General English for Adults - poziomy zaawansowania wg skali CEFR i egzaminów Cambridge
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Opis umiejętności językowych słuchacza
po ukończeniu poziomu zaawansowania
Rozumiesz proste zwroty i zdania. Umiesz zrobić zakupy, przeczytać informacje na szyldach, plakatach, itp. Używasz prostych
zwrotów w rozmowie na temat rodziny, nauki, pracy. Umiesz
napisać kilka prostych zdań na swój temat. Przy pomocy
prostych struktur języka rozmawiasz o swych zainteresowaniach
i planach. Potrafisz też napisać prostą wiadomość lub list oraz
wpisać dane w prostych formularzach.
Korzystasz poprawnie i coraz swobodniej ze struktur języka
w codziennych sytuacjach. Udzielasz prostych informacji o sobie
i zadajesz pytania na temat innych osób. Zapraszasz je i uzgadniasz precyzyjnie terminy oraz miejsca spotkań. Rozumiesz
prowadzone przy tobie rozmowy, informacje w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie. Umiesz w prosty sposób
wyrazić swoje uczucia, wyjaśniać powody działań oraz zadawać
pytania na interesujące cię tematy.
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Wypowiadasz się płynnie i podajesz wiele informacji na interesujące cię temat, korygując ewentualne błędy. Rozumiesz dialogi
filmów, programów tv i reportaży. Jesteś w stanie śledzić wykład
i napisać jego krótkie streszczenie. Uczestnicząc w dyskusjach,
zadajesz konkretne pytania, i wygłaszasz swoje poglądy. Potrafisz zrozumieć i ocenić recenzje z filmów, przedstawień teatralnych, koncertów.

B2

Bez trudu rozumiesz teksty, wykłady i rozmowy dotyczące twoich
zainteresowań oraz wyławiasz istotne informacje z tekstów specjalistycznych. Potrafisz swobodnie czytać współczesne teksty
literackie i prasowe. Rozumiesz wiele wyrażeń idiomatycznych
oraz wyczuwasz zmiany formy i stylu wypowiedzi. Na tym etapie
nauki możesz rozważyć przystąpienie do egzaminu Cambridge
CAE.
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Umiesz opowiadać o swoich doświadczeniach i odczuciach oraz
opisywać swoje opinie, posługując się coraz bardziej złożonymi
strukturami. Rozumiesz opisy zdarzeń oraz proste zalecenia,
informacje techniczne, instrukcje obsługi.
Potrafisz przedstawić swoje poglądy, opowiedzieć akcję książki
lub filmu, oraz streścić przeczytany tekst. Rozumiesz treści felietonów i wywiadów, domyślając się znaczenia nieznanych wyrazów na podstawie kontekstu.

Rozumiesz bez problemu rozmowy rodowitych użytkowników
języka. Potrafisz tworzyć wypowiedzi oraz dokumenty dotyczące
spraw związanych z twoją pracą lub nauką. Czytasz bez większego wysiłku artykuły prasowe z różnych dziedzin. Potrafisz
przeprowadzić wywiad i swobodnie uczestniczyć w dyskusji na
zadany temat. Na tym etapie nauki możesz rozważyć przystąpienie do FCE.
Znasz wiele potocznych zwrotów, które ułatwiają udział w wartkiej dyskusji. Rozumiesz skomplikowane teksty. Czytasz książki
oraz informacje techniczne, tylko od czasu do czasu korzystając
ze słownika. Potrafisz zrozumieć dłuższe i bardziej skomplikowane opracowania, analizy, komentarze oraz omówić je i streścić.
Swobodnie rozmawiasz na wszystkie interesujące cię tematy.
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Wypowiadasz się swobodnie i bez wysiłku. Potrafisz wyrażać się
ironicznie, dwuznacznie i humorystycznie. Umiesz pisać opracowania, artykuły, recenzje i opisy projektów. Uczestniczysz bez
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swobodnie na dowolny temat i bronisz swoich argumentów ze swadą
bliską płynności „native speakera”. Po drugim semestrze poprawnie

rozwiązujesz testy Cambridge CPE i osiągasz pełną gotowość do
przystąpienia do tego egzaminu.
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