _______________________ .
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

4. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Wähle die richtige Antwort.

1. Peter has _____________________ plans for today.
a) a lot of

b) much

c) a lots of

d) any

2. First Peter has to ____________________ his homework for tomorrow.
a) make

b) write

c) do

d) take

3. Then he wants to ______________________ some music on the radio.
a) listen to

b) play

c) hear

d) make

4. Later he wants to _______________________ TV.
a) see

b) watch

c) look

d) hear

5. But first he must learn some French ________________________ .
a) vocabulary

b) word

c) vocabularies

d) text

6. Tomorrow he ______________________ a test in school.
a) makes

b) has

c) writes

d) is taking

Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

5. VERA 8 Version C: Gymnasium (Holtwick, Jenkinson, 2016).
Ergänze die Lücken.
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a) I leave my house 1.__________ 7 o'clock and come home six hours later. Usually I can sleep
2.__________ half past six. So I don't have 3.___________ time in the morning. Now it's 9 o'clock.
I left my house two hours 4.__________ . 5.__________ four hours I will be at home again.
b) We live in Brighton. Today I'm going 6.__________ London with a friend. She is 7._________
Brighton, too. It takes 8.__________ two hours to get there 9._________ train.
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)
6. Easy English B1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ergänze den Dialog. Verwende die angegebenen Ausdrücke.

for fun

I agree

I'm not sure

so to speak what you mean

Tony: Did you say you're going to learn another language?
Angela: Yes, I'm starting Irish next week.
Tony: Irish? Why Irish?
Angela: Just 1.___________________ . Because it's there, 2._________________ . What about you?
Tony: 3.__________________ . I might do German because we're going to Austria on holiday. But
language learning is hard work.
Angela: 4._________________ . You can't learn a language in five minutes.
Tony: I feel a bit stupid when I try to say strange words in class and I don't say them right.
Angela: I know 5.__________________ , but don't forget it's the same for everyone.

Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

7. Easy English B1.1 (Cornford, Eastwood, 2015).
Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern in der richtigen Form.
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1. (Martin / swim) ________________________ in the pool most weekends.
2. (my taxi / be) __________________________ here soon.
3. (we / have) ____________________________ a party last week.
4. (I / wait) _____________________________ for the train at the moment.
5. (Claire / go) ___________________________ to French classes every week.
6. (my sister / be) _____________________________ fifty next year.
7. (my father / retire) ____________________________ two years ago.
8. (I / not see) ______________________________ the film yet.
Die Übung:
 ist schwierig
 ist einfach
 konnte ich nicht machen, weil ich den Wortschatz nicht kenne
 konnte ich nicht machen, weil ich die Grammatik nicht kenne (ich kenne den Wortschatz)

Zusammenfassung
Ich finde die Aufgaben und Übungen aus dem Bereich Grammatik:
 am schwierigsten von allen Aufgaben und Übungen
 einfach, wenn man den Wortschatz kennt
 einfach, wenn man die Grammatik kennt
 schwierig und ich kann sie nicht machen
(Man kann mehrere Antworten wählen)
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