Struktura egzaminu

Standardy wymagañ - katalog tematów
Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia
2003 dot. standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów.

Egzamin pisemny
Przebieg egzaminu:
1. Rozumienie ze s³uchu. Teksty odtwarzane s¹ dwukrotnie.
2. Rozumienie tekstów pisanych.
3. Wypowied pisemna  tekst u¿ytkowy. List lub wiadomoæ na blogu/forum.
Limit s³ów 80-130. Elementy opisu, uzasadniania opinii oraz
przedstawiania zalet i wad. W zadaniu podane s¹ 4 elementy, które
zdaj¹cy powinien rozwin¹æ w swojej wypowiedzi.
4. Znajomoæ rodków jêzykowych.

Egzamin ustny
Czas trwania egzaminu: oko³o 15 minut
Przebieg egzaminu:
0. Rozmowa wstêpna (patrz str. 127)  trwa ok. 2 minut.
1. Rozmowa z odgrywaniem roli - do 3 minut, 30 sekund na zapoznanie siê
z treci¹ zadania.
2. Opis ilustracji oraz 3 pytania zwi¹zane z tematem ilustracji  do 4 minut.
3. Materia³ stymuluj¹cy oraz 2 pytania zwi¹zane z tematyk¹ materia³u 
do 5 minut, 1 minuta na zapoznanie siê z treci¹ zadania.
Ocenie podlegaj¹:
1. Sprawnoæ komunikacyjna  od 0 do 6 punktów, oceniana w ka¿dym
z zadañ osobno (zadania 1, 2, 3)  maks. 18 punktów.
2. Zakres struktur leksykalno-gramatycznych  od 0-4 punktów dla ca³ej wypowiedzi*.
3. Poprawnoæ struktur leksykalno-gramatycznych  od 0-4 punktów dla ca³ej
wypowiedzi*.
4. Wymowa  od 0 do 2 punktów dla ca³ej wypowiedzi*.
5. P³ynnoæ wypowiedzi  od 0 do 2 punktów dla ca³ej wypowiedzi*.
*dotyczy równie¿ rozmowy wstêpnej

POZIOM PODSTAWOWY
1. CZ£OWIEK: dane personalne, wygl¹d zewnêtrzny, cechy charakteru, uczucia
i emocje.
2. DOM: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeñ domu i ich wyposa¿enia,
wynajmowanie mieszkania.
3. SZKO£A: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, ¿ycie szko³y, kszta³cenie
pozaszkolne.
4. PRACA: popularne zawody i zwi¹zane z nimi czynnoci, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza.
5. ¯YCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: okresy ¿ycia, cz³onkowie rodziny,
czynnoci ¿ycia codziennego, formy spêdzania czasu wolnego, wiêta
i uroczystoci, styl ¿ycia.
6. ¯YWIENIE: artyku³y spo¿ywcze, przygotowanie potraw, posi³ki, lokale
gastronomiczne.
7. ZAKUPY I US£UGI: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
reklama, korzystanie z us³ug.
8. PODRÓ¯OWANIE I TURYSTYKA: rodki transportu, baza noclegowa,
informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie.
9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a, uczestnictwo
w kulturze.
10. SPORT: popularne dyscypliny sportu, sprzêt sportowy, imprezy sportowe.
11. ZDROWIE: higieniczny tryb ¿ycia, podstawowe schorzenia, ich objawy
i leczenie, niepe³nosprawni, uzale¿nienia.
12. NAUKA, TECHNIKA: odkrycia naukowe, wynalazki, obs³uga i korzystanie
z podstawowych urz¹dzeñ technicznych.
13. WIAT PRZYRODY: klimat, wiat rolin i zwierz¹t, krajobraz, zagro¿enie
i ochrona rodowiska naturalnego, klêski ¿ywio³owe.
14. PAÑSTWO I SPO£ECZEÑSTWO: struktura pañstwa, urzêdy, organizacje
miêdzynarodowe, konflikty wewnêtrzne i miêdzynarodowe, przestêpczoæ.
15. ELEMENTY WIEDZY o krajach obszaru jêzykowego, którego jêzyk jest zdawany.

www.maturazangielskiego.net - dobre rady, zadania, forum...
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