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Rada Europy – Europejski Dzień Języków
– 26 wrzeœnia ......................................... 35
Stefania Wilkiel – Europejskie Centrum
Jêzyków Nowo¿ytnych ............................ 37
Ewa Wieczorek – Punkt Kontaktowy
Europejskiego Centrum Jêzyków
Nowo¿ytnych ......................................... 37
Maria Bołtruszko – Spotkanie Zespo³u
Roboczego do spraw Portfolio i Jêzyków
Obcych .................................................. 38
Barbara Głowacka – Europejskie Portfolio
Jêzykowe – droga do wielojêzycznoœci ..... 39

Jadwiga Zarębska – Powszechnoœæ
nauczania jêzyków obcych w roku
szkolnym 2001/2002 .............................. 45

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM

Katarzyna Morzyńska – Czy mo¿na wró¿yæ
po angielsku? ......................................... 51
Krystyna Klemens – Wspomnienia
z Halloween ........................................... 52
Grażyna Cieślik – Jack-o-lantern ............ 57
Maria Wyszkowska – Time for a party
– Halloween ........................................... 58
Małgorzata Urbańczyk – Jêzyki otwieraj¹
drzwi – do przyjaŸni, wiedzy, œwiata
– Jêzyki drog¹ ku przysz³oœci. Poznaj swoje
miasto ................................................... 61
Małgorzata Janowczyk – Ko³o
zainteresowanych jêzykiem rosyjskim
w gimnazjum – plan pracy ...................... 64
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PODSTAWY
GLOTTODYDAKTYKI

Ewa Dźwierzyńska1)

Rzeszów

W poszukiwaniu optymalnego wieku rozpoczynania
nauki języka obcego

Dziœ ju¿ nie trzeba nikogo przekonywaæ,
¿e nauka jêzyka obcego jest bardzo wa¿na.
Znacznie obni¿a siê wiek, w którym dzieci roz-
poczynaj¹ naukê jêzyka. Rodzice chc¹, aby jê-
zyk obcy nie sprawia³ problemów ich pocie-
chom i aby nauczy³y siê go szybko i bez wiêk-
szego wysi³ku. Wi¹¿¹ ogromne nadzieje z wczes-
nym rozpoczynaniem nauki przez w³asne dzie-
ci. Najczêœciej korzystaj¹ ze zorganizowanych
i czêsto odp³atnych lekcji w grupie rówieœni-
ków, zaczynaj¹c naukê swego dziecka w przed-
szkolu lub wysy³aj¹ je na lekcje prywatne. Re-
zultaty nauki bywaj¹ ró¿ne i czêsto nie zadowa-
laj¹ rodziców ze wzglêdu na ponoszone koszty
i czas nauki. Praktyka nauczania sprawia, ¿e
zarówno rodzice, jak i nauczyciele jêzyków ob-
cych zadaj¹ sobie pytania:
Ö Jakie korzyœci przyniesie ich dzieciom nauka
jêzyka angielskiego (lub innego jêzyka obcego)
oraz kiedy rozpocz¹æ nauczanie?
Ö Czy wczesne rozpoczynanie nauczania jê-
zyka obcego mo¿e wp³ywaæ pozytywnie na
kszta³towanie nawyków mownych jêzyka ojczy-
stego?

Powszechnie uwa¿a siê, ¿e dzieci szyb-
ciej i lepiej przyswajaj¹ jêzyk obcy ni¿ doroœli.
Ju¿ dawno zauwa¿ono lepsze wyniki w nauce
jêzyków obcych u dzieci. Przypisywano to ta-
kim czynnikom jak czêste powtarzanie, wiêksza
motywacja do nauki oraz nauka przez zabawê.
Badania wielu uniwersytetów w USA i Kanadzie
wskazuj¹, ¿e u dzieci dwujêzycznych zdolnoœci

kognitywne rozwijaj¹ siê lepiej ni¿ u jedno-
jêzycznych.

Ci¹gle jednak jeszcze istnieje przekona-
nie, ¿e wczesne rozpoczynanie nauki jêzyka
obcego ,,pozbawia dzieciñstwa’’. Doœwiadcze-
nia badaczy tego problemu dowodz¹, ¿e wczes-
ne nauczanie jêzyka obcego, wówczas gdy zajê-
cia s¹ prowadzone poprawnie, wp³ywa na ogól-
ny rozwój dzieci, sprzyja rozwojowi ich zdolno-
œci poznawczych, kszta³c¹cych oraz ich kultury.

Pozytywny wp³yw nauczania jêzyka ob-
cego na rozwój jêzyka ojczystego udowodni³o
wielu uczonych, miêdzy innymi £. S. Wygotski,
£. W. Szczerba. W wyniku badañ eksperymen-
talnych potwierdzono pozytywny wp³yw nau-
czania jêzyka obcego na ogólny rozwój psychi-
czny dzieci (pamiêæ, uwagê, wyobraŸniê, myœ-
lenie), na kszta³towanie u nich umiejêtnoœci
odpowiedniego zachowania w ró¿nych sytua-
cjach ¿yciowych, na opanowanie jêzyka ojczys-
tego oraz na ogólny rozwój.

Rodzice, którzy ju¿ zdecydowali siê zapi-
saæ swoje dziecko w wieku przedszkolnym na
lekcje jêzyka obcego, jednak zadaj¹ sobie pyta-
nie, czy to nie za wczeœnie i jaki wiek by³by
najbardziej odpowiedni do rozpoczêcia nauki?
W tej kwestii brak jest zgodnoœci wœród nau-
czycieli-praktyków. Niektórzy s¹ przekonani, ¿e
najlepiej by³oby rozmawiaæ z dzieckiem w jêzy-
ku obcym od urodzenia, gdy¿ rozwija to s³uch
fonematyczny oraz stwarza wyobra¿enie
o dŸwiêkowym obrazie œwiata. Inni sceptycznie

1) Autorka jest adiunktem w Zak³adzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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podchodz¹ do korzyœci p³yn¹cych z nauczania
jêzyka obcego nawet w przedszkolach, twier-
dz¹c, ¿e to zbyt wczeœnie.

Bezspornym faktem jest, ¿e dzieci ³atwiej
opanowuj¹ jêzyk obcy ni¿ doroœli. Dowiod³y
tego liczne badania prowadzone wiele lat przez
uczonych na ca³ym œwiecie (np. £. S. Wygotski,
S. I. Rubinsztein, B. White, G. Bruner, W. Pen-
field, L. Roberts, L. Lenneberg i inni). W. Pen-
field, L. Roberts w swych pracach okreœlaj¹ op-
tymalny wiek rozpoczêcia nauki jêzyka obcego
na 4–8 rok ¿ycia2). Fizjolodzy twierdz¹, ¿e ist-
nieje ,,biologiczny czas mózgu’’, a dziecko do
9–10 roku ¿ycia mo¿na uwa¿aæ za specjalistê
w opanowaniu mowy. W wieku 10 lat musi ju¿
pokonywaæ wiele przeszkód, gdy¿ z wiekiem
zmniejszaj¹ siê zdolnoœci do uczenia siê jêzyków.
Warto wiêc naukê jêzyka obcego rozpocz¹æ
przed tym okresem.

Doniesienia kliniczne, œwiadcz¹ce o late-
ralizacji pó³kul mózgowych pojawi³y siê ju¿
w XIX wieku, jednak dopiero prace R. Sper-
ryego spowodowa³y prawdziwy przewrót w po-
gl¹dach na temat funkcjonowania mózgu. R.
Sperry udowodni³, ¿e ka¿da z pó³kul mózgo-
wych przejawia wysoki stopieñ specjalizacji
w pe³nieniu ró¿nych funkcji. Wyniki otrzymane
przez Sperryego zainspirowa³y specjalistów
wielu dziedzin do przeprowadzenia ekspery-
mentów. Lateralizacja jest d³ugotrwa³ym proce-
sem, który nie ogranicza siê do wczesnych lat
¿ycia i nie dotyczy jednoczeœnie wszystkich
czynnoœci.

Badania W. Lenneberga pozwoli³y usta-
liæ fazy fizjologicznego procesu dojrzewania
i lateralizacji pó³kul mózgowych. Proces latera-
lizacji ma miejsce do 12-13-tego roku ¿ycia,
a przejawia siê najbardziej intensywnie w 10-
tym roku. Wówczas jedna z pó³kul mózgowych
– zazwyczaj lewa – staje siê dominuj¹c¹.
W przypadku uszkodzeñ prawej pó³kuli móz-
gowej przed zakoñczeniem procesu lateralizacji
mo¿liwe jest przejêcie funkcji uszkodzonych
czêœci prawej pó³kuli przez lew¹.

Hipoteza wieku krytycznego W. Lenne-
berga zosta³a podwa¿ona przez wielu jêzyko-

znawców (np. S. D. Krashen, S. Witelson, W.
Pallie), jednak przeprowadzone dotychczas eks-
perymenty jednoznacznie nie potwierdzi³y jej,
ani nie zaprzeczy³y.

Wed³ug L. Olsona i S. Samuelsa pamiêæ
dziecka jest lepsza ni¿ doros³ych, natomiast
dzieci nie potrafi¹ organizowaæ swojej pamiêci
i integrowaæ danych. Dysponuj¹ du¿o mniej-
szym ni¿ doroœli doœwiadczeniem w uczeniu siê
i nie potrafi¹ planowaæ wypowiedzi ani jej
kontrolowaæ podczas formu³owania3).

D³ugoœæ powtarzanej przez dziecko
wypowiedzi jest sta³a i krótsza ni¿ u doros-
³ego z powodu ograniczonej pamiêci.4) Decy-
duj¹c siê wczeœnie uczyæ dziecko jêzyka naj-
korzystniej jest rozpocz¹æ naukê w wieku 5-8
lat, gdy ju¿ opanowa³o ono system jêzyka oj-
czystego i œwiadomie przyswaja jêzyk obcy.
W tym wieku dziecko opanowa³o jeszcze nie-
wiele wzorców zachowania mownego w jêzyku
ojczystym i nie ma wiêkszych problemów
z ,,kodowaniem’’ swych myœli w nowy spo-
sób. £atwo te¿ nawi¹zuje kontakty w jêzyku
obcym.

Nauczanie jêzyka obcego dzieci w wieku
przedszkolnym charakteryzuje siê tym, ¿e:
Ö dziecko potrafi bardzo precyzyjnie powtarzaæ

us³yszane elementy jêzyka, dlatego te¿ nie-
zwykle wa¿ne jest umo¿liwienie mu s³ucha-
nia wzorcowej wymowy,

Ö akwizycja jêzyka nastêpuje przez gry, zabawy
jêzykowe i naukê piosenek,

Ö przyswajany jêzyk obcy nie wp³ywa negatyw-
nie na rozwój jêzyka ojczystego,

Ö efektywnoœæ lekcji jêzyka obcego mo¿e za-
pewniæ organizacja tych zajêæ trzy razy w ty-
godniu po 20 minut, a jeœli zajêcia s¹ d³u¿-
sze, to musz¹ przebiegaæ z przerwami na
zabawy, ogl¹danie filmów, rysowanie itp.

Podejmowane coraz czêœciej próby roz-
poczynania nauki jêzyka obcego u dzieci w wie-
ku przedszkolnym lub nawet wczeœniej, mog¹
byæ skuteczne pod warunkiem, ¿e akwizycja
jêzyka bêdzie przebiegaæ w sytuacjach zbli¿o-
nych do tych, w jakich przyswajamy jêzyk
w naturalnym œrodowisku jêzykowym. Nauczy-

2) Penfield W., Roberts L. (1966), Speech and Brain Mechanism, New York.
3) Olson L., Samuels S. (1973), The relationship between age and accuracy of foreign language pronounciation, ,,Journal of
Educational Research’’, vol. 66.
4) Brown R., Fraser D. (1963), The acquisition of syntax w: C. N. Cofer, B. Musgrave (red.) ,,Verbal Behavior and
Learning’’, New York: Mc Graw-Hill.
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ciel musi równie¿ uwzglêdniaæ trudnoœci dziec-
ka z koncentracj¹ uwagi, utrudniaj¹c¹ przyswa-
janie elementów jêzyka, ma³¹ pojemnoœæ pa-
miêci oraz ma³¹ zdolnoœæ zapamiêtywania ma-
teria³u na trwa³e.

Zdolnoœæ uczenia siê pewnych aspektów
jêzyka obcego jest zwi¹zana z wiekiem. Badania
eksperymentalne potwierdzi³y, ¿e m³odsze
dzieci (w wieku do 10 lat) szybciej i lepiej
przyswajaj¹ fonetykê, zaœ morfologiê i sk³adniê
lepiej opanowuj¹ dzieci starsze ( J. Arabski).

Za uczeniem siê jêzyków obcych przez
dzieci przemawia równie¿ fakt, ¿e dzieci nie
boj¹ siê mówiæ w jêzyku obcym, zaœ doroœli
przystêpuj¹ do nauki z du¿ymi obawami. Dla
dziecka porozumiewanie siê w jêzyku obcym
jest ,,zabaw¹ w mówienie’’.

Analizuj¹c wyniki przeprowadzonych
przez ostatnie dziesiêciolecia eksperymentów
trudno zdecydowaæ, jaki wiek by³by najbardziej

odpowiedni do rozpoczêcia nauki jêzyka obce-
go. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e do oko³o 10
roku ¿ycia istnieje mo¿liwoœæ opanowania wy-
mowy zbli¿onej do wymowy rodzimych u¿yt-
kowników jêzyka. W tym wieku, przy dobrej
organizacji nauczania jêzyka obcego, istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ jego szybkiego opanowania.

Bibliografia:

Arabski J. (1997), Przyswajanie języka obcego i pamięć
werbalna, Katowice: ,,Œl¹sk’’.

Budohoska W., Grabowska A. (1994), Dwie półkule – je-
den mózg, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Brzeziñski J. (1987), Nauczanie języków obcych dzieci,
Warszawa: WSiP.

Krashen S.D. (1973), Lateralization, language learning and
the critical period: some new evidence, ,,Language
Learning’’, vol. 23.

Ronowicz E. (1974), Parametr wieku w nauczaniu języków
obcych, ,,Jêzyki Obce w Szkole’’, nr 5.

Shugar G. W., Smoczyñska M. (1980), Badania nad roz-
wojem języka dziecka, Warszawa: PWN.

(grudzieñ 2001)

Marta Nowak-Mazurkiewicz1)

Dąbrowa Górnicza

Płynność wypowiedzi dziewcząt i chłopców

Podstawê rozwa¿añ na temat p³ynnoœci
wypowiedzi dziewcz¹t i ch³opców stanowi wie-
le czynników zwi¹zanych przede wszystkim
z biologicznymi uwarunkowaniami obu p³ci
– one bowiem s¹ g³ównym Ÿród³em ró¿nic
jêzykowych. Wielu naukowców udowodni³o
ju¿, ¿e takie ró¿nice istniej¹, a zakres badañ
w tej dziedzinie jest nieograniczony ze wzglêdu
na wiele aspektów jêzyka, które ró¿ni¹ siê miê-
dzy p³ciami.

Do uwarunkowañ biologicznych nale¿¹
uwarunkowania genetyczne, hormonalne i neu-
roanatomiczne cechy budowy mózgu. Pierwsza
z tych uwarunkowañ jest zwi¹zane z chromo-
somami przekazywanymi dziecku przez rodzi-
ców, które decyduj¹ o jego p³ci. Z nimi wi¹¿e
siê œciœle czynnik hormonalny, determinuj¹cy
rozwój danej p³ci. Siedem dni po zap³odnieniu
zaczyna siê formowaæ mózg p³odu. Lewa pó³-

kula jest odpowiedzialna za zdolnoœci jêzyko-
we, natomiast prawa odpowiada za informacjê
wizualn¹. Badania wykazuj¹, ¿e rezultaty uszko-
dzenia tego samego obszaru mózgu u kobiet
i mê¿czyzn s¹ ró¿ne. Gdy jest to lewa pó³kula,
mê¿czyŸni wykazuj¹ trzykrotnie gorsze zdolno-
œci jêzykowe ni¿ kobiety.

Ró¿nice jêzykowe miêdzy obiema p³cia-
mi mo¿na zauwa¿yæ ju¿ u ma³ych dzieci.
Dziewczynki:
Ö zaczynaj¹ wczeœniej mówiæ i tworz¹ d³u¿sze

zdania,
Ö wczeœniej zaczynaj¹ u¿ywaæ strony biernej

oraz innych bardziej z³o¿onych konstrukcji
gramatycznych,

Ö pope³niaj¹ mniej b³êdów,
Ö wczeœniej pos³uguj¹ siê bogatym s³ownictwem,
Ö s¹ lepsze w literowaniu, interpunkcji, czytaniu.
Ö lepiej s³ysz¹ ni¿ ch³opcy.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w D¹browie Górniczej
i w Wy¿szej Szkole Marketingu i Jêzyków Obcych w Katowicach.
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Ch³opcy:
Ö bywa, ¿e j¹kaj¹ siê (j¹kanie to g³ównie prob-

lem ch³opców),
Ö s¹ czêœciej ni¿ dziewczynki dyslektykami2).

Poza wy¿ej wymienionymi cechami jêzy-
ka charakterystycznymi dla obu p³ci istnieje
szereg innych, pojawiaj¹cych siê u osób doros-
³ych. W jêzyku angielskim wystêpuje pojêcie
Woman’s Language3) oznaczaj¹ce jêzyk kobiet,
który wyró¿nia siê na przyk³ad bogactwem
form grzecznoœciowych, intonacj¹ pytaj¹c¹
w zdaniach twierdz¹cych, bezpoœrednimi cyta-
tami, wyj¹tkowym s³ownictwem oraz wiêksz¹
poprawnoœci¹ w gramatyce i wymowie. W³aœ-
ciwoœci te œwiadcz¹ o znacznych ró¿nicach w jê-
zyku obu p³ci, a niektóre z nich s¹ równie¿
wyznacznikami jêzyka p³ynnego.

Ö Teorie płynności

P³ynnoœæ jest postrzegana jako zadanie
w programach nauczania jêzyka. Decyduj¹
o niej zarówno zdolnoœci lingwistyczne, jak
i psychomotoryczne. Tak samo wa¿na jest zaró-
wno znajomoœæ regu³ gramatycznych, jak i pro-
cedur u¿ycia jêzyka. P³ynnoœæ to pojêcie ,,nie-
dodefiniowane’’, stale zmieniaj¹ce siê miêdzy
osobami i w ró¿nych sytuacjach.

Idealn¹ p³ynnoœæ mo¿e uzyskaæ rodzimy
u¿ytkownik jêzyka, choæ w danym spo³eczeñst-
wie mog¹ istnieæ ni¿sze oceny p³ynnoœci jêzyko-
wej. Ka¿dy student jêzyka obcego mo¿e aspiro-
waæ do miana osoby mówi¹cej p³ynnie, lecz
poza wyj¹tkami, jego p³ynnoœæ prawie nigdy nie
bêdzie porównywalna z p³ynnoœci¹ wykszta³co-
nego rodzimego u¿ytkownika jêzyka przy zasto-
sowaniu tych samych kryteriów jej oceny. Nie
zmienia to faktu, ¿e celem ka¿dego studenta
powinno byæ d¹¿enie do opanowania najwy¿-
szego poziomu mo¿liwej idealnej p³ynnoœci.

Podstawowy warunek p³ynnoœci w mó-
wieniu to znajomoœæ jêzyka, rozumiana jako
umiejêtnoœæ produkowania nieskoñczonej licz-
by zdañ w odpowiedzi na nieskoñczon¹ liczbê
bodŸców. Odpowiedzi, czyli reakcje musz¹ byæ

dostosowane do zasad fonologicznych, syntak-
tycznych i semantycznych4).

W zakres oceny p³ynnoœci mo¿e wcho-
dziæ niska kompetencja fonologiczna obni¿aj¹ca
poziom produkowanej wypowiedzi. Znaczne
defekty fonologiczne nie pozwalaj¹ zaakcepto-
waæ wypowiedzi jako naprawdê p³ynnej. Do
zniekszta³cenia fonologicznego przyczyniaj¹ siê:
Ö zwiêkszona czêstotliwoœæ oddechów,
Ö z³e u¿ycie wzorców intonacyjnych,
Ö b³êdy w wymowie,
Ö b³êdy w akcentowaniu wyrazów.

Warto zaznaczyæ, ¿e w przypadku wypo-
wiedzi z poprawn¹ artykulacj¹ i intonacj¹, tole-
rowane s¹ b³êdne akcenty i b³êdy w wymowie.
Gdy natomiast s¹ niepoprawne wszystkie te ele-
menty, wówczas nawet wysoka kompetencja se-
mantyczna i syntaktyczna nie pomo¿e w zro-
zumieniu takiej wypowiedzi. Bardzo wa¿ne s¹
tak¿e przerwy oraz wahania w mówieniu. Maj¹
one wp³yw na odbiór p³ynnoœci wypowiedzi.
Gdy uczeñ waha siê lub przerywa wypowiedŸ,
postêpuje wed³ug normalnego wzorca zachowa-
nia jêzykowego, lecz gdy robi to zbyt czêsto,
przerwy s¹ bardziej widoczne. Przez ich niew³aœ-
ciwe u¿ycie, trwanie i czêstotliwoœæ zostaj¹ uwi-
docznione s³abe punkty ucznia w kodowaniu
wypowiedzi. Wykazuje on ograniczon¹ kontrolê
nad jêzykiem wynikaj¹c¹ z niepokoju i napiêcia
zwi¹zanego z mówieniem. Wi¹¿e siê to równie¿
z tempem mówienia, które jednoczeœnie nie mo-
¿e przes¹dzaæ o jakoœci wypowiedzi.

Proces kodowania wypowiedzi sk³ada
siê z ró¿nych etapów pocz¹wszy od motywuj¹-
cego, skoñczywszy na motorycznym. Nale¿y go
rozwa¿aæ w odniesieniu do aktualnej produkcji
jêzykowej ze szczególnym uwzglêdnieniem
pewnych aspektów systemu motorycznego.
Psychologiczno-lingwistyczne trudnoœci doœ-
wiadczane podczas kodowania wi¹¿¹ siê z tem-
pem mówienia, pauzami i wahaniami, a wiêc
problemami strukturalno-jêzykowymi. Waha-
nia, w przeciwieñstwie do pauz, s¹ d³u¿sze
i ³atwiejsze do zaobserwowania. Wi¹¿¹ siê one
z niepewnoœci¹ u¿ycia ró¿nych wyrazów i struk-
tur jêzykowych. Mo¿na wymieniæ cztery rodzaje
wahañ:

2) A. Mair, D. Jessel (1993), Płeć mózgu, Warszawa: PIW.
3) J. Coates (1993), Women, Men and Language, Blackwell Publishers..
4) R. Leeson (1975), Fluency in Language Teaching, New York.
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Ö powtórzenia,
Ö fa³szywe ,,starty’’’,
Ö pauzy wype³nione,
Ö pauzy puste.

Istnieje pewna hierarchia, jeœli chodzi
o wybór pauz. S¹ one równie¿ Ÿród³em ró¿nic
w mówieniu i stanowi¹ atrybut indywidualne-
go, spontanicznego stylu mówienia ucz¹cego
siê jêzyka obcego.

P³ynnoœæ w mówieniu to tak¿e zdolnoœæ
monitorowania aktualnego aktu wypowiadania
treœci przez mówi¹cego. Innymi s³owy p³ynnoœæ
to zgodnoœæ miêdzy tym, co mówi student,
a planem tego, co mia³ zamiar powiedzieæ. Jeœli
dany odcinek wypowiedzi zawiera b³¹d, jest on
zwykle poprawiony. Mówi¹cy powraca do da-
nego odcinka wypowiedzi, robi pauzê, powta-
rza tê czêœæ wypowiedzi, któr¹ uzna za niepo-
prawn¹, czasami ca³kowicie j¹ zmieniaj¹c lub
z niej rezygnuj¹c. Czêsto w celu zyskania na
czasie umieszcza elementy wype³niaj¹ce (ang.
fillers). Wówczas mo¿na powiedzieæ, ¿e nie-
przerwany ci¹g wypowiedzi zgadza siê z jej
planem. Perfekcyjna zgodnoœæ miêdzy planem
tego, co chcemy powiedzieæ, a tym, co mówi-
my, oznacza³aby zatem idealn¹ p³ynnoœæ. Mo¿-
na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ wszystkie ,,przeszko-
dy’’ – pauzy, poprawki i wahania – stanowi¹
miarê jej stopnia. Osoba, która wykorzystuje
wiêksz¹ ich liczbê by³aby w zwi¹zku z tym
oceniona jako mniej p³ynna.

Równie wa¿ny jest komponent syntak-
tyczny, gdy¿ to na nim jest oparta ca³a budowa
wypowiedzi (budowa zdañ). Mo¿na go badaæ
przez liczenie b³êdów, czyli za pomoc¹ pomiaru
iloœciowego (podajemy liczbê b³êdów syntak-
tycznych i gramatycznych w materiale jêzyko-
wym z³o¿onym z danej liczby wyrazów w mo-
wie ³¹cznej). Komponent semantyczny wi¹¿e siê
œciœle z zamiarem powiedzenia czegoœ i z tym,
co chcemy powiedzieæ. Istnieje wiele mo¿liwo-
œci wyra¿enia czegoœ – zarówno za pomoc¹
ró¿nych elementów leksykalnych, jak i struktur
gramatycznych. Wymieniana ju¿ zdolnoœæ do
tworzenia nieskoñczonej liczby nowych zdañ
jest relewantna zarówno w komponencie se-
mantycznym, jak i syntaktycznym. Przetwarza-
nie danych, mimo ró¿nych doœwiadczeñ, jest
podobne u wszystkich ludzi. Mamy tu do czy-

nienia z indywidualnym postrzeganiem pojêæ
i wspólnymi zasadami organizacyjnymi. Produ-
kcja sk³ada siê z:
Ö zachowania opartego na zasadach (tj. jêzyko-
wego wyra¿ania elementów kognitywnych),
Ö wp³ywaj¹cym na to zachowanie zwi¹zkiem
cech kognitywnych tj. cech zwi¹zanych miêdzy
innymi z przyjmowaniem i przetwarzaniem in-
formacji oraz leksykonu, których struktura pod-
lega komponentowi syntaktycznemu.

Podstawê organizacji pojêciowej œwia-
domoœci œwiata (w postaci formu³ semantycz-
no-syntaktycznych) tworz¹ tak¿e inne uniwer-
salia, takie jak analizowanie, porównywanie,
definiowanie i tworzenie hipotez itp. Oczywiœ-
cie wa¿n¹ rolê odgrywa tutaj tak¿e doœwiad-
czenie spo³eczno-kulturalne. Wszystkie te wp³y-
wy oznaczaj¹ nie tylko wybór odpowiednich
wyrazów i formu³, lecz tak¿e wybór tonu, detali
leksykalnych i form syntaktycznych.

Fillmore5) wyró¿nia cztery zdolnoœci
w odniesieniu do p³ynnoœci:
1. zdolnoœæ do wype³niania czasu mówie-

niem i mówienia bez znacznych pauz przez
d³u¿szy czas,

2. zdolnoœæ do wypowiadania siê w sposób
koherentny, logiczny i za pomoc¹ ,,seman-
tycznie gęstych zdań’’ ukazuj¹c zdolnoœci se-
mantyczno-syntaktyczne,

3. zdolnoœæ do wypowiadania odpowiednich tre-
œci w wielu kontekstach tj. gotowoœæ do reago-
wania w najmniej oczekiwanych sytuacjach,

4. zdolnoœæ do kreatywnoœci ukazana przez
umiejêtnoœæ ¿artowania, ró¿nicowania sty-
lów, tworzenia metafor itd.

Uogólniaj¹c, osoba posiadaj¹ca te zdol-
noœci sprawia wra¿enie, i¿ potrafi przewidzieæ
to, co chce powiedzieæ oraz potrafi dokonaæ
analizy alternatywnych sposobów odpowiada-
nia na dan¹ sytuacjê i wybiera taki sposób,
który ,,brzmi’’ najlepiej.

Wy¿ej wymienione zdolnoœci mo¿na
okreœliæ jako:
Ö tempo / ci¹g³oœæ,
Ö ci¹g³oœæ / koherencja,
Ö wra¿liwoœæ na kontekst,
Ö kreatywnoœæ.

Dochodz¹ tu inne œrodki niewerbalne
pomagaj¹ce w odpowiednim reagowaniu na

5) C. J. Fillmore (1979), On Fluency, New York.
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ró¿ne sytuacje, takie jak mimika, gestykulacja,
odpowiednia ocena tego, czy i jak bliski, mo¿na
nawi¹zaæ kontakt fizyczny. Kreatywnoœæ jêzyko-
wa ma zwi¹zek ze zdolnoœci¹ ustalania relacji
miêdzy pojêciami, wzorcami s³uchowymi i wizu-
alnymi, systemami myœlenia oraz jest wyra¿ana
przez jêzyk – lecz nie jedynie wewn¹trz systemu
lingwistycznego. Fillmore zwraca uwagê na fakt,
¿e jego kryteria to interakcja miêdzy systemem
lingwistycznym, a innymi cechami osobowoœcio-
wymi. P³ynnoœæ w tym ujêciu nie mo¿e byæ
nabywana tylko w wyniku dzia³añ jêzykowych
niezale¿nych od innych dzia³añ edukacyjnych.

Oprócz pojêcia p³ynnoœci Brumfit6) wyró-
¿nia pojêcie dok³adnoœci. Jest to rozró¿nienie
pozwalaj¹ce nauczycielom decydowaæ o treœci
lekcji, a jednoczeœnie ukazuj¹ce ró¿nicê miêdzy
jêzykiem, który s³u¿y potrzebom lekcyjnym, a jê-
zykiem u¿ywanym na co dzieñ. W pierwszym
przypadku uczniowie s¹ zmuszeni do precyzji,
monitorowania swoich wypowiedzi, zwracania
wiêkszej uwagi na ró¿ne regu³y jêzykowe. W co-
dziennym pos³ugiwaniu siê jêzykiem, wymagana
jest natomiast w wiêkszym stopniu p³ynnoœæ. Mo-
nitorowanie oraz strategie rozwi¹zywania prob-
lemów jêzykowych nie s¹ tu najwa¿niejsze. U¿y-
wane s¹ one tylko w takim stopniu, w jakim
u¿ywaj¹ ich rodzimi u¿ytkownicy jêzyka. Nie
oznacza to jednak, ¿e jêzyk p³ynny nie musi byæ
dok³adny. Rozró¿nienie powy¿sze nie jest tak¿e
rozró¿nieniem miêdzy tym, co korzystne a tym,
co niew³aœciwe. Zarówno praca nad dok³adnoœci¹
jêzykow¹, jak i p³ynnoœci¹ odgrywa wa¿n¹ rolê
w kszta³ceniu jêzykowym na ka¿dym poziomie.

Spolsky7) wi¹¿e powy¿sze pojêcia stwier-
dzaj¹c, ¿e zdolnoœæ do u¿ycia jêzyka mo¿na
oceniæ przez dok³adnoœæ jêzykow¹, która z kolei
jest uwidoczniona dziêki p³ynnoœci, z jak¹ uczeñ
mówi. Lennon8) proponuje dwie definicje p³yn-
noœci. Wed³ug pierwszej jest ona sprawnoœci¹
werbaln¹, zaœ wed³ug drugiej jednym z aspek-
tów mówienia, a mianowicie jest wra¿eniem
odniesionym przez odbiorcê wypowiedzi, ¿e
procesy zwi¹zane z planowaniem i produkcj¹
wypowiedzi funkcjonuj¹ prawid³owo.

Druga definicja Lennona sta³a siê dla
mnie inspiracj¹ ankiety, w której pyta³am stu-
dentów pi¹tego roku filologii angielskiej o to,

co dla nich oznacza p³ynnoœæ oraz czy postrze-
gaj¹ siebie jako osoby mówi¹ce p³ynnie. Po
podliczeniu wszystkich odpowiedzi na pierwsze
pytanie otrzyma³am nastêpuj¹ce wyniki:
1. siedmiu odpowiedzia³o, ¿e nie ma ¿adnych

problemów z mówieniem bez wzglêdu na
temat wypowiedzi; mówi¹ bez namys³u na
ka¿dy temat;

2. dziewiêciu odpowiedzia³o, ¿e mówi ca³kiem
p³ynnie pod warunkiem, ¿e interesuje ich
temat; ich p³ynnoœæ zale¿y od tematu;

3. jedna osoba odpowiedzia³a, ¿e mówi p³yn-
nie, choæ ma czasami problemy z wyra¿a-
niem myœli;

4. jedna osoba odpowiedzia³a, ¿e jej p³ynnoœæ
zale¿y od tego, czy jest spiêta czy rozluŸniona;

5. jedna osoba odpowiedzia³a, ¿e nie mówi
tak p³ynnie, jak by chcia³a; ma ubogie s³ow-
nictwo i za ma³o praktyki jêzykowej;

Dwie osoby zwróci³y ponadto uwagê na
inne elementy, a mianowicie na:
Ö p³ynniejsze mówienie w czasie zajêæ z kon-
wersacji,
Ö powtarzanie tych samych wyrazów i brak
³¹czenia zdañ.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi,
studenci postrzegaj¹ p³ynnoœæ jako zale¿n¹ od
tematu wypowiedzi. Tematy ,,l¿ejsze’’ nie spra-
wiaj¹ problemów i sprzyjaj¹ wiêkszej p³ynnoœci.
Mo¿e wiêc warto zwróciæ uwagê w testach bada-
j¹cych p³ynnoœæ wypowiedzi na tematykê zadañ,
poniewa¿ to ona mo¿e zdeterminowaæ wynik
koñcowy.

Drugie pytanie ankiety dotyczy³o defini-
cji p³ynnoœci i okreœlenia kryteriów p³ynnoœci.
Oto odpowiedzi studentów.

P³ynnoœæ wypowiedzi to:
Ö mówienie przez kilka minut bez przerw,
Ö szybkie tempo wypowiedzi,
Ö mówienie bez wahania, szukania s³ów,
Ö mówienie bez du¿ej liczby poprawieñ i pow-

tórzeñ,
Ö zdolnoœæ do wyra¿ania swoich myœli,
Ö mówienie i rozumienie innych,
Ö tworzenie znacz¹cych i koherentnych zdañ,
Ö posiadanie kompetencji jêzykowej,
Ö mówienie bez b³êdów gramatycznych,
Ö dok³adny sposób mówienia,

6) Brumfit (1992), Communicative Approach to Language Learning, Oxford University Press.
7) Bernard Spolsky (1989), Conditions for Learning, Oxford University Press.
8) Lennon (1990), Investigating Fluency in English as a Foreign Language, OUP.
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Ö luŸny sposób wypowiadania siê bez wzglêdu
na sytuacjê,

Ö ³atwoœæ, z jak¹ szuka siê s³ów czy struktur
gramatycznych,

Ö naturalny sposób mówienia,
Ö bogaty jêzyk (synonimy, metafory, z³o¿one

struktury gramatyczne),
Ö logiczne wyra¿anie opinii i wniosków,
Ö manipulowanie jêzykiem,
Ö mówienie w sposób interesuj¹cy.

W wypowiedziach zosta³a wymieniona
znaczna czêœæ elementów p³ynnoœci. Podkreœ-
lono aspekty gramatyczne oraz naturalny spo-
sób mówienia, natomiast ca³kowicie pominiêto
zagadnienia zwi¹zane z fonologi¹ jêzyka.

Powy¿sze podejœcia do p³ynnoœci – zaró-
wno te, prezentowane przez jêzykoznawców,
jak i przez studentów kierunku filologicznego
– wydaj¹ siê mieæ kilka cech wspólnych. Nie to
mnie jednak interesowa³o. Moim celem by³o
ustalenie kryteriów, które mog³yby stanowiæ
podstawê testu sprawdzaj¹cego p³ynnoœæ
w mówieniu. W badaniach, które opisujê poni-
¿ej, ujê³am nastêpuj¹ce kryteria p³ynnoœci sfor-
mu³owane na podstawie wymienionych teorii:
1. d³ugoœæ wypowiedzi mierzona liczb¹ wy-

razów,
2. liczba pomocniczych pytañ badaj¹cego,
3. liczba s³ów do pierwszego pytania,
4. liczba powtórzeñ,
5. liczba poprawieñ (gdy uczniowie poprawia-

j¹ sami swoje b³êdy),
6. liczba zdañ poprawnych gramatycznie,
7. liczba b³êdów w wymowie,
8. liczba zaimków osobowych,
9. liczba spójników na pocz¹tku zdania,
10. liczba ,,wype³nieñ’’ (I think, what else, well,

I mean, and so on),
11. liczba polskich s³ów.

Kryterium dziewi¹te wp³ywa na spójnoœæ
wypowiedzi i œwiadczy o znajomoœci w³aœciwoœ-
ci semantycznych tych elementów. (Spójnoœæ to
jeszcze jeden aspekt mówienia tak¿e œciœle
zwi¹zany z wra¿eniem odniesionym przez od-
biorcê wypowiedzi, a wiêc z jej interpretacj¹).

Ö Badania

Powy¿sze stwierdzenia odnosz¹ce siê do
p³ynnoœci w mówieniu by³y weryfikowane

przez doœwiadczenie. G³ównym celem badañ
by³o ustalenie ró¿nic w p³ynnoœci w mówieniu
miêdzy dziewczêtami i ch³opcami na tym sa-
mym poziomie jêzykowym, uwzglêdniaj¹c po-
wy¿sze kryteria. Ponadto celem badania by³o
wyjaœnienie obserwacji empirycznych i zweryfi-
kowanie wymienionych kryteriów. Proponowa-
ne kryteria zosta³y przyjête jako cechy spraw-
dzalne w badaniach. Badanie p³ynnoœci dotyczy-
³o ró¿nic miêdzy p³ciami, lecz mog³oby ono
dotyczyæ zarówno ró¿nic miêdzy ró¿nymi grupa-
mi wiekowymi, jak i ró¿nymi grupami zaawan-
sowania jêzykowego. Powy¿sze stwierdzenia to
perspektywa, w ramach której istnieje wiele teo-
rii z³o¿onych ze stosunków miêdzy wartoœciami
zmiennymi, a pojêciami. W celu sformu³owania
teorii zosta³a ustalona, na podstawie obserwacji
zachowañ werbalnych dziewcz¹t i ch³opców, hi-
poteza. Zak³ada ona, i¿ dziewczêta mówi¹ p³yn-
niej. Oczywiœcie nie zapewni to ca³kowitego zbu-
dowania ogólnego stwierdzenia dotycz¹cego ró¿-
nic w p³ynnoœci miêdzy p³ciami. Zbudowane
stwierdzenie mo¿e byæ weryfikowane i modyfiko-
wane. Mo¿e byæ ono pomocne w uporz¹dkowa-
niu i wyjaœnieniu danych oraz w sformu³owaniu
sprawdzalnych propozycji do dalszych badañ.

Zbada³am p³ynnoœæ u trzydziestu uczniów
w wieku od osiemnastego do dziewiêtnastego
roku ¿ycia z bardzo dobrymi ocenami z jêzyka
angielskiego. W grupie by³o piêtnastu ch³opców
i piêtnaœcie dziewcz¹t. Uczniowie wypowiadali siê
w jêzyku angielskim na temat swojego doœwiad-
czenia z jêzykiem angielskim przez trzy minuty,
a ich wypowiedzi by³y nagrywane. Poza tym
badaj¹cy w razie koniecznoœci – gdy badany nie
potrafi³ kontynuowaæ wypowiedzi i robi³ przerwê
– zadawa³ pytania pomocnicze, które pomaga³y
w dalszym mówieniu.

Procedury zwi¹zane z badaniem mo¿na
streœciæ w kilku punktach:
1. nagranie wypowiedzi uczniów,
2. przepisanie nagranych wypowiedzi,
3. policzenie wszystkich danych wed³ug kryteriów,
4. umieszczenie danych w tabelach,
5. wyszczególnienie ró¿nic za pomoc¹ diagra-

mów ko³owych,
6. statystyczne porównanie danych,
7. interpretacja wyników.

Najwa¿niejszym punktem badañ by³o
oczywiœcie podliczenie, analiza i interpretacja
danych.
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Ö Wyniki i wnioski

Ju¿ na etapie analizy diagramów ko³o-
wych mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e dziewczêta s¹
lepsze, jeœli chodzi o takie kryteria p³ynnoœci,
jak: liczba wyrazów, liczba powtórzeñ, liczba
poprawek, liczba zdañ poprawnych pod wzglê-
dem gramatyki, liczba b³êdów w wymowie,
liczba pytañ badaj¹cego czy stosowanie niektó-
rych wyrazów bêd¹cych ,,wype³nieniem’’. Na-
tomiast ch³opcy u¿ywali mniej polskich wyra-
zów oraz niektórych ,,wype³nieñ’’.

Powy¿sza analiza by³a jednak nieco po-
wierzchowna i nale¿a³o j¹ odnieœæ do obliczeñ
statystycznych, które mog³yby potwierdziæ wczeœ-
niejsz¹ hipotezê w sposób bardziej zdecydowa-
ny. Obliczenia statystyczne potwierdzi³y wiary-
godnoœæ nastêpuj¹cych danych. Dziewczêta:
Ö rzadziej poprawiaj¹ swoje wypowiedzi,
Ö tworz¹ wiêcej zdañ poprawnych gramatycznie,
Ö pope³niaj¹ mniej b³êdów w wymowie po-
szczególnych wyrazów,
Ö u¿ywaj¹ wiêcej zaimków osobowych,
Ö mówi¹ czêœciej – co dalej, co jeszcze – what
else.

Cztery pierwsze kryteria, wiarygodne
statystycznie, przyczyniaj¹ siê niew¹tpliwie do
p³ynnoœci w mówieniu.

Pomimo faktu, i¿ pierwsze kryterium
(liczba wyrazów) nie okaza³o siê wiarygodne
statystycznie, warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
jest to cecha zwi¹zana ze zdolnoœci¹ wype³-
niania czasu mówieniem i dziewczêta okaza³y
siê tu lepsze tylko pozornie. Mo¿na jednak
wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ to kryterium nie przes¹-
dza o lepszej p³ynnoœci, gdy¿ równie dobrze,
w nastêpnych badaniach, to ch³opcy mogliby
okazaæ siê lepsi. Warto zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ temat wypowiedzi nie odnosi³ siê do emocji.
Byæ mo¿e temat wymagaj¹cy wiêkszego zaan-
ga¿owania emocjonalnego pozwoli³by wykazaæ
siê wypowiadaj¹cym wiêkszymi ró¿nicami, jeœli
chodzi o liczbê u¿ytych wyrazów. Z pierwszym
kryterium wi¹¿e siê œciœle zagadnienie monito-
rowania wypowiedzi, które to monitorowanie
jest automatyczne w wypowiedzi spontanicz-
nej. W zwi¹zku z powy¿szym monitorowanie
w obu grupach by³o podobne (podobna liczba
wyrazów). Bior¹c pod uwagê wspomniane kry-
terium i nastêpne zwi¹zane z poprawn¹ grama-

tyk¹, mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpny wniosek, ¿e
dziewczêta mia³y lepsze rezultaty, poniewa¿,
pomimo tej samej liczby wyrazów co ch³opcy,
a wiêc podobnego procesu monitorowania
swojej wypowiedzi, ich gramatyka by³a lepsza.
Problem gramatyczny mo¿na równie¿ wi¹zaæ
zarówno z lepsz¹ kompetencj¹ jêzykow¹, jak
i z doskonalszym procesem monitorowania.

Cecha nastêpna zwi¹zana z poprawienia-
mi dotyczy zmian w procesie myœlenia przy
formu³owaniu wypowiedzi, a co za tym idzie
z powtórzeniem czêœci zdania w innej formie.
Dotyczy ona równie¿ b³êdów, które s¹ natych-
miast poprawiane. Na przyk³ad uczeñ mówi: he
musts, a nastêpnie poprawia siê i mówi: he
must. Poprawieñ typu pierwszego, jak i drugiego
by³o wiêcej w wypowiedziach ch³opców ni¿
dziewcz¹t. Regu³y gramatyczne by³y zdecydowa-
nie lepiej stosowane u dziewcz¹t. Wszystkie
skonstruowa³y co najmniej dziesiêæ zdañ popra-
wnych gramatycznie. Tylko czterech ch³opców
zrobi³o to samo. U ch³opców czêœciej wystêpo-
wa³y zdania ca³kowicie niepoprawne pod wzglê-
dem gramatyki. Dziewczêta wykaza³y zdecydo-
wanie wiêcej doœwiadczenia tworz¹c zdania bar-
dziej rozwiniête gramatycznie. Jeœli nawet poja-
wia³y siê w nich b³êdy, to nie zak³óca³y one
komunikacji czy ogólnego zrozumienia wypo-
wiedzi. Pomimo faktu, i¿ znajomoœæ gramatyki
nie wp³ywa³a tu negatywnie na ogólne zrozu-
mienie tekstu, to na pewno ma wp³yw na po-
strzeganie p³ynnoœci.

Jeœli chodzi o wymowê, badanie po-
twierdza stwierdzenie Jennifer Coates, i¿ wy-
mowa kobiet jest bli¿sza standardowi, który jest
u¿ywany przez wy¿sze klasy spo³eczne. Potwier-
dza ona równie¿ kobiec¹ wra¿liwoœæ, jeœli cho-
dzi o normy lingwistyczne. W powy¿szym ba-
daniu ch³opcy zrobili dwukrotnie wiêcej b³ê-
dów fonetycznych ni¿ dziewczêta.

Dziewczêta lepiej wykorzystywa³y zaimki
w trzeciej osobie, nie u¿ywaj¹c wci¹¿ tego sa-
mego podmiotu. Wp³ywa to pozytywnie na
postrzeganie przez odbiorcê wypowiedzi i ko-
hezji tekstu. Badani nie wykazali natomiast
szczególnych ró¿nic, jeœli chodzi o formy spój-
nikowe. W doœwiadczeniu nie zbadano kohezji
leksykalnej, poniewa¿ uczniowie nie w³adali
wystarczaj¹co odpowiednim s³ownictwem. Nie
wystêpowa³y w ich wypowiedziach wyrazy
w odpowiedniej relacji semantycznej. Brak by³o
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synonimów czy antonimów. Nie by³o tak¿e
szczególnych ró¿nic w u¿yciu wyrazów wype³-
niaj¹cych.

Przy trzecim kryterium Fillmora zbada-
³am zdolnoœæ uczniów do wypowiadania od-
powiednich treœci. By³ to przede wszystkim pro-
ces interpretacyjny zale¿ny od odbiorcy wypo-
wiedzi. Interpretuje on wypowiedŸ pod wzglê-
dem spójnoœci oraz tego, czy mówi¹cy wykazu-
je poprawnoœæ pod wzglêdem formy i treœci.
Wymaga analizy nastêpuj¹cych czynników:
Ö zdolnoœæ do mówienia odpowiednich treœci

w wielu kontekstach,
Ö wra¿liwoœæ na kontekst,
Ö prezentowanie przekonuj¹cych argumentów,
Ö dopasowanie treœci do oczekiwañ odbiorcy,
Ö zrozumienie wypowiedzi przez s³uchaj¹cego,
Ö ujednolicenie wypowiedzeñ (jedno wi¹¿e siê

z drugim),
Ö zwi¹zek wypowiedzeñ z tematem wypowiedzi,
Ö wra¿enie zwiêz³oœci odniesione przez odbiorcê,
Ö logiczna konsystencja i klarownoœæ w wypra-

cowaniu fabu³y.
Powy¿sze kryteria oceny wypowiedzi za-

stosowa³o dwóch nauczycieli jêzyka angielskie-

go. Przyjêli oni skalê od 1 do 5. Uczniowie
otrzymali nastêpuj¹ce oceny: dziewczêta – œre-
dnia 4, ch³opcy – œrednia 2,6.

Wyniki wskazuj¹ na to, ¿e wypowiedŸ
dziewcz¹t by³a postrzegana jako bardziej kohe-
rentna. Jest to najwa¿niejsze kryterium zwi¹zane
z umiejêtnoœci¹ wypowiadania siê na dany te-
mat w okreœlonym czasie. Problemem, który
sprawia³ najwiêcej trudnoœci by³o wypowiadanie
siê w porz¹dku logicznym wtedy, gdy pojawia³y
siê trudnoœci z w³aœciwym stosowaniem regu³
gramatycznych. Zwykle zmieniali wówczas temat
zak³ócaj¹c logicznoœæ wypowiedzi. Ten rodzaj
problemów nie pozwala³, szczególnie ch³opcom,
dokoñczyæ g³ównej myœli, a s³uchaj¹cy mogli
mieæ problemy z pod¹¿aniem za ich tokiem
myœlenia. W przypadku dziewcz¹t odbiorcy mie-
li mniej takich problemów.

Badania potwierdzi³y, ¿e jest wiele cech
charakterystycznych u obu p³ci dotycz¹cych
p³ynnoœci w mówieniu. Pozwoli³y równie¿ po-
szerzyæ ,,niedodefiniowane’’ pojêcie p³ynnoœci:
wnioski z analizy procesów interpretacyjnych
wskazuj¹, na które cechy warto zwróciæ uwagê,
gdy mówimy o analizowanym pojêciu.

(lipiec 2001)

Zofia Chłopek1)

Wrocław

Czy testy sprawności mówienia mogą być rzetelne?

Ö Co to jest rzetelność?

Rzetelnoœæ testu stanowi wskazówkê, do
jakiego stopnia mo¿na polegaæ na czynionych
przez niego pomiarach. Dok³adniej mówi¹c,
wartoœæ wspó³czynnika rzetelnoœci pozwala
stwierdziæ, w jakim zakresie na wyniki testu
maj¹ wp³yw, obok mierzonej umiejêtnoœci jêzy-
kowej, inne cechy osób testowanych, jak rów-
nie¿ cechy metody testowej, bêd¹ce Ÿród³ami
b³êdów pomiaru. Do cech osób testowanych
maj¹cych wp³yw na wykonanie testowe nale¿¹,
oprócz posiadanej przez nie wiedzy jêzykowej,
charakterystyka kognitywna i afektywna, t³o jê-

zykowe, edukacyjne, kulturowe i etniczne, wie-
dza o œwiecie, czynniki spo³eczno-ekonomiczne,
p³eæ i wiek oraz umiejêtnoœæ stosowania strate-
gii rozwi¹zywania testów. Cechy metody testo-
wej to (Bachman, 1990, 119): cechy kontekstu
testowego (stopieñ zaznajomienia z miejscem
i wyposa¿eniem, personel, czas testowania, wa-
runki fizyczne), zasady przeprowadzania testu
(organizacja testu, czas trwania testu, instruk-
cje), cechy materia³u testowego (format, natura
jêzyka), cechy oczekiwanej wypowiedzi (for-
mat, natura jêzyka, ograniczenia wypowiedzi)
oraz zwi¹zek miêdzy materia³em testowym
a wypowiedzi¹ (wzajemny, brak wzajemnoœci,
materia³ testowy dostosowywany do wypowie-

1) Dr Zofia Ch³opek jest adiunktem w Instytucie Filologii Germañskiej Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego.



12

dzi). Im mniejszy wp³yw na wykonanie testowe
maj¹ czynniki inne ni¿ badana umiejêtnoœæ jê-
zykowa, tym rzetelniejszy jest dany test.

Pojêciem dope³niaj¹cym dla pojêcia rze-
telnoœci jest pojêcie trafnoœci. Podczas gdy bada-
nia nad rzetelnoœci¹ maj¹ na celu oszacowanie
zakresu wp³ywu na wykonanie testowe czynni-
ków innych, ni¿ mierzona umiejêtnoœæ jêzykowa,
badania nad trafnoœci¹ koncentruj¹ siê na osza-
cowywaniu zakresu wp³ywu na wykonanie testo-
we mierzonej umiejêtnoœci jêzykowej. A zatem
poziom trafnoœci testu jest wskazówk¹, w jakim
stopniu test mierzy opanowanie tych umiejêtno-
œci, które mia³ w swym pierwotnym zamyœle
zmierzyæ. Trafnoœæ testu zale¿y od jego rzetelno-
œci. Test, który nie jest rzetelny, nie mo¿e te¿ byæ
trafny (chocia¿ mo¿liwa jest sytuacja odwrotna).

Testy obiektywne (w których wykonanie
testowe mo¿na oceniæ w sposób obiektywny,
przez podliczenie punktów) charakteryzuj¹ siê
przewa¿nie wy¿sz¹ doz¹ rzetelnoœci od testów
subiektywnych (w których wykonanie testowe
musi byæ oceniane subiektywnie); testy subiek-
tywne jednak s¹ przewa¿nie trafniejsze, jako ¿e
badaj¹ u¿ycie jêzykowe takim, jakie wystêpuje
ono w rzeczywistych sytuacjach komunikacyj-
nych. Testy sprawnoœci mówienia s¹ prawie
wy³¹cznie testami subiektywnymi.

Na temat rzetelnoœci i trafnoœci testów
jêzykowych napisano ju¿ wiele (por. Bachman,
1990; Carroll i Hall, 1985; Heaton, 1988; Hen-
ning, 1987; Hughes, 1989). Prace te koncen-
truj¹ siê g³ównie na teoretycznych opisach rze-
telnoœci i trafnoœci testów oraz na prezentowa-
niu statystycznych metod ich szacowania, mniej
na dostarczaniu informacji, jak stworzyæ rzetel-
ny i trafny test. Trudno jest mianowicie dostar-
czyæ jednoznacznych i obiektywnych wska-
zówek, co do tworzenia testów o wysokiej traf-
noœci i rzetelnoœci. Wynika to z faktu, i¿ wynik
testowy nie jest bezpoœrednim wyznacznikiem
opanowania pewnej umiejêtnoœci jêzykowej,
jako ¿e wp³yw na niego maj¹ rozmaite dodat-
kowe czynniki, charakterystyczne dla danej,
konkretnej sytuacji testowej. Przede wszystkim,
wykonanie testowe w du¿ej mierze zale¿y od
charakterystyki danej grupy osób testowanych
oraz od wp³ywów metody testowej. Mo¿e siê
wiêc tak zdarzyæ, i¿ dany test bêdzie siê charak-
teryzowa³ wysok¹ rzetelnoœci¹ dla jednej grupy
testowanych, a nisk¹ dla drugiej, albo ¿e dwa

ró¿ne sposoby przeprowadzenia tego samego
testu dadz¹ zupe³nie rozbie¿ne wyniki. Ponadto
na wynik testowy ma wp³yw proces dokonywa-
nia oceny, rozmaite bodŸce rozpraszaj¹ce testo-
wanego, oszukiwanie w trakcie rozwi¹zywania
testu oraz stosunek ról testuj¹cego i testowa-
nych, jak te¿ osobowoœæ i p³eæ osoby testuj¹cej.

Ta jednorazowoœæ, niepowtarzalnoœæ da-
nej sytuacji testowej jest równie¿ powodem, dla
którego nie powinno siê adaptowaæ na w³asne
potrzeby testów ju¿ istniej¹cych. Takie testy nie
zawsze s¹ dopasowane do poziomu i rodzaju
umiejêtnoœci jêzykowej (jak te¿ jej poszczegól-
nych podsprawnoœci) opanowanej przez dan¹
grupê osób testowanych, nie uwzglêdniaj¹ cha-
rakterystyki danej grupy osób testowanych, ³¹cz-
nie z ich potrzebami jêzykowymi, i – co czêœ-
ciowo za tym idzie – czêsto charakteryzuj¹ siê
nieodpowiednimi cechami metody testowej. Te-
sty te mog³y byæ rzetelne dla pewnych grup
testowanych, dla innych jednak mog¹ odznaczaæ
siê bardzo nisk¹ rzetelnoœci¹.

Ö
Problemy z szacowaniem
rzetelności testów sprawności
mówienia

Szacowanie rzetelnoœci testów sprawnoœci
czytania i s³uchania, podobnie jak testów grama-
tycznych czy testów leksykalnych, nie stwarza
zbytnich problemów, testy te bowiem sk³adaj¹
siê z poszczególnych zagadnieñ (pytania do teks-
tu, zagadnienia prawda-fa³sz, zagadnienia z u¿y-
ciem techniki wyboru), dziêki czemu mo¿na do-
pasowaæ do nich rozmaite modele statystyczne
s³u¿¹ce wyliczaniu wspó³czynników rzetelnoœci.
Rzetelnoœæ testów sprawnoœci mówienia i pisania
jest trudniejsza do oszacowania, jako ¿e testy te
najczêœciej nie s¹ podzielone na poszczególne
zagadnienia, lecz stanowi¹ ci¹g³¹ ca³oœæ (rozmo-
wa w jêzyku obcym, monolog, wypracowanie).
W przypadku testów tych produktywnych spra-
wnoœci oszacowuje siê rzetelnoœæ oceny dokona-
nej przez jedn¹ lub wiêcej osób (w dalszej czêœci
artyku³u taka osoba bêdzie w skrócie nazywana
egzaminatorem; nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ oce-
ny dokonuje siê nie tylko w sytuacji egzamina-
cyjnej).

Rzetelnoœæ oceny dwóch lub wiêcej eg-
zaminatorów oszacowuje siê na podstawie re-
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zultatów dokonanej przez ka¿dego z nich punk-
tacji, przez wyliczenie wspó³czynnika korelacji
albo wspó³czynnika rzetelnoœci (np. wspó³czyn-
nika alfa). Rzetelnoœæ oceny jednego egzamina-
tora oszacowuje siê w podobny sposób na pod-
stawie dwóch zbiorów ocen uzyskanych po
dwukrotnym dokonaniu przez niego oceny wy-
konania osób testowanych w odpowiednim od-
stêpie czasu i w mo¿liwie odwrotnej kolejnoœci.
W przypadku prac pisemnych nie stanowi to
zbytniego problemu; wypowiedŸ ustna, jednak-
¿e, jest ulotna i przewa¿nie nie jest mo¿liwe
nagrywanie wypowiedzi osób testowanych na
taœmê magnetofonow¹ czy wideo, a tym bar-
dziej dwukrotne przeprowadzenie tego samego
testu. Wiele egzaminów odbywa siê bez u¿ycia
magnetofonu b¹dŸ kamery, a oceny dokonuje
siê w trakcie wypowiedzi testowanego. W przy-
padku wiêc, gdy jeden egzaminator ma za za-
danie oceniæ opanowanie sprawnoœci mówienia
osób testowanych, oszacowanie rzetelnoœci oce-
ny przewa¿nie nie jest mo¿liwe.

Czy mo¿na mieæ pewnoœæ, nie opieraj¹c
siê na konkretnym wspó³czynniku rzetelnoœci,
¿e dany test sprawnoœci mówienia jest rzetelny?
Istniej¹ rozmaite sposoby podwy¿szania rzetel-
noœci testów, pozwalaj¹ce na uzyskanie du¿ego
stopnia pewnoœci co do wysokiego poziomu
rzetelnoœci danego testu.

Ö
Sposoby podwyższania
rzetelności testów sprawności
mówienia

× Faza planowania testów

Przy planowaniu testu nale¿y przede
wszystkim okreœliæ cel, jakiemu dany test ma
s³u¿yæ, spodziewany poziom i rodzaj opanowa-
nej umiejêtnoœci jêzykowej oraz inne cechy
osób testowanych, ³¹cznie z potrzebami jêzyko-
wymi, a nawet zainteresowaniami. Cechy te
powinny determinowaæ dobór testowanych
podsprawnoœci oraz metod ich testowania,
okreœlenie cech metody testowej, jak te¿ pozio-
mu trudnoœci testu. Dla przyk³adu, jeœli test
stawia sobie za zadanie sprawdzenie umiejêt-
noœci pos³ugiwania siê jêzykiem mówionym
w prostych, codziennych sytuacjach komunika-
cyjnych, nie mo¿e on badaæ umiejêtnoœci ar-
gumentowania czy zdolnoœci retorycznych. Po-

winien natomiast zbadaæ znajomoœæ podspraw-
noœci stosownoœci jêzykowej. Inny przyk³ad: test
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym nie
mo¿e zawieraæ problematyki poszukiwania pra-
cy albo k³opotów mieszkaniowych, powinien
natomiast poruszaæ sprawy dla nich ciekawe
(bohaterowie filmów, gwiazdy rock’a, pierwsza
mi³oœæ itp.). Kolejny przyk³ad: tworz¹c test z jê-
zyka angielskiego dla germanistów, umieszczê
w nim zagadnienia wychwytuj¹ce ,,pu³apki’’
jêzykowe wynikaj¹ce z podobieñstw jêzyka an-
gielskiego i niemieckiego (uwzglêdniê wiêc t³o
jêzykowe testowanych); taki test nie bêdzie
z pewnoœci¹ zbyt przydatny dla testowanych
nie znaj¹cych jêzyka niemieckiego.

× Zadania testowe

Zadania testowe powinny byæ zró¿nico-
wane i badaæ opanowanie danej sprawnoœci
jêzykowej w ró¿nych kontekstach sytuacyjnych.
Dla przyk³adu, test mówienia mo¿na podzieliæ
tak, ¿e testowany najpierw odpowiada na pyta-
nia nauczyciela, a nastêpnie prezentuje mono-
log na zadany temat, albo te¿ para testowanych
odgrywa rolê jêzykow¹, a nastêpnie ka¿dy z te-
stowanych dokonuje krótkiej wypowiedzi inspi-
rowanej przez historyjkê obrazkow¹ czy wykres.
W ten sposób test pozwoli testowanym na mo¿-
liwie najlepsze zaprezentowanie umiejêtnoœci
jêzykowych.

Jeœli zadanie testowe sk³ada siê z wiêk-
szej liczby zagadnieñ, wa¿ne jest uszeregowanie
ich wed³ug poziomu trudnoœci – od naj³atwiej-
szego do najtrudniejszego. Wówczas testowany
o niskim lub œrednim poziomie opanowania
umiejêtnoœci jêzykowej nie bêdzie traciæ czasu
nad zagadnieniami zbyt trudnymi dla niego, co
zredukuje równoczeœnie czynnik stresu.

Testy mówienia posiadaj¹ tê cechê nega-
tywn¹, i¿, jako ¿e testowani s¹ odpytywani poje-
dynczo b¹dŸ w ma³ych grupach, istnieje koniecz-
noœæ uk³adania dla nich oddzielnych zadañ tes-
towych, które bêd¹ siê miêdzy sob¹ ró¿niæ, co
z kolei mo¿e prowadziæ do niesprawiedliwego
oszacowania opanowanej umiejêtnoœci jêzyko-
wej. Bardzo wa¿ne jest zatem, by wszystkie za-
dania testowe charakteryzowa³y siê tym samym
poziomem trudnoœci i bada³y te same podspra-
wnoœci przy pomocy tych samych metod, a tak-
¿e charakteryzowa³y siê tymi samymi cechami
metody testowej – przede wszystkim tym sa-
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mym zakresem tematycznym, d³ugoœci¹ i rejest-
rem jêzykowym (dotyczy to zarówno cech ma-
teria³u testowego, jak i cech oczekiwanej wypo-
wiedzi) oraz tymi samymi zasadami przeprowa-
dzania testu.

× Czas wypowiedzi ustnej

Czas testu ustnego, podobnie jak czas tes-
tów innych sprawnoœci jêzykowych, bywa prze-
wa¿nie ograniczony ze wzglêdów praktycznych.
Czêsto egzamin ustny trwa jeden b¹dŸ dwa dni
i testowani s¹ odpytywani ,,hurtem’’, co prowa-
dzi do redukowania czasu testu do minimum.
Jednak, stopieñ opanowania sprawnoœci mówie-
nia jest najtrudniejszy do ocenienia. Dlatego, jeœli
nie istniej¹ mo¿liwoœci nagrywania wypowiedzi
testowanych na taœmê magnetofonow¹ b¹dŸ ma-
gnetowidow¹, powinno siê d¹¿yæ do uczynienia
testu jak najd³u¿szym. Wydaje siê, i¿ jeœli decy-
zje podejmowane na podstawie wyników testu
s¹ istotne, powinien on trwaæ 20–30 minut.

× Instrukcje

Test powinien zawieraæ jasne i dok³adne
wskazówki. Pozwoli to testowanym na jak naj-
lepsze wykazanie siê swoimi wiadomoœciami
i nie wprowadzi dodatkowego czynnika stresu.
W przypadku testowanych o bardzo niskim po-
ziomie opanowania umiejêtnoœci jêzykowej (po
pierwszym i drugim semestrze nauczania)
wskazówki mog¹ byæ podane w jêzyku ojczys-
tym, tak aby testowani nie tracili czasu na
zrozumienie ich znaczenia. Ponadto na pocz¹t-
ku testu testowani powinni zostaæ poinformo-
wani o czasie trwania testu, kryteriach ocenia-
nia oraz stosowanej skali ocen.

× Proces dokonywania oceny

Rzetelnoœæ oceny wypowiedzi ustnej pod-
wy¿sza siê przez wprowadzenie dwóch lub
trzech egzaminatorów. W idealnej sytuacji, je-
den z egzaminatorów uzyskuje od testowanego
próbkê jêzykow¹, a dwóch pozosta³ych dokonu-
je oceny. Ocena koñcowa jest wówczas œredni¹
ocen wystawionych przez obu egzaminatorów.

W przypadku, gdy oceny dokonuje tylko
jeden egzaminator, bardzo przydatny okazuje
siê magnetofon albo kamera wideo. Egzamina-
tor mo¿e wówczas dokonaæ oceny dwa razy
w odpowiednim odstêpie czasu, po czym wy-
ci¹gn¹æ œredni¹ wystawionych przez siebie stop-

ni. Gdy nie jest to mo¿liwe, dobrym sposobem
jest równoczesne testowanie dwóch osób, które
prowadz¹ miêdzy sob¹ konwersacjê (najczêœciej
jest to odgrywanie ról jêzykowych). W takim
przypadku egzaminator musi co prawda doko-
naæ równolegle oceny opanowania sprawnoœci
jêzykowej dwóch osób, ale mo¿e bez rozprasza-
nia uwagi poœwiêciæ siê wy³¹cznie procesowi
dokonywania oceny, co nie jest mo¿liwe, gdy
musi on tak¿e wywo³ywaæ próbkê jêzykow¹.
Ten sposób testowania posiada równie¿ tê do-
datkow¹ zaletê, i¿ jest on mniej stresuj¹cy dla
testowanych (nie jest to ju¿ konfrontacja sam
na sam z egzaminatorem).

W trakcie testowania egzaminator powi-
nien sobie zdawaæ sprawê z mo¿liwoœci zaist-
nienia rozmaitych czynników obni¿aj¹cych rze-
telnoœæ dokonanej przez niego oceny. Do czyn-
ników tych nale¿¹:
Ö wp³yw ocen przyznanych testowanemu za

opanowanie innych sprawnoœci jêzykowych;
Ö wp³yw wykonania jêzykowego innych testo-

wanych (chyba, ¿e test jest odnoszony do
normy, nie do kryterium tzn. gdy porów-
nanie osi¹gniêæ jest zamierzone);

Ö wp³yw ogólnego wra¿enia wywo³anego przez
wykonanie testowe – albo pozytywnego (jeœli
jest ono bezb³êdne, chocia¿ na bardzo niskim
poziomie), albo negatywnego (jeœli jest ono
pe³ne b³êdów, chocia¿ bardzo ambitne);

Ö wp³yw sposobu mówienia (zwykle œmia³a,
rezolutna osoba testowana sprawia wra¿enie
posiadania ³atwoœci w pos³ugiwaniu siê jêzy-
kiem obcym, a zatem wy¿szego stopnia opa-
nowania sprawnoœci mówienia; zale¿noœæ ta
jest czêsto prawdziwa, lecz nie zawsze);

Ö wp³yw szczególnego nagromadzenia b³êdów
w jednej z podsprawnoœci sprawnoœci mó-
wienia na ocenê ca³oœciow¹;

Ö wp³yw wzrostu dok³adnoœci w ocenianiu
w miarê przebiegu testowania;

Ö wp³yw zmêczenia testuj¹cego wzrastaj¹cego
z up³ywem procesu oceniania.

W przypadku, gdy oceny dokonuje
dwóch lub wiêcej egzaminatorów, powinni oni
uzgodniæ miêdzy sob¹ procedurê dokonywania
punktacji: ujednoliciæ stosowane skale punkta-
cyjne oraz ustaliæ kryteria ich stosowania, usta-
liæ metody oceniania poszczególnych podspra-
wnoœci, ujednoliciæ wymagania stawiane wobec
opanowania poszczególnych podsprawnoœci.
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× Skale punktacyjne
Rzetelnoœæ procesu dokonywania oceny

znacznie podwy¿szaj¹ skale punktacyjne, czyli
opisowe oceny kolejnych poziomów opanowa-
nia danej sprawnoœci jêzykowej. Najczêœciej s¹
stosowane analityczne skale punktacyjne,
w których s¹ uwzglêdnione ró¿norodne pod-
sprawnoœci danej sprawnoœci jêzykowej. Istniej¹
co prawda te¿ skale holistyczne, na podstawie
których jest oceniana sprawnoœæ jêzykowa
w sposób globalny, nie s¹ one jednak zbyt
rzetelne (por. Weir, 1993, 163-4). Analityczne
skale punktacyjne przedstawiaj¹ opisy umiejêt-
noœci dla ka¿dej z podsprawnoœci na ró¿nych
stopniach ich opanowania. Dla sprawnoœci mó-
wienia oceniane mog¹ byæ na przyk³ad:
Ö dok³adnoœæ wypowiedzi (któr¹ mo¿na dalej

rozdzieliæ na dok³adnoœæ fonetyczn¹, morfo-
logiczn¹, semantyczn¹ i sk³adniow¹),

Ö stosownoœæ wypowiedzi,
Ö zasób stosowanego s³ownictwa i zwrotów,
Ö z³o¿onoœæ wypowiedzi (tzn. z³o¿onoœæ poszcze-

gólnych zdañ oraz z³o¿onoœæ wypowiedzi jako
ca³oœci),

Ö p³ynnoœæ wypowiedzi (tzn. ³atwoœæ i szybkoœæ
w doborze wyrazów i zwrotów), jasnoœæ wy-
powiadania siê, logika wewnêtrzna wypo-
wiedzi)

Ö d³ugoœæ wypowiedzi.
Dobór podsprawnoœci oraz przyznanie

im odpowiedniej rangi, która bêdzie mia³a
wp³yw przy dokonywaniu oceny, zale¿¹ od te-
go, jaki cel ma za zadanie spe³niaæ dany test,
dla jakiej grupy osób testowanych jest on prze-
znaczony i, oczywiœcie, czy istniej¹ odpowied-
nie warunki dla sprawdzenia opanowania przez
testowanych danej podsprawnoœci jêzykowej.

Skale punktacyjne posiadaj¹ wiele zalet.
Stosowanie ich znacznie u³atwia proces doko-
nywania oceny, jako ¿e egzaminator opiera siê
nie na niewiele mówi¹cym zakresie ocen (np.
od 1 do 6), który mo¿e byæ ró¿nie interpreto-
wany, ale na konkretnych opisach wykonania
testowego. Tworz¹c pewien rodzaj kontroli pro-
cesu dokonywania oceny, skale te przyczyniaj¹
siê do jej obiektywizacji. Ponadto analityczne
skale punktacyjne pozwalaj¹ na uwzglêdnienie
w ocenie ostatecznej ró¿nicy w opanowaniu
przez testowanych poszczególnych podspraw-
noœci danej sprawnoœci jêzykowej, dziêki czemu
umo¿liwiaj¹ one lepsz¹ interpretacjê rezultatów

testu (nie tylko testowanym, ale te¿ nauczycie-
lom planuj¹cym przysz³e jednostki programo-
we, pracodawcom, kierownikom kursów jêzy-
kowych itp.).

× Stres

Stres odczuwany przez osoby testowane
jest zjawiskiem powszechnym dla ka¿dej sytua-
cji testowej, w przypadku testów ustnych jed-
nak egzaminator jest w stanie go wychwyciæ
i wzi¹æ pod uwagê w procesie dokonywania
oceny, jak te¿ podj¹æ próbê zmniejszenia go,
jeœli nie wyeliminowania. Egzaminator mo¿e
zatem:
Ö przez wstêpn¹, nie wi¹¿¹c¹ rozmowê (nawet

w jêzyku ojczystym) zmniejszyæ napiêcie tes-
towanego;

Ö nie oceniaæ pocz¹tkowych, np. 2 minut testu,
w ci¹gu których testowany przyzwyczai siê
do sytuacji testowej i do myœlenia w jêzyku
obcym;

Ö przez przyjacielskie nastawienie i stosowanie
pochwa³ przyczyniaæ siê do jak najlepszej
prezentacji wiedzy jêzykowej;

Ö w przypadku du¿ego nagromadzenia zarów-
no b³êdów jêzykowych, jak te¿ omy³ek niejê-
zykowych, przed³u¿yæ test celem stwierdze-
nia, czy te pierwsze nie s¹ w du¿ym stopniu
wynikiem stresu;

Ö w ekstremalnych przypadkach prze³o¿yæ test
na inny termin.

Bardzo jest wa¿ne poinformowanie tes-
towanych na pewien czas przed testem o wy-
maganiach, formacie testu, jego organizacji
i czasie trwania oraz o stosowanych kryteriach
oceniania i skali ocen. Pozwoli to na pewne
przygotowanie siê do sytuacji testowej i zmniej-
szy czynnik zaskoczenia, równoczeœnie eliminu-
j¹c dodatkowe Ÿród³o stresu. Nie jest natomiast
wskazane informowanie o konkretnych techni-
kach testowania, jako ¿e mo¿e siê to przyczyniæ
do wyæwiczenia strategii rozwi¹zywania danej
techniki i w efekcie zatrzeæ obraz prawdziwej
umiejêtnoœci jêzykowej. Nale¿y te¿ unikaæ po-
dawania konkretnych tematów testu, gdy¿
w rezultacie testowani mog¹ wyuczyæ siê na
pamiêæ potrzebnych zwrotów czy nawet d³u¿-
szych tekstów, czyni¹c swoje wykonanie testo-
we nieadekwatnym w stosunku do ogólnego
poziomu opanowanej przez nich umiejêtnoœci
jêzykowej.
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Jak wspomnia³am wczeœniej, czynnik
stresu redukuje siê, gdy s¹ testowane dwie
osoby równoczeœnie, gdy wskazówki testu s¹
podane jasno i dok³adnie oraz gdy trudnoœæ
poszczególnych zagadnieñ testowych (jeœli test
jest na nie podzielony) jest stopniowana.

× Obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne s¹ nie zawsze
mo¿liwe z powodu rozmaitych przyczyn, ale
nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet wyliczenie wspó³-
czynników korelacji miêdzy ocenami wystawio-
nymi przez dwóch egzaminatorów, albo przez
jednego w odpowiednim odstêpie czasu, mo¿e
dostarczyæ pewnych informacji na temat rzetel-
noœci testu.

W przypadku, gdy testowani otrzymuj¹
ró¿ne zadania testowe, warto te¿ przyjrzeæ siê
uwa¿niej wystawionym ocenom, zw³aszcza tym
ekstremalnym, i zobaczyæ, jakich zadañ one
dotycz¹ (najlepiej jest sporz¹dziæ w tym celu
tabelê). Mo¿e siê okazaæ, ¿e niektóre zadania
odbiegaj¹ od ustalonego ogólnego poziomu
trudnoœci. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e niektóre
zadania (b¹dŸ ich poszczególne zagadnienia)
da³y zupe³nie nieoczekiwane rezultaty – tzn., ¿e
wbrew oczekiwaniom egzaminatora okaza³y siê
one zbyt trudne lub zbyt ³atwe. Pojawienie siê
zadañ zbyt trudnych mo¿e sugerowaæ, i¿ do ich
rozwi¹zania jest potrzebna, oprócz umiejêtnoœci
jêzykowej, pewna wiedza dodatkowa czy te¿
okreœlone cechy charakterystyczne. Dla przyk³a-
du, jeœli oka¿e siê, ¿e zadanie uwa¿ane pocz¹t-
kowo za œrednio trudne nie zosta³o rozwi¹zane
przez prawie ¿adnego z testowanych, mo¿e to
oznaczaæ, ¿e bada ono, oprócz wiedzy jêzyko-
wej, tak¿e inteligencjê albo wiedzê o œwiecie.
Pojawienie siê zbyt ³atwych zadañ mo¿e dla
odmiany wskazywaæ na fakt, i¿ pewne cechy
charakterystyczne osób testowanych u³atwiaj¹
im ich rozwi¹zanie. Dla przyk³adu, zadanie,
które oka¿e siê wbrew przewidywaniom egza-
minatora zbyt ³atwe, mo¿e wywo³ywaæ pozyty-
wne skojarzenia z jêzykiem ojczystym albo
z pierwszym jêzykiem obcym. Zadania testowe
(albo ich poszczególne zagadnienia) daj¹ce tak
nieoczekiwane rezultaty, powinny zostaæ usu-
niête z testu.

Informacje zdobyte dziêki wyliczeniom
wspó³czynników korelacji miêdzy ocenami
umiejêtnoœci jêzykowej oraz dziêki szczegó³o-

wej analizie ocen przyznanych poszczególnym
zadaniom testowym mog¹ pomóc w wychwyce-
niu s³abych stron testu i dostarczyæ wskazówek,
które pos³u¿¹ ulepszeniu przysz³ych testów.

Ö Podsumowanie

Utworzenie i przeprowadzenie testu
sprawnoœci mówienia, jak te¿ ocenienie wyko-
nania testowego, nie zawsze daje siê przepro-
wadziæ wy³¹cznie pod has³em rzetelnoœci – bar-
dzo czêsto decyduj¹ tu wzglêdy praktyczne.
Niemniej jednak, powinno siê d¹¿yæ do uczy-
nienia testów sprawnoœci mówienia jak najrze-
telniejszymi. Testy powinny byæ zatem rozwa¿-
nie zaplanowane, zadania testowe powinny byæ
odpowiednio zró¿nicowane, czas przeznaczony
na wykonanie testowe powinien byæ dostatecz-
nie d³ugi, a instrukcje testowe jasne i dok³adne.
Nale¿y d¹¿yæ do tego, by proces dokonywania
oceny by³ jak najrzetelniejszy i aby dokonywa-
na ona by³a przy pomocy skal punktacyjnych.
Twórcy testów i egzaminatorzy nie powinni siê
te¿ od razu zra¿aæ do obliczeñ statystycznych,
które s¹ w stanie udzieliæ wskazówek, co do
tworzenia przysz³ych, rzetelniejszych testów,
a w ka¿dym razie staraæ siê zawsze dokonywaæ
analizy wystawionych ocen. Nale¿y równie¿ pa-
miêtaæ o obni¿aj¹cym rzetelnoœæ wyników testu
czynniku stresu.

Na koniec jeszcze warto przypomnieæ, i¿
jest niezmierne wa¿ne, aby nauczyciel tworzy³
testy samodzielnie, nie korzystaj¹c z testów ju¿
istniej¹cych. Jedynie wówczas dany test bêdzie
dopasowany do konkretnej grupy testowanych
(rodzaju i poziomu opanowanej przez nich wie-
dzy jêzykowej oraz pozosta³ych cech charak-
terystycznych, ³¹cznie z ich potrzebami jêzyko-
wymi oraz zainteresowaniami), konkretnych
warunków przeprowadzania testu, wraz z mo¿-
liwoœciami technicznymi, a tak¿e nakazów da-
nej instytucji.

Pamiêtaj¹c o powy¿szych wymogach mo¿-
na z pewnoœci¹ stworzyæ test sprawnoœci mówie-
nia, który bêdzie siê charakteryzowa³ wysokim
poziomem rzetelnoœci. Stworzenie takiego testu
daje jego twórcy wiele satysfakcji i pewnoœci, i¿
mo¿na polegaæ na dokonanej na jego podstawie
ocenie umiejêtnoœci jêzykowej osób testowanych.
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Aniela Dec1)

Olsztyn

Dlaczego oceniający zadania rozszerzonej odpowiedzi
nie są zgodni?

Zadania rozszerzonej odpowiedzi maj¹
z jednej strony niew¹tpliw¹ zaletê – daj¹
uczniowi swobodê wypowiedzi, z drugiej strony
ta swoboda i samodzielnoœæ formu³owania
myœli mo¿e okazaæ siê ich s³aboœci¹ – nie-
jednemu uczniowi sprawiaj¹ trudnoœci, a ich
wykonanie jest niezwykle czasoch³onne2).

Powszechnie wiadomo, ¿e punktowanie
zadañ rozszerzonej odpowiedzi jest ma³o obiek-
tywne, co potwierdzaj¹ tysi¹ce eksperymentów
na ca³ym œwiecie. Czynione s¹ starania dla pod-
niesienia obiektywnego punktowania tych za-
dañ miêdzy innymi przez tworzenie zespo³ów
egzaminatorów oceniaj¹cych, np. zadania ma-
turalne lub d¹¿enie, by dane æwiczenia by³y
oceniane przez dwie osoby, a jeœli jedynym
oceniaj¹cym jest nauczyciel danych uczniów,
zaleca siê, by prace by³y kodowane.

Wiadomo równie¿, ¿e nauczyciele pod-
czas oceniania kieruj¹ siê przede wszystkim in-
tuicj¹, czyli miar¹ nader zawodn¹. Takie in-
tuicyjne podejœcie do oceniania sprawia, ¿e nie-
rzadko o losie ucznia decyduje nie poziom jego
wiadomoœci i umiejêtnoœci, ale ca³y szereg in-
nych czynników, nazywanych w literaturze fa-
chowej warunkami oceniania, przez które nale¿y
rozumieæ zarówno cechy nauczycieli (wiek, do-
œwiadczenie zawodowe, wieloœæ kryteriów bra-
nych pod uwagê przy ocenianiu), jak i sytuacji

(liczba ocenianych prac, kolejnoœæ, w jakiej siê
je ocenia, stosowane skale ocen).

Przyjrzyjmy siê bli¿ej zjawisku tzw. roz-
bie¿noœci ocen, przejawiaj¹cej siê w przypisy-
waniu tej samej pracy (lub tym samym pra-
com) ró¿nych ocen. Jako przyk³ad chcia³abym
podaæ ocenê pisemnej pracy maturalnej z bio-
logii, jakiej dokonali nauczyciele biologii liceów
ogólnokszta³c¹cych województwa zielonogór-
skiego w paŸdzierniku 1998 r3). Rozk³ad wy-
stawionych ocen przedstawia poni¿szy wykres:

Choæ wydaje siê to nieprawdopodobne, ta sa-
ma praca zosta³a oceniona prawie ca³¹ gam¹
obowi¹zuj¹cych ocen. Có¿ wiêc mog³o byæ
przyczyn¹ braku spójnego stanowiska nauczy-
cieli w interpretacji tych samych faktów?

1) Autorka jest nauczycielk¹ w katolickim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olsztynie.
2) Boles³aw Niemierko (1998), Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: WSiP.
3) B. Niemierko, E. Kowalik (1998), Perspektywy diagnostyki edukacyjnej, Gdañsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego.
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Jeden ze sposobów wyjaœnienia przy-
czyn rozbie¿noœci odwo³uje siê do ró¿nic oso-
bowoœciowych miêdzy nauczycielami, których
mo¿na zakwalifikowaæ do ró¿nych typów. Mo-
g¹ siê oni ró¿niæ np. usytuowaniem na skali
,,surowoœæ/pob³a¿liwoœæ’’. Tak najczêœciej wyja-
œniaj¹ tê sytuacjê uczniowie, którzy uzyskuj¹
ró¿ne oceny u dwóch nauczycieli za tê sam¹
pracê.

Wiadomym jest, ¿e czynnoœæ oceniania
jest oparta na pewnej liczbie wskaŸników, na
podstawie których nauczyciel podejmuje decy-
zjê o wyborze stopnia. Szuka on w pracy wskaŸ-
ników, które wydaj¹ mu siê najbardziej trafne,
np. w wypracowaniu jednym z kryteriów oceny
wartoœci mo¿e byæ dla sprawdzaj¹cego ,,orygi-
nalnoœæ myœli’’. Kryteriów mo¿e byæ kilka, s¹ to
zarówno kryteria obiektywne, jak i subiektyw-
ne. ,,Kryteria stosowane przez sprawdzających
nie mają tej samej wagi, nie wpływają w równym
stopniu na ocenę, co powoduje ich hierarchiczny
układ. (...) Obserwuje się jednak stałość stosowa-
nia kryteriów, która wynika z nawyku uwzględ-
niania najważniejszych cech ocenianych zadań’’4).
Uczniowie bêd¹cy bacznymi obserwatorami
bardzo szybko wychwytuj¹ tê zale¿noœæ i chc¹c
uzyskaæ dobr¹ ocenê potrafi¹ znakomicie napi-
saæ pracê ,,pod nauczyciela’’.

Przygl¹daj¹c siê bli¿ej procesowi ocenia-
nia mo¿na wysun¹æ kilka hipotez wywodz¹cych
siê z psychologii ogólnej, a szczególnie z psy-
chologii percepcji i psychologii podejmowania
decyzji. Prawdopodobnie ju¿ pierwsze zebrane
wskazówki, pozytywne lub negatywne, pobu-
dzaj¹ do pewnych wniosków5). Wnioski te z ko-
lei kieruj¹ gromadzeniem dalszych wskaŸników
– sprawdzaj¹cy bêdzie raczej poszukiwa³ wskaŸ-
ników, które potwierdzaj¹ jego pierwsze spo-
strze¿enia, ni¿ wskaŸników podaj¹cych je
w w¹tpliwoœæ. Wyjaœnienie efektu pierwszeñst-
wa to ,,hipoteza dyskredytowania informacji
sprzecznych z już posiadanymi, która odwołuje
się do teorii dysonansu poznawczego’’6). Tak
wiêc nauczyciel sprawdzaj¹cy pracê przyjmuje

pewn¹ selektywn¹ postawê, usi³uje unikn¹æ in-
formacji, które by³yby niezgodne z jego oczeki-
waniami i wprawi³yby go w stan dysonansu.
,,Dlatego też nie czyta pracy zupełnie obiektyw-
nie, nie szuka i nie dobiera obiektywnych wskaź-
ników, gdyż oczekiwanie wywołuje pewną po-
stawę’’7). Zjawisko to mo¿na porównaæ do
wp³ywu informacji a priori na proces oceniania.
Jeœli nauczyciel dysponuje dwoma Ÿród³ami in-
formacji: wczeœniejszymi danymi o poziomie
opanowanej wiedzy ucznia i jego nabytymi
umiejêtnoœciami a ocenian¹ prac¹, i jeœli miê-
dzy tymi dwiema informacjami wystêpuj¹ roz-
bie¿noœci, nauczyciel usi³uje je zmniejszyæ, a na-
wet ustaliæ miêdzy nimi pewien poziom zgod-
noœci. W wy¿ej opisanych sytuacjach równie¿
mo¿emy mieæ do czynienia z ró¿nymi osobo-
woœciami nauczycielskimi, w ró¿nym stopniu
ulegaj¹cymi wp³ywowi tych informacji. Bada-
nia wskazuj¹ jednak, ¿e jest to czynnik praktycz-
nie nieró¿nicuj¹cy nauczycieli, poniewa¿ ca³o-
œciowa ocena cz³owieka wynika raczej ,,z jego
początkowego sklasyfikowania, a nie z roztrząsa-
nia jego szczegółowych właściwości’’8). Powy¿sze
fakty s¹ równoczeœnie potwierdzeniem tezy, ¿e
ocenianie jest procesem ,,tendencyjnego spraw-
dzania hipotez’’ – sprawdzaj¹cy poszukuje da-
nych istotnych do rozstrzygniêcia o prawdziwo-
œci hipotezy, a wieloznaczne dane ,,podci¹ga’’
do niej. Hipotezy wiêc ,,decydują o selektywno-
ści w poszukiwaniu i odbiorze danych czy o ten-
dencyjnej ich interpretacji’’9). A to jest niew¹tp-
liwie przyczyn¹ rozbie¿noœci ocen przy punk-
towaniu zadañ rozszerzonej odpowiedzi.

Wyniki badañ dotycz¹ce oceniania tak¿e
nie wykluczaj¹ wy¿ej opisanych zale¿noœci. Mó-
wi¹ równie¿ o tzw. efekcie miejsca wystêpowa-
nia wskaŸników negatywnych – jeœli b³êdy
w pracy znajduj¹ siê w pierwszej czêœci zadania,
ocena jest ni¿sza. Z tak¹ sytuacj¹ bêdziemy
mieli równie¿ do czynienia, gdy nauczyciel wy-
ró¿nia wskaŸniki negatywne, czyli poszukuje
b³êdów. Poszukiwanie to mo¿e równie¿ oczywi-
œcie przebiegaæ w kierunku pozytywnym lub

4) G. Noizet, J. P. Caverni (1988), Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych, Warszawa: PWN.
5) B. Wojciszke (2000), Ocenianie ludzi – ,,Liczne badania dowodzą, że informacje uzyskane jako pierwsze wywołują silniejszy
wpływ niż informacje uzyskane w dalszej kolejności’’.
6) B. Wojciszke (2000), Ocenianie ludzi, w: ,,Wiedza jednostki i s¹dy o œwiecie spo³ecznym’’.
7) Noizet, Caverni: Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych.
8) Wojciszke, op. cit.
9) ibid.
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pozytywno-negatywnym, chocia¿ w opinii pub-
licznej pokutuje niestety stwierdzenie, ¿e nau-
czyciela nie interesuje najczêœciej fakt, co uczeñ
umie, lecz czego nie umie. Powy¿sze spostrze-
¿enia wydaj¹ siê znowu znajdowaæ wyjaœnienie
w pewnych prawid³owoœciach psychologicz-
nych, do których nale¿y ,,niejednakowe trakto-
wanie danych pozytywnych i negatywnych, co
zwane jest pod nazwą asymetrii pozytywno–ne-
gatywnej. (...) Asymetria owa rozkłada się na dwa
aspekty, pierwszy z nich to inklinacja pozytywna
– skłonność do formułowania raczej pozytywnych
niż negatywnych ocen innych ludzi. (...) Drugi
składnik asymetrii to efekt negatywności polega-
jący na silniejszym uzależnieniu oceny globalnej
od negatywnych niż od pozytywnych informacji,
na których podstawie jest ona formułowana.’’10).
Jeœli wiêc pracê ucznia sprawdza nauczyciel
o inklinacji pozytywnej, jego szanse na dobr¹
ocenê wzrastaj¹. I dopóki jest to tylko sprawa
tzw. inklinacji pozytywnej, rzecz wydaje siê jak
najbardziej do przyjêcia. Praktyka pokazuje jed-
nak, ¿e s¹ nauczyciele, którzy wystawiaj¹ tylko
oceny wy¿sze, poniewa¿ nie potrafi¹ uzasadniæ
lub obawiaj¹ siê swojej nieumiejêtnoœci uzasad-
niania ocen ni¿szych lub negatywnych. A uza-
sadnienie ocen negatywnych wymaga najczêœ-
ciej bardzo precyzyjnego sformu³owania, po-
niewa¿ w³aœnie w tym przypadku uczeñ czêœciej
zadaje pytanie ,,dlaczego?’’, co raczej nie ma
miejsca w przypadku usatysfakcjonowania oce-
n¹ wysok¹ lub wy¿sz¹.

Doœwiadczenie osób oceniaj¹cych uwa¿a
siê za inn¹ przyczynê rozbie¿noœci ocen. Zwykle
pocz¹tkuj¹cy nauczyciele oceniaj¹ pracê w spo-
sób mniej wymagaj¹cy, chocia¿ z tym stwier-
dzeniem nie mo¿na siê w pe³ni zgodziæ. Istnieje
równie¿ pogl¹d, ¿e zasadniczy wp³yw na ocenê
wystawian¹ przez nauczyciela ma poziom wie-
dzy tego nauczyciela, o czym œwiadczy liczba
dostrze¿onych b³êdów w pracy ucznia11). J. Pie-
ter uwa¿a natomiast, ¿e przyczyn¹ braku spój-
nego stanowiska nauczycieli przy ocenie tej sa-
mej pracy s¹ ,,niedostatki ścisłości w pojmowaniu
stopni danej skali ocen’’12), czyli mamy tu do
czynienia z najzwyklejsz¹ nieznajomoœci¹ tzw.

wymagañ programowych niezbêdnych dla
otrzymania poszczególnej oceny.

Wiele badañ pokazuje zale¿noœæ ocen
nauczycielskich od takich okolicznoœci, jak np.
chwilowe usposobienie nauczyciela. Sytuacja ta
wydaje siê byæ wyraŸnym potwierdzeniem teo-
rii, ¿e ,,ta sama sytuacja bywa różnie odczytywa-
na przez różnych ludzi, a nawet przez tego same-
go człowieka przy różnych okazjach’’13). Wiado-
mym jest równie¿ fakt, ¿e bêd¹c w ,,dobrym
humorze’’ formu³ujemy wiêcej ocen pozytyw-
nych ni¿ negatywnych.

Charakter pisma ucznia mo¿e mieæ tak¿e
wp³yw na ocenê. Utrudnienia w odczytaniu lub
czasami wrêcz niemo¿noœæ odczytania fragmen-
tów pracy wp³ywaj¹ w du¿ym stopniu na jej
ostateczn¹ ocenê. Ten czynnik mo¿na jednak¿e
³atwo wyeliminowaæ stawiaj¹c warunek odda-
nia pracy w maszynopisie.

W powy¿szych rozwa¿aniach stara³am siê
wykazaæ, dlaczego to samo zadanie rozszerzonej
odpowiedzi jest ró¿nie punktowane przez spraw-
dzaj¹cych. Ciekawymi wydaj¹ siê równie¿ wyniki
badañ, gdy okreœlona liczba nauczycieli sprawdza
okreœlona liczbê tych samych prac. Problem roz-
bie¿noœci ocen jest tutaj tak¿e widoczny. Wiado-
mo, ¿e ocenianie jest procesem trwaj¹cym pe-
wien czas. Eksperymenty wykazuj¹, ¿e sprawdza-
j¹cy przejawiaj¹ tendencje do zawy¿ania ocen
prac ocenianych jako pierwsze. Natomiast prace
oceniane jako ostatnie otrzymuj¹ oceny ni¿sze.
Zatem dla ucznia korzystniej jest, aby jego praca
by³a oceniana jako jedna z pierwszych, a nie
ostatnich. Efekt ten mo¿na wyjaœniæ tym, ¿e na
pocz¹tku sprawdzaj¹cy s¹ bardziej pob³a¿liwi, na-
tomiast w miarê trwania sprawdzania staj¹ siê
coraz bardziej surowi. Niew¹tpliwie liczba spraw-
dzanych prac jest tu tak¿e nie bez znaczenia.

Innym czynnikiem ró¿nicuj¹cym ocenê
jest tak¿e pozycja pracy wzglêdem prac s¹sied-
nich. Czêsto spotykamy siê z zani¿aniem oceny
pracy pierwszej. Zjawisko to wydaje siê
byæ sprzeczne z efektem wymienionym poprze-
dnio, w rzeczywistoœci jednak pierwsza ocenia-
na praca znajduje siê wyj¹tkowej sytuacji, po-
niewa¿ jedynym punktem odniesienia, jakim

10) ibid.
11) Józef Jakubowicz (1991), Fenomenologiczny opis rezultatów pewnego egzaminu z dydaktyki fizyki.
12) Staniw³aw Pieter (1973), Egzamin obiektywny, Warszawa: Nasza Ksiêgarnia.
13) M. Lewicka, B. Wojciszke (2000), Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym.
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dysponuje w tym momencie sprawdzaj¹cy, jest
,,produkt idealny’’14). Natomiast przy ocenie
kolejnych prac sprawdzaj¹cy mo¿e j¹ porównaæ
z poprzedni¹. Na tym w³aœnie polega wp³yw
kolejnoœci oceniania pracy. W efekcie kontrastu
ocena pracy jest wy¿sza, kiedy jest sprawdzana
po pracy s³abej i ni¿sza, gdy sprawdzana jest po
pracy dobrej.

Mimo, i¿ zadania rozszerzonej odpowie-
dzi budz¹ wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych miê-
dzy innymi obiektywizmu ich punktowania, to
zwolennicy tych zadañ przewa¿aj¹ nad zwolen-
nikami zadañ zamkniêtych. Jako nauczycielka
lubiê zadania rozszerzonej odpowiedzi, chocia¿
sprawdzanie ich jest czasoch³onne i budzi wiele
w¹tpliwoœci. S¹ one dla mnie informacj¹ o po-
stêpach ucznia i jego rozwoju, wskaŸnikiem
bardziej miarodajnym ni¿ zadania zamkniête.
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Konkurs 2002
Przypominamy o naszym konkursie: Nauczmy uczniów siê uczyæ.
Wszyscy ju¿ chyba jesteœmy przekonani o tym, ¿e uczniowie chc¹ siê uczyæ jêzyków obcych. Zdaj¹ sobie

sprawê, ¿e znajomoœæ jêzyków jest podstaw¹ do sprawnego funkcjonowania zawodowego, a nawet do uczest-
niczenia w spo³ecznoœci swojego kraju. Korzystanie z zasobów Internetu, z prasy obcojêzycznej, nawi¹zywanie
kontaktów z cudzoziemcami, których jest coraz wiêcej w naszym kraju, zaczyna byæ codziennoœci¹. Nie znaj¹c
jêzyka ograniczamy wiêc swoje mo¿liwoœci.

Jednak daleka jest droga od zrozumienia, i¿ znajomoœæ jezyka jest niezbêdna, do jego przyswojenia.
Wiemy, ¿e nauka jêzyka to ciê¿ka i systematyczna praca. Nie ka¿demu starcza cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Wielu
poprzestaje na etapie œrednio zaawansowanym. Po ukoñczeniu szko³y przestaje siê uczyæ i zapomina to, co z takim
trudem zosta³o przyswojone.

Wieloœæ i atrakcyjnoœæ dostêpnych na rynku materia³ów do nauki jêzyków sprawia, i¿ nauka jest coraz
wiêksz¹ przyjemnoœci¹. S¹ ponadto sposoby na szybsz¹ i bardziej efektywn¹ naukê. Czy nasi uczniowie je znaj¹?
Czy zaznajamiacie ich Pañstwo ze strategimi uczenia siê?

Wiele siê dzisiaj mówi o samodzielnoœci uczniów, o ich dojrza³oœci, poczuciu obowi¹zku i odpowiedzialnoœci.
Coraz wczeœniej sami obarczaj¹ siê ró¿nymi zadaniami. S¹ ambitni, chc¹ byæ we wszystkim najlepsi, ale Olimpijczyków
jest niewielu. Wielu jest natomiast takich, którzy pracuj¹ bardzo du¿o, ale efekty ich pracy nie zawsze s¹ imponuj¹ce.
Nauczmy wiêc naszych uczniów siê uczyæ!

Kole¿anki i Koledzy podzielcie siê z nami swoimi doœwiadczeniami. Czekamy na opisy lekcji, które
pomagaj¹ uczniom opanowaæ wiêdzê, sprawnoœci i umiejêtnoœci jêzykowe i stosowaæ je we wszystkich mo¿liwych
sytuacjach. Rozwijaj¹ ich i pokazuj¹, jak siê uczyæ nie tylko skutecznie, ale i z przyjemnoœci¹. Czekamy na Wasze
indywidualne lub zespo³owo przygotowane prace.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w naszym konkursie. Zespół Redakcyjny
Warunki konkursu:
Ö praca powinna byæ napisana w jêzyku polskim (przyk³ady i æwiczenia w jêzyku obcym),
Ö objêtoœæ pracy nie mo¿e przekraczaæ 12 standardowych stron maszynopisu (30 wierszy – 60 znaków w wierszu),
Ö pracê nale¿y podpisaæ god³em do³¹czaj¹c zaklejon¹ kopertê z imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem,
Ö pracê prosimy przes³aæ w dwóch egzemplarzach do:

Redakcji czasopisma ,,Języki Obce w Szkole’’
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Ö termin nadsy³ania prac – do 30 listopada 2002 roku,
Ö jury konkursu zostanie powo³ane przez redakcjê czasopisma,
Ö niezale¿nie od nagród, nagrodzone i wyró¿nione prace bêd¹ wydrukowane w czasopiœmie, a honoraria
autorskie zostan¹ wyp³acone wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek.
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METODYKA

Inez Łuczywek1)

Łódź

Dwie metody – PPP i TBL

Ö
O metodzie tradycyjnej PPP
(Presentation – Practice
– Production)

Nazwa metody pocho-
dzi od trzech s³ów angielskich,
oznaczaj¹cych trzy g³ówne fa-
zy lekcji (prezentacja, prakty-
ka, produkcja tj. samodzielna,
twórcza praca ucznia). W me-
todzie tej rola ucznia w przy-
swajaniu wiedzy jest niewiel-
ka. Uczniowie musz¹ postêpo-
waæ zgodnie ze wskazanym
przez nauczyciela tokiem lek-
cji. W centrum uwagi znajduje
siê nauczyciel, a nie uczeñ. Le-
kcja przebiega wiêc z nauczy-
cielskiego punktu widzenia.
Takie u³o¿enie hierarchii po-
woduje czêsto bunt uczniów,
brak zainteresowania i demo-
tywacjê. Metoda PPP ograni-
cza równie¿ wykorzystanie do-
œwiadczenia jêzykowego zdo-
bytego wczeœniej przez ucznia,
który powinien skoncentro-
waæ siê jedynie na pojedyn-
czym problemie.

Istotê metody dobrze
ilustruje piramida2). Pokazuje
ona fazy metody tradycyjnej,
tzw. PPP.

Temat:
Porównywanie
ludzi i różnych

miejsc zamieszkania.
Nauczyciel:

przedstawia wzory
zdaniowe ustnie lub PREZENTACJA

napisane w konspektach.
Nauczyciel:

rozdaje konspekty, przedsta-
wiaj¹ce regu³y gramatyczne, od-

czytuje je i sam wyjaœnia.

Sprawnoœci 1. Æwiczenia w czytaniu
odbiorcze: Uczniowie czytaj¹ krótki tekst pt. PRAKTYKA

,,Przyczyny wyjazdów za granicê’’; odczy-
tuj¹ g³oœno i podkreœlaj¹ przymiotniki w

stopniu wy¿szym. Wyszukuj¹ s³owo ,,niż/od’’.
2. Æwiczenia w s³uchaniu

Uczniowie s³uchaj¹ z taœmy wzorów wymowy i
podkreœlaj¹ us³yszane s³owo ,,niż/od’’ (ang. than).
S³uchaj¹ ponownie i podkreœlaj¹ sylaby akcentowane.

Nastêpnie s³uchaj¹ i powtarzaj¹ ca³e wzory zdaniowe.

Sprawnoœci
twórcze:

1. Pisanie P
Uczniowie wracaj¹ do konspektów z fazy prezentacji i na ich R

podstawie rozszerzaj¹ listê wzorów zdaniowych z przymiotnika- O
mi krótkimi w stopniu wy¿szym. Uczniowie maj¹ ukazaæ: wady D

i zalety życia w mieście i na wsi. U
Nastêpnie uczniowie tworz¹ kolejne wzory zdaniowe; tym razem K

porównuj¹ cztery osoby z tabelki: wzrost, wagê, wiek. (podrêcznik C
BLUEPRINT ONE) J

2. Mówienie A
Uczniowie ustnie opisuj¹ troje ludzi przedstawionych na zdjêciach w podrêczniku

(str. 87). Nastêpnie porównuj¹ inne postaci, miejsca i ubrania (æw. 3 str. 88).
W domu: ustnie przygotowaæ dialogi, aby przedstawiæ je na nastêpnej lekcji

(æw. 4 str. 88).

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w XLIII Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £odzi.
2) Wzór zaczerpniêto z ksi¹¿ki Jane Willis (1996), A Framework for Task-Based Learning, Longman.
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W pierwszej fazie, na szczycie piramidy
jest nauczyciel. To on prezentuje przygotowane
przez siebie wzory zdaniowe, okreœla problem
gramatyczny, przedstawia zakres odpowiednie-
go s³ownictwa, podaje temat lekcji.

W drugiej fazie uczniowie powielaj¹ je-
dynie wzory nauczyciela. Dodaj¹ lub zamienia-
j¹ wskazane s³owa, powtarzaj¹ za nim wzorce
fonetyczne, czytaj¹ przygotowany przez niego
tekst. Uaktywnione s¹ tu jedynie sprawnoœci
odbiorcze ucznia (receptive skills).

Dopiero w trzeciej fazie sprawnoœci twór-
cze (productive skills) mog¹ byæ wykorzystane
przez ucznia, gdy nauczycielowi wystarczy na to
czasu. Powinny byæ zastosowane æwiczenia
w swobodnym wypowiadaniu siê i pisaniu. Na
etapie pocz¹tkowym nauki jêzyka obcego mo¿e
to byæ w pewnym stopniu pisanie kierowane
(guided writing).

× Pisanie kierowane
(ang. Guided writing)

Napisz list do kolegi, w którym przedstawisz
swoje wrażenia po wizycie u znajomego w du-
żym mieście lub małej miejscowości czy na wsi.
Początek i koniec listu masz już napisany. Jeśli
chcesz, możesz zacząć od początku inaczej i na-
pisać więcej.

23 Miodowa Street
..............................
..............................

.......... March ........

Dear Mike,
Thanks very much for your letter. It was
lovely to hear from you. I’m glad you’re O.K.
Now I want to tell you about ......................

Well, no more news for the moment, but I’ll
...................................................................
...................................................................

Love
Ann

W praktyce, na tê fazê lekcji poœwiêca siê nie-
wiele czasu, a wspomniane zadania wyznacza
siê uczniom jako pracê domow¹.

To tradycyjne podejœcie do nauki jêzy-
ków obcych jednoznacznie okreœla, kto komu
jest podporz¹dkowany. Mo¿na by tu podaæ
przyk³ad staro¿ytnej piramidy przedstawiaj¹cej
hierarchiê wa¿noœci ró¿nych grup spo³ecznych,
wœród których lud mia³ najmniej do powiedze-
nia i znajdowa³ siê na samym dole piramidy,
podobnie, jak mia³o to miejsce jeszcze do nie-
dawna w niejednej klasie jêzykowej.

Metoda tradycyjna jest stosowana g³ów-
nie, jak wynika z moich ostatnich badañ, przez
nauczycieli z d³ugim sta¿em pracy, którzy boj¹
siê zmian nie maj¹c gwarancji osi¹gniêcia dob-
rych efektów nauczania, a przede wszystkim
niezrealizowania programu nauczania. Coraz
czêœciej obserwuje siê jednak zjawisko urozmai-
cania metod tradycyjnych ró¿nymi innowacja-
mi, w czym pomagaj¹ spotkania metodyczne
i wydawnicze, a tak¿e ró¿nego typu szkolenia
dla nauczycieli jêzyków obcych.

Ö
O nowej metodzie TBL
(Task-Based Learning)

W trakcie moich studiów podyplomo-
wych pozna³am jedn¹ z nowszych metod nau-
czania jêzyka angielskiego, tzw. uczenie siê
oparte o zadanie. Nazwê t³umaczê wyj¹tkowo
dok³adnie, aby nauczyciele innych jêzyków ob-
cych ³atwo zrozumieli istotê tej metody.

Ju¿ w 1987 r. Jeremy Harmer3) pisa³
o nowych technikach nauczania, nazywaj¹c je
odkrywczymi i kontrastuj¹cymi z tradycyjnymi,
które dotyczy³y g³ównie przekazywanych form,
a nie treœci jêzykowych. W po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych wielu badaczy zajê³o siê nowo-
czesnymi metodami sk³aniaj¹cymi ucznia do
twórczej pracy na lekcjach. W 1996 r. Jane
Willis w ksi¹¿ce A Framework for Task-Based
Learning4) niezwykle szczegó³owo opisa³a wy¿ej
wspomnian¹ metodê. Nadal poszukuje siê roz-
wi¹zañ, które wskaza³yby uczniowi drogê do
swobodnego i naturalnego u¿ywania jêzyka ob-
cego nawet w sytuacji klasowej. Prowadzone
badania dowodz¹, i¿ w³aœnie uczenie siê oparte

3) J. Harmer (1987), Teaching and Learning Grammar, London, New York: Longman.
4) J. Willis, op. cit.
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na zadaniu daje tak¹ szansê. Kompozycja lekcji
z uwzglêdnieniem TBL daje uczniom wiêcej mo-
¿liwoœci stosowania autentycznej mowy ni¿ wte-
dy, gdy wprowadzamy tradycyjne formy pracy.
Na czym wiêc polega fenomen tej metody?

Diagram pokazuje kompozycjê æwiczeñ
opartych na metodzie TBL. Po dwóch lekcjach,
poœwiêconych stopniowaniu przymiotników wie-
losylabowych, wprowadzono nastêpuj¹ce zada-
nie:

Uwaga: W grupach pocz¹tkuj¹cych mo¿na pomin¹æ fazê analizy, przechodz¹c od razu do praktyki i poœwiêciæ na ni¹ du¿o wiêcej
czasu. W grupach zaawansowanych, zarówno sprawozdanie, jak i analiza powinny odbywaæ siê w jêzyku obcym. Nauczyciel musi
jednak pamiêtaæ, aby nie narzucaæ uczniom formy wypowiedzi jêzykowej; to oni sami decyduj¹, jak osi¹gn¹ cel.

Podczas lekcji z TBL uczniowie najpierw
wykonuj¹ zadania stosuj¹c te umiejêtnoœci jêzy-
kowe, które zdobyli wczeœniej, a dopiero póŸ-
niej analizuj¹ wskazane przez siebie problemy
napotkane w trakcie realizowania zadania. Mo-
¿liwe jest nawet u¿ywanie jêzyka ojczystego,
jako pomocniczego do wykonania æwiczenia
– szczególnie przez uczniów pocz¹tkuj¹cych.

Gdy cel zostanie osi¹gniêty, wiêksza bêdzie ich
satysfakcja i chêæ do dalszej pracy. Przyk³ady
zadañ s¹ nastêpuj¹ce:

× Zadanie 1

Wszystkie polecenia podawaj uczniom w języku obcym.
Zrób to w sposób jasny i zrozumiały. Upewnij się, że
każdy uczeń wie, o co chodzi w instrukcji do zadania.

Faza wstępna
Nauczyciel proponuje temat: Porównywanie; powtórzenie. Sugeruje

klasyfikacjê i grupowanie przymiotników.
Uczniowie podaj¹ przyk³ady, grupuj¹ w dowolny sposób, notuj¹.

Nauczyciel przedstawia instrukcjê do zadania, wyjaœnia j¹. Dzieli uczniów na dwie grupy.
Daje jednej grupie bia³e paski papieru, na których s¹ napisane pytania.

Uczniowie: musz¹ uzupe³niæ luki brakuj¹cymi przymiotnikami, które s¹ podane w nawiasach w formach
podstawowych. Druga grupa ma nalepione ¿ó³te karteczki na ubraniach. Na ¿ó³tych i bia³ych papierkach s¹

narysowane identyczne symbole, np. kwiatek, ryba, dom, choinka itd. Uczniowie musz¹ znaleŸæ pary, aby
wykonaæ te zadania, tj. zadaæ pytania i odpowiedzieæ na nie. Potrzebuj¹ chwilê czasu, aby siê przygotowaæ.

Cykl zadania

Zadanie
Uczniowie znajduj¹ pary, zadaj¹
pytania i odpowiadaj¹ na nie.
Zmieniaj¹ podstawowe formy
przymiotników, stosuj¹c stopieñ
wy¿szy i najwy¿szy.
Nauczyciel monitorowa³ sposób
wykonywania zadania i zachêca³
uczniów do kontynuowania mini
dialogów z innymi kolegami.

Planowanie (sprawozdania)
Uczniowie wracaj¹ na miejsca
i przygotowuj¹ siê w grupach do
relacji przed klas¹ na temat tego,
co robili i co odkryli w trakcie wy-
konywania zadania, jakie by³y k³o-
poty.
Nauczyciel upewnia siê, ¿e cel pre-
zentacji (w³aœciwe u¿ycie przymiot-
ników) jest dla uczniów jasny. Do-
radza, jak przygotowaæ prezentac-
jê. Sugeruje, kto mo¿e byæ sprawo-
zdawc¹ lub proponuje ró¿ne role
dla poszczególnych uczniów.

Sprawozdanie
Uczniowie mówi¹ o tym, co robili
i co osi¹gnêli. Poniewa¿ by³a to lek-
cja powtórzeniowa z gramatyki,
w grupie pocz¹tkuj¹cej, uczniowie
zdecydowali siê na relacjê po polsku.
Nauczyciel uszanowa³ ten wybór,
lecz sam podsumowywa³ wypowie-
dzi uczniów po angielsku, stosuj¹c
najprostsze struktury zdaniowe.

Problemy językowe
Analiza

Uczniowie wykonuj¹ wiêcej æwiczeñ, których celem
jest podniesienie ich œwiadomoœci co do powy¿-

szego problemu. Uczniowie pytaj¹ tak¿e o inne
zagadnienia gramatyczne (pytania na bia³ych

paskach by³y w ró¿nych czasach).
Nauczyciel wyjaœnia problemy i poda-

je wiêcej przyk³adów.

Praktyka
Nauczyciel kieruje æwiczeniami, które musz¹ byæ wpro-
wadzone po fazie analizy. Mog¹ to byæ kolejne ma³e
zadania, przeprowadzone wg TBL.
Uczniowie zapisuj¹ w notatkach wiêcej w³asnych
przyk³adów pytañ i odpowiedzi. Pracuj¹ w
grupach lub parach. Odczytuj¹ g³oœno
swoje przyk³ady. W parach zadaj¹ sobie
w³asne pytania, odpowiadaj¹. Osta-
tecznie tworz¹ w³asn¹ regu³ê,
np. tabelkê.
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Ö Podziel uczniów na 2 grupy.
Ö Pierwsza ma przylepione do ubrañ ¿ó³te karte-
czki. Na ka¿dej jest narysowany inny prosty zna-
czek, np. lampa, ryba (uczniowie powinni znaæ te
s³owa). Wychodz¹ z klasy, czekaj¹ tu¿ za drzwiami.
Ö Druga grupa dostaje bia³e paski papieru, na
których s¹ takie znaczki, jak na ¿ó³tych karteczkach
tamtej grupy.
Ö Na ka¿dym pasku jest napisane pytanie w jêzy-
ku obcym w innym czasie gramatycznym. Pytanie
ma lukê na wstawienie przymiotnika w stopniu
wy¿szym lub najwy¿szym. Podstawowa forma wy-
razu jest podana w nawiasie na koñcu zdania
(uczniowie ju¿ æwiczyli stopniowanie kilka lekcji
wczeœniej; teraz utrwalaj¹).
Ö Poinformuj uczniów, aby w czasie 1-2 min uzupe³-
nili zdania. Nie narzucaj, czy maj¹ to zrobiæ samo-
dzielnie, czy w grupach – uszanuj autonomiê ucznia.
Ö Gdy zorientujesz siê, ¿e zdania s¹ uzupe³nione,
poproœ uczniów, aby rozproszyli siê po sali i czeka-
li na ,,¿ó³t¹ grupê’’. Powiedz, ¿e po wejœciu kole-
gów do klasy zadadz¹ im swoje pytania, a ich
odpowiedzi musz¹ zanotowaæ obok pytania.
Ö WyjdŸ do ,,¿ó³tej grupy’’ i poinformuj, ¿e po
wejœciu do klasy musz¹ znaleŸæ swoje pary, a na-
stêpnie odpowiedzieæ na zadane pytania (nie mów
jednak, ¿e tamci te¿ maj¹ takie znaczki – zaufaj ich
sprytowi).
Ö Okreœl czas na wykonanie zadania.
Ö Gdy uczniowie szybko skoñcz¹ swoje role, za-
chêæ ich do zadawania pytañ i udzielania odpo-
wiedzi innym.
Ö W trakcie æwiczenia chodŸ po klasie, pods³u-
chuj, chwal, zachêcaj i pomagaj, gdy uczeñ na-
prawdê nie mo¿e sobie poradziæ.
Ö Uczniowie wracaj¹ do stolików i po 2-3 min
relacjonuj¹: ,,Zapytałem Tomka: ..... (tu cytuj¹
swoje pytanie), a on odpowiedział: ...... (cytuj¹
odpowiedŸ)’’. Nie znaj¹ mowy zale¿nej.

Uwaga: ca³y cykl tego zadania jest przedstawiony w dia-
gramie.

× Zadanie 2
Mów do uczniów tylko w języku obcym. Upewnij się,
że każdy uczeń wie, o co chodzi w instrukcji do
zadania.
Ö Poinformuj uczniów, ¿e kolejne zadanie to: ,,zaba-
wa w reporterów’’. Jeden uczeñ, który bêdzie od-
grywa³ rolê niezwykle ciekawego cz³owieka, udzieli
im odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania dotycz¹ce
¿ycia na wsi i w mieœcie. Ten niezwykle ciekawy
cz³owiek to typowy mieszczuch, znu¿ony i zmêczony
¿yciem w wielkiej aglomeracji miejskiej, jak¹ jest
£ódŸ. Koniecznie chce wyprowadziæ siê na wieœ.

Ö Rozdaj uczniom (z wyj¹tkiem jednego) nowe
przylepne karteczki. Poproœ, aby napisali na nich
wymyœlone lub prawdziwe, œmieszne nazwy gazet,
czasopism, czy stacji telewizyjnych lub radiowych
w jêzyku obcym lub ojczystym. Uczniowie maj¹
nalepiæ te karteczki na d³ugopisy, tak aby przypo-
mina³o to mikrofon reportera.
Ö Okreœl limit czasu na przygotowanie przez re-
porterów kilku pytañ, które bêd¹ zadawane temu
ciekawemu cz³owiekowi. Mog¹ wykorzystaæ pyta-
nia z zadania 1. Mo¿e byæ jeden wys³annik z ka¿-
dej gazety, dwóch czy nawet trzech. Przyk³ady
nazw: ,,Rzgowianin’’, ,,Echo Strykowa’’, ,,Cieka-
wostki £ódzkie’’ itd.
Ö Je¿eli niektórzy uczniowie nie bêd¹ chcieli braæ
udzia³u w zabawie, uszanuj to, ale zasugeruj role
obserwatorów, którzy zanotuj¹ to, co zobacz¹.
Mo¿esz wybraæ spoœród nich jednego, który bê-
dzie udawa³, np. dyrektora oznajmiaj¹cego swoim
uczniom, i¿ do szko³y przyjecha³a nadzwyczajna
delegacja reporterów, którzy chc¹ us³yszeæ niesa-
mowite opinie ich kolegi. ,,Dyrektor’’, mówi¹c
w jêzyku obcym, wprowadzi w ten sposób repor-
terów do akcji.
Ö Rozpoczyna siê ,,najazd’’ reporterów na ,,szko-
³ê’’. Zaczynaj¹ zadawaæ pytania. Ty stoisz z boku.
Zachêcasz w jêzyku obcym do zadawania kolejnych
pytañ. Powstaje hałas, wrzawa, jest dużo śmiechu, ale
nie uspokajaj uczniów. Tak przecież zdarza się na-
prawdę w życiu. Gdy sytuacja zaczyna być ,,niebez-
pieczna’’, wkręć się w ,,tłum’’ i w języku obcym ogłoś,
że czas dla reporterów minął. Po chwili uczniowie
usiądą przy stolikach i wszystko wróci do normy.
Ö Okreœl czas na przygotowanie w jêzyku obcym
relacji z wykonywanego zadania. Praca w grupach
reporterskich. Uczniowie mog¹ cytowaæ pytania
i odpowiedzi lub stosowaæ mowê zale¿n¹. Sami
zdecyduj¹, jak osi¹gn¹æ cel. Nie sugeruj struktury
gramatycznej! Na pewno sobie poradz¹. W trakcie
przygotowañ do sprawozdania chwal, zachêcaj,
ale i poka¿ chêæ pomocy.

£atwo mo¿na tu zauwa¿yæ zwi¹zek miê-
dzy powodem do dzia³ania, udzia³em w lekcji
i aktywnoœci¹ ucznia. Te zale¿noœci przedstawia
rysunek:

powód do dzia³ania

satysfakcja udzia³ w lekcji

przyczyna aktywnoœci
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Doœwiadczenia pokaza³y, jak bardzo mo-
tywuj¹ca wszystkich uczniów jest metoda TBL.
Aktywni s¹ nawet uczniowie s³abi, którzy naj-
czêœciej pozostaj¹ bierni na lekcjach, gdy¿ boj¹
siê pope³niaæ b³êdy jêzykowe. Brak odpowied-
niego s³ownictwa czy nieznajomoœæ potocznych
zwrotów nie powinna byæ przeszkod¹ w wyko-
naniu zadania. Takie wypowiedzi uczniów w jê-
zyku ojczystym, jak: ,,już zapytałem cię ..., pokaż
mi swoją odpowiedź ..., poczekaj, teraz ciebie
zapytam ..., gdzie jest moja para ...’’ lub ,,O! Ty
masz taki sam znaczek’’, nie mog¹ denerwowaæ
nauczyciela, a ten nie powinien stresowaæ
uczniów powtarzaj¹c nieustannie ,,proszę mó-
wić po angielsku’’ (niemiecku/francusku/rosyjs-
ku itd.). Odpowiednie æwiczenia mog¹ równie¿
byæ dobierane dla osób cichych i ma³omów-
nych, np. wyszukiwanie s³ówek tematycznych
w s³owniczku i klasyfikowanie ich, a nastêpnie
przekazywanie grupie w celu zakoñczenia zada-
nia lub wykonanie rysunku do æwiczenia przez
ucznia o wybitnych zdolnoœciach plastycznych,
albo opisywanie projektów przez kogoœ, kto
piêknie pisze. Taki przyk³adowy podzia³ ról
sprawia, ¿e uczniowie czuj¹ siê bardzo dowar-
toœciowani przez nauczyciela, który zna ich
mocne strony i dajê szansê wykazania siê przed
grup¹. Jaka jest zatem korzyœæ jêzykowa dla
wy¿ej wspomnianych uczniów? Otó¿ po wyko-
naniu zadania nastêpuje moment sprawozda-
nia, w którym bior¹ udzia³ wszyscy uczniowie.
Nauczyciel okreœla czas (np. 2-5 min) na przygo-
towanie siê (samodzielne lub z pomoc¹ kolegów
z grupy czy nauczyciela) do relacji na temat
wykonanego æwiczenia. Warto wspomnieæ, ¿e
w czasie przygotowañ do wypowiedzi, ju¿ w jê-
zyku obcym, nauczyciel jest jedynie bacznym
obserwatorem, który mo¿e pomóc pokonaæ tru-
dnoœci, gdy wymaga tego koniecznoœæ. Po up³y-
wie wskazanego czasu poszczególni uczniowie
zabieraj¹ g³os, prezentuj¹c to, co wykonali sami
lub z grup¹. Wa¿ne jest, aby nauczyciel wobec
ca³ej klasy doceni³ trud ka¿dego ucznia i da³
temu wyraz s³owem lub gestem.

Wnikliwy obserwator zapyta, a co z po-
prawnoœci¹ jêzykow¹? Pamiêtajmy jednak, ¿e
w metodzie TBL, w fazie wykonywania zadania,
najwa¿niejsza jest treœæ, a nie forma, na któr¹
przyjdzie pora w ostatnim etapie cyklu, tj. ana-

lizie i praktyce. Nie znaczy to, ¿e je¿eli uczeñ
poprosi o wzór wypowiedzi czy nie mo¿e pora-
dziæ sobie z w³aœciwym doborem s³ownictwa,
nauczyciel nie pomo¿e mu. Funkcja nauczyciela
zbli¿ona jest do tej, któr¹ pe³ni pogotowie ra-
tunkowe, tzn. powinien staæ z boku (nie na
œrodku klasy) i byæ w gotowoœci do niesienia
pomocy. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e uczniowie
nie nadu¿ywaj¹ tej pomocy, bardzo staraj¹ siê
samodzielnie osi¹gn¹æ cel. Tym wiêksza jest
chêæ uczniów do pracy, im bli¿sze s¹ problemy
uwzglêdnione w zadaniu. Nale¿y je dobieraæ
odpowiednio do wieku, p³ci, zainteresowañ
i mo¿liwoœci jêzykowych. Zadanie musi coœ zna-
czyæ dla ucznia, nie mo¿e byæ zawsze fikcj¹.
Istotne jest, aby uczniowie korzystali z w³asnych
doœwiadczeñ ¿yciowych, które jak¿e bywaj¹ od-
mienne od tych typowych dla ich rodziców,
krewnych czy nauczycieli.

W moim badaniu, które przeprowadzi³am
z licealistami klasy drugiej w XLIII LO w £odzi,
zastosowa³am ró¿ne techniki pobudzaj¹ce
uczniów do wypowiedzi na tematy zwi¹zane z ich
miejscem zamieszkania, tj. du¿¹ aglomeracj¹
miejsk¹ – £odzi¹, gmin¹ Rzgów i ma³ymi miejs-
cowoœciami np. Gadka Stara. Wprowadzony zo-
sta³ tzw. generator problemów (ang. thematic
generator) i mapka myœli (ang. mind-map)5).

Generator problemów
miasto:
£ódŸ, Rzgów
dzielnica: Górna,
Widzew
osiedle: Chojny,
Kurczaki
gmina: Rzgów

wieœ: Gadka Stara

Mapka myśli
fabryki tramwaje

rzeki

miasto

wie¿owce ogrody

koœcio³y wieœ
ulice

samochody
pola góry lasy

5) napisy by³y podane w jêzyku angielskim.
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Na etapie sprawozdania wszyscy ucznio-
wie mówili po angielsku, Ci s³absi u¿ywali naj-
prostszych struktur zdaniowych, np. narysowa-
łem ..., napisałem ..., wybrałem ..., tutaj jest / są ...,
tutaj widzicie ..., teraz chcę pokazać ..., ja mam ...
itd. Ci lepsi i bardziej gadatliwi radzili sobie
ca³kiem nieŸle, uzyskuj¹c dobry efekt komunikacji
jêzykowej. W wypowiedziach wszystkich uczniów
powsta³y jednak takie problemy, których nau-
czyciel nie planowa³ omawiaæ, lecz skoro zaist-
nia³y, nale¿a³o poœwiêciæ im trochê czasu. By³y
one tematem ostatniej fazy metody TBL, tj. anali-
zy i praktyki. Uczniowie mieli k³opoty z rela-
cjonowaniem pytañ, które zadawali kolegom na
temat miasta i wsi; z zastosowaniem czasu teraŸ-
niejszo-przesz³ego; z podwójnym stopniowaniem
przymiotników (coraz bardziej, o wiele bardziej).
W koñcu uczniowie sami utworzyli regu³y i chêt-
nie podawali w³asne wzory zdaniowe.

Aby utrwaliæ zdobyte w czasie piêciu
tygodni wiadomoœci, zarówno gramatykê, jak
i zakres s³ownictwa, zosta³a przeprowadzona
jeszcze jedna lekcja TBL. By³o to s³uchanie ró¿-
nych typów muzyki, od klasycznej po hip-hop,
a charakterystycznej dla miasta i wsi, na pod-
stawie której uczniowie opisywali wyobra¿one
obrazy. Nastêpnie odczytywali swoje wypraco-
wania i grupowali przymiotniki okreœlaj¹ce
miasto i wieœ. Sami oceniali w³asne prace, a na-
uczyciel nagrodzi³ wszystkich.

W trakcie stosowania metody TBL by³y
wprowadzane zadania w parach lub ma³ych

grupach trzy-, czteroosobowych, aby w koñcu
dojœæ do zadania finalnego, wykonywanego
tak¿e w wiêkszych grupach. Efektem koñcowym
by³ list do biznesmena, dwa obrazy (opisane po
angielsku) i plakat z diagramem przedstawiaj¹-
cy wyniki sondy przeprowadzonej przez
uczniów na terenie szko³y. Sprawozdanie i pre-
zentacja prac odby³y siê po angielsku.

Nowa metoda spotka³a siê z du¿ym
uznaniem uczniów, którzy pocz¹tkowo nie mo-
gli przekonaæ siê do takiego sposobu prowadze-
nia lekcji. Wymagali podania przez nauczyciela
tematu, zasad gramatycznych, s³ówek i bali siê
mówiæ, aby nie dostaæ z³ej oceny. Im wiêcej
by³o jednak absorbuj¹cych zadañ, odniesionych
sukcesów i licznych pochwa³ nauczyciela, a tak-
¿e uznania kolegów, tym wiêksze by³o ich prze-
konanie do nowej metody, której w koñcu
zaczêli siê sami domagaæ. Atrakcyjnoœæ i efek-
tywnoœæ metody TBL nie oznacza rezygnacji
z metod tradycyjnych, gdy s¹ dobrze przygoto-
wane i urozmaicone ciekawymi æwiczeniami.
Wybór nale¿y do nauczyciela i uczniów, którzy
wed³ug mo¿liwoœci i potrzeb potrafi¹ w³aœciwie
zdecydowaæ.

¯yczê wielu sukcesów, pomys³owoœci,
odwagi i rozs¹dku przy wprowadzaniu nowoœci.
Proponujê poinformowaæ uczniów o istocie no-
wej metody i zasiêgn¹æ ich opinii w formie
dyskusji lub anonimowej ankiety, a efekt bê-
dzie jeszcze lepszy od zamierzonego.

(kwiecieñ 2002)

Wioletta Piegzik1)

Wrocław

Asertywność po francusku i angielsku

Ö Idea asertywności

Pomys³ na zachowanie asertywne zrodzi³
siê z marzenia, aby cz³owiek wyra¿a³ swoje
myœli w sposób stanowczy, ³agodny i pozba-
wiony lêku. Aby ¿yj¹c w zgodzie ze samym
sob¹, ¿y³ w zgodzie w innymi. Koncepcja opiera

siê na umiejêtnoœci wyra¿ania swoich praw
i potrzeb lecz równoczeœnie na przyznaniu ta-
kiego samego prawa innym. Zachowaniu aser-
tywnemu obce s¹ agresywnoœæ i pasywnoœæ.
Asertywnoœæ sytuuj¹c siê w bezpiecznej odleg-
³oœci od dwóch wymienionych zachowañ jest
,,postaw¹ z³otego œrodka’’ pozwalaj¹c¹ na jas-
ne wytyczenie granic dotycz¹cych g³ównie woli

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka francuskiego w VII Liceum Ogólnokszta³c¹cym we Wroc³awiu.
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i œwiadom¹ ich obron¹. Uczenie siê asertywno-
œci pomaga bardziej otwarcie i jasno wyraziæ
potrzeby (choæ nie gwarantuje ich zaspokoje-
nia), prowadzi do negocjacji, poprawia stosunki
interpersonalne. Wartoœæ idei asertywnoœci, mi-
mo ¿e powsta³a ona w bardzo wspó³czesnych
czasach, wydaje siê niezaprzeczalna. O jej sku-
tecznoœci œwiadcz¹ psychologowie, psychotera-
peuci, psychoedukatorzy wykorzystuj¹c kon-
struktywne zachowanie jako sposób na lepsze
¿ycie, tj. takie, w którym jest w znacznym stop-
niu mniej stresu, obci¹¿eñ, a wiêcej zadowole-
nia z siebie i swojego zachowania.

Koncepcja niniejszej pracy opiera siê na
wykorzystaniu zdobyczy psychologii i przenie-
sieniu idei asertywnoœci na grunt glottodydak-
tyki w celu ukazania innych mo¿liwoœci mode-
lowania wypowiedzi w jêzyku obcym, sprzyja-
j¹cych rozwojowi mowy w ogóle, lecz tak¿e
w celu wyzwolenia uczniowskich uczuæ, po-
trzeb, przekonañ w nabywanym jêzyku.

Ö
Metodyka wprowadzania
asertywności

Istniej¹ dwa podstawowe sposoby za-
chowañ asertywnych:
Ö modelowanie czyli prezentowanie postawy
asertywnej polegaj¹cej na obserwacji, a nastêp-
nie na naœladownictwie przez osoby ucz¹ce siê,
Ö odgrywanie ról (role play) czyli wypróbowy-
wanie nowego sposobu zachowania w sposób
zaplanowany.

Wa¿nym elementem procesu nabywania
zachowañ asertywnych jest uzyskanie informa-
cji zwrotnych dotycz¹cych nowego zachowania
bez próby oceny lub wartoœciowania tego za-
chowania. Informacja zwrotna powinna doty-
czyæ tych czynnoœci, dziedzin lub zachowañ,
które ucz¹cy siê mo¿e zmieniæ. Wa¿ne jest rów-
nie¿ to, aby informacja zwrotna uwzglêdnia³a
pozytywne aspekty zwi¹zane z wykonywaniem
konstruktywnego zachowania – co bez w¹tpie-
nia wp³ywa na zwiêkszenie poczucia w³asnej
wartoœci oraz wzmacnia tendencjê do wyboru
postawy asertywnej.

Nauka zachowañ asertywnych powinna
byæ poprzedzona przygotowaniem ucz¹cych siê
z zakresu wyposa¿enia ich w podstawowe
umiejêtnoœci dotycz¹ce konstruktywnej komu-

nikacji interpersonalnej. I tak uczniowie powin-
ni, przed przyst¹pieniem do nauki zachowañ
asertywnych, wykazaæ siê umiejêtnoœciami
z nastêpuj¹cych zakresów:
Ö budowanie komunikatów ,,ja’’ w jêzyku obcym,
Ö wyra¿anie w³asnych emocji, wra¿eñ w spo-
sób werbalny i niewerbalny w jêzyku obcym,
Ö rozpoznawanie i wyra¿anie w³asnych opinii,
chêci, potrzeb w jêzyku obcym.

Wydaje siê spraw¹ oczywist¹, ¿e osoba
chc¹ca wprowadziæ nowe zachowanie, a co za
tym idzie, nowy sposób komunikowania siê,
musi sama, w stopniu wystarczaj¹cym dyspo-
nowaæ takimi umiejêtnoœciami, tj. prezentowaæ
postawê asertywn¹.

Ö
Bloki tematyczne wyróżnione
w asertywności oraz przykłady
ich realizacji w języku obcym

× Bloki tematyczne

1. Refus / Refusal
2. Défense et établissement de ses droits / De-
fence and establishment of one’s rights
3. Expression des sentiments positifs / Express-
ing positive feelings
4. Expression des sentiments négatifs / Express-
ing negative feelings
5. Réaction à un jugement / Reaction to judge-
ment
6. Acceptation des sentiments et des opinions
des autres / Accepting feelings and opinions of
other people
7. Expression des demandes et des besoins/
Expressing requests and needs
8. Expression des opinions et des convictions/
Expressing personal opinions and convictions
9. Réaction à la préjudice subie ou à la cul-
pabilité / Reaction to the feeling of being hurt
or being guilty

× Przykłady:

Ö Refus
L’élèeve A prêete à l’él èeve B des cahiers dont il
copie les devoirs. L’élèeve B le fait plutôot régulière-
ment. L’élèeve A se sent mis à profit et décide
d’arrêeter de donner à son ami ses cahiers.
B: Prêete-moi ton cahier de maths.
A: J’ai pris la décision de ne plus te donner mes
devoirs de maths.
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B: Ne sois pas égoı̈ ste. Donne-le moi!
A: Je t’ai déjà dit que j’avais pris la décision de
ne pas te le donner. Je tiens à ce que tu sois mon
bon collègue. La prochaine fois, on pourra tra-
vailler ensemble sur le devoir, si tu veux.

Refusal
Student B wants to copy student’s A ho-

mework. He does it rather regularly. Student
A feels being taking advantage of and decides
not to give his colleague the homework.
B: Give me your maths notebook.
A: I have decide not to give you to copy my
homework.
B: Come on. Give it to me.
A: I told you that you were not going to do it
any more. I would like you to be my good friend.
Next time we can do it together, if you want.

Ö Défence et établissement de ses droits

L’élèeve A présente à son ami élèeve B ses
problèemes. L’élèeve A le fait trèes souvent. L’élèeve
B voudrait aussi avoir en l’élèeve A son con-
fident.
A – (appelle par le prénon son ami) B, Au-
jourd’hui c’est moi qui ai besoin de parler avec
toi de mes problèemes. Je voudrais que tu me
conseilles quelque chose. Nous sommes trèes amis.

Defence and establishement of one’s rights

Student A likes to talk about his prob-
lems with his friend – students B. Student A
does it rather regularly. Student B would like to
share his problems with him as well.
A – (says his name) B, today it is me who needs
to talk about my problems. I would like you to
give me some advice. We are friends, aren’t we?

Ö Exprimer les sentiments positifs

Entre les copains.
A: J’aime beaucoup parler avec toi, écouter les
histoires racontées par toi et discuter sur les sujets
différents.
B: Ton invitation au théâatre m’a fait un grand
plaisir: Je suis trèes heureux (-euse) qu’on puisse
aller ensemble voir la pièece de Beckett.
C: J’apprécie ton talent dans les différents do-
maines. Tes succèes sont une motivation pour moi.

Expressing positive feelings
A: I like talking with you, listening to your
stories and discussing different subjects.

B: Your invitation to the theatre was a pleasure
for me. I am very happy to go with you to see
the play of Beckett.
C: I appreciate your talent in so many diffrent
fields. Your success motivates me.

Zauwa¿my, i¿ w ka¿dym z powy¿szych
przyk³adów osoba prezentuj¹ca postawê asertyw-
n¹ wyra¿a³a jedynie swoje myœli i uczucia bez
,,interwencji na terytorium’’ rozmówcy. W no-
wym zachowaniu chodzi o to, aby tworzyæ, a na-
stêpnie rozwijaæ prawid³owe reakcje z innymi
ludŸmi, tj. takie, które sprzyjaj¹ wspó³pracy i blis-
koœci. W asertywnoœci wa¿ne jest to, aby nie
naruszaæ praw innych, ani te¿ systemu ich warto-
œci, ale i dzia³aæ zgodnie z w³asnymi potrzebami.
Jeœli osoba B w pierwszym przyk³adzie odczu³a
odmowê lecz jednoczeœnie nie czuje urazy do
osoby A, to osoba A wykaza³a siê asertywnoœci¹.

Jeœli osoby z przyk³adu trzeciego wyrazi³y
bez skrêpowania i za¿enowania swoje odczucia,
to równie¿ mo¿na uznaæ, ¿e ich zachowania by³y
asertywne. Podobnie jest z osob¹ A w przy-
k³adzie drugim – jeœli bez poczucia winy potrafi
wyraziæ swoje potrzeby i ustanowiæ swoje prawa
– jej zachowanie mo¿na uznaæ za asertywne.

Æwiczenie nowego zachowania wnosi na
lekcjê jêzyka obcego rzadko obecne dot¹d sytu-
acje, w których uczeñ mo¿e mówiæ o w³asnych
uczuciach, prze¿yciach, poczuciu krzywdy lub
winy. Ciekawy i przydatny zarazem materia³
leksykalny zwi¹zany z tematyk¹ wyró¿nion¹
w asertywnoœci wp³ywa na urozmaicenie
i wzbogacenie jêzyka uczniowskiego.

Modeluj¹c ludzkie zachowania modeluje-
my ludzki jêzyk i odwrotnie. Nale¿y równie¿
pamiêtaæ, i¿ obok treœci wa¿na jest barwa g³osu
– z niej w³aœnie wynika szereg wyczuwanych
przez rozmówcê (lub s³uchacza) ,,informacji’’,
których mo¿e brakowaæ w wypowiedzianej treœci.

Tak wiêc w oparciu o asertywnoœæ spró-
bujmy nowego jêzyka. Zadbajmy o to, aby
dziêki jêzykowym manipulacjom odkryæ, ¿e
warto ¿yæ w zgodzie z samym sob¹ i innymi
lecz tak¿e, a mo¿e przede wszystkim z jêzykiem.

Bibliografia
Bishop S. (1999), Asertywność, Poznañ: Zysk i S-ka.
Mally B., Materia³y szkoleniowe do treningu asertywnoœci
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towanie środowiska klasowego sprzyjającego uczeniu się
(10–12. XII. 2000 r.). (grudzieñ 2001)
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Krystyna Szymankiewicz1)

Warszawa

Negocjowanie znaczenia w dyskursie szkolnym na lekcji
języka obcego

Przyjmuj¹c, i¿ dyskurs szkolny to ,,prze-
de wszystkim dialog, rozumiany jako kształtowa-
nie wspólnego porozumienia i wspólnej przestrze-
ni komunikacyjnej, a odbywający się głównie po-
między nauczycielem (N) i uczniem (U)’’ (Kawka
1999, 27), warto zastanowiæ siê, na czym
polega owo ,,kształtowanie wspólnego porozu-
mienia i wspólnej przestrzeni komunikacyjnej’’
w przypadku komunikacji dydaktycznej w jêzy-
ku obcym.

Najnowsze teorie komunikacji wyros³e
na gruncie badañ socjolingwistycznych, psycho-
spo³ecznych i pragmalingwistycznych podkreœ-
laj¹ interakcyjny, obustronny, intencjonalny
i spo³eczny charakter procesu komunikacji miê-
dzyludzkiej. Budowanie porozumienia miêdzy
uczestnikami komunikacji nie jest ju¿ pojmowa-
ne jako proste przekazywanie zakodowanej in-
formacji przez nadawcê i jej odkodowanie we-
d³ug tego samego ,,klucza’’ przez odbiorcê
(por. De Vito 1982, Kerbrat-Orecchioni 1991,
Vion 1992, Winkin 1996). Tym samym uznaje
siê, i¿ znaczenie przekazu nie zawiera siê ca³-
kowicie w samym jêzyku, lecz jest negocjowa-
ne, uzgadnianie przez rozmówców. Istotn¹ rolê
odgrywaj¹ tutaj procesy poznawcze (antycypo-
wanie, percepcja, selekcja, analiza, przetwarza-
nie informacji, planowanie dzia³ania itp.), le¿¹-
ce u podstaw odpowiednich dzia³añ dyskursyw-
nych (Kurcz 1992, 308 i n.). Wspólna prze-
strzeñ komunikacyjna powstaje dziêki dyskur-
sywnej kooperacji (tzw. maksymy Grice’a),
a sprzê¿enie wypowiedzi rozmowców zarówno
na poziomie jêzykowym, jak i treœciowym umo-
¿liwia budowanie spójnego i logicznego dyskur-
su. Porozumienie komunikacyjne kszta³tuje siê
wiêc w oparciu o ci¹g³e uzgadnianie, negoc-
jowanie znaczeñ. Na poziomie dyskursu s³u¿¹
temu strategie negocjacyjne – rodzaj strategii
komunikacyjnych, które mo¿na okreœliæ jako
dzia³ania dyskursywne zmierzaj¹ce do uzgod-
nienia znaczenia w sytuacji zaistnia³ego b¹dŸ

spodziewanego problemu z porozumieniem siê
uczestników komunikacji.

W interesuj¹cym nas przypadku dyskur-
su szkolnego w jêzyku obcym kszta³towanie
wspólnego porozumienia miêdzy nauczycielem
i uczniami napotyka na trudnoœci zwi¹zane
z wystêpowaniem braków zarówno na pozio-
mie wiedzy o œwiecie, jak i na poziomie jêzyko-
wym, gdzie braki te mog¹ dotyczyæ ró¿nych
jednostek (s³ów, zdañ, tekstów) i ró¿nych po-
ziomów jêzyka (fonologicznego, morfosyntak-
tycznego, semantycznego, pragmatycznego)
(Henrici 1995, 40). Problemy te dotycz¹ rozu-
mienia i produkcji jêzykowej uczniów. W kon-
sekwencji negocjowanie znaczeñ podczas lekcji
jêzyka obcego odbywa siê na poziomie treœci
i na poziomie jêzykowym, przy czym obserwuje
siê czêste przejœcia z jednego poziomu na drugi.
Negocjowanie znaczenia zwi¹zanego z treœci¹
dyskursu jest tutaj rozumiane jako odwo³ywa-
nie siê przy interpretacji danych jêzykowych do
wiedzy o œwiecie oraz do danych kontekstual-
nych, sytuacyjnych (relacja spo³eczna miêdzy
rozmówcami, intencje komunikacyjne, miejsce
i czas interakcji itp.). Z kolei negocjowanie zna-
czenia na poziomie jêzykowym oznacza zognis-
kowanie uwagi rozmówców na samym jêzyku
(np. na znaczeniu leksykalnym danego wyrazu),
czyli pos³ugiwanie siê metajêzykiem. Jest to
nierzadko dominuj¹ca forma negocjowania
znaczeñ na lekcjach jêzyka obcego.

Wydaje siê, i¿ wymiar wspólnej prze-
strzeni komunikacyjnej i stopieñ porozumienia
w jêzyku obcym miêdzy nauczycielem i ucznia-
mi zale¿y od doboru i sprzê¿enia strategii nego-
cjacyjnych uczestników komunikacji dydaktycz-
nej. Wœród strategii negocjacyjnych stosowa-
nych przez nauczycieli i uczniów mo¿na prze-
prowadziæ kilka ogólnych, czêsto zachodz¹cych
na siebie podzia³ów. Po pierwsze, co ju¿ zosta³o
wspomniane powy¿ej, strategie te mog¹ byæ
ukierunkowane na poziom treœci b¹dŸ na po-

1) Autorka jest doktorantk¹ Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
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ziom jêzyka. Po drugie – mog¹ one byæ werbal-
ne b¹dŸ niewerbalne, bezpoœrednie lub poœred-
nie. Kolejnym kryterium podzia³u jest stopieñ
aktywnoœci ucznia podczas negocjowania zna-
czeñ. I tak nauczycielskie strategie negocjacyjne
mog¹ dzia³aæ mniej lub bardziej stymuluj¹co na
aktywnoœæ poznawcz¹ i dyskursywn¹ ucznia, tzn.
mog¹ pobudzaæ go do czynnego poszukiwania,
budowania znaczenia lub te¿ stanowiæ próbê po-
dania uczniowi ,,gotowego’’ znaczenia, prefero-
wanego przez nauczyciela wzorca interpretacji.
Uczeñ ze swojej strony, z racji swojej s³abszej
wzglêdem nauczyciela pozycji w interakcji dydak-
tycznej, w du¿ej mierze dostosowuje swoje dzia-
³ania do strategii obranych przez nauczyciela.
Strategie uczniowskie czêsto cechuj¹ siê pasyw-
noœci¹ – w przypadku wycofywania siê z komuni-
kacji, czy te¿ biernego dostosowywania siê do
schematów interpretacyjnych narzuconych przez
nauczyciela. Uczniowie stosuj¹ te¿ aktywne strate-
gie negocjacyjne, œwiadcz¹ce b¹dŸ to o przejmo-
waniu inicjatywy, b¹dŸ to o chêci partnerskiego
uczestniczenia we wspó³tworzeniu znaczeñ.

Mówi¹c o czynnikach mog¹cych poten-
cjalnie wp³ywaæ na dobór strategii negocjacyj-
nych, nale¿a³oby wymieniæ co najmniej trzy
grupy:
Ö czynniki zwi¹zane z osobami uczestników ko-

munikacji: cechy osobowoœci, jak np. ekstra-
wertyzm / introwertyzm, styl kierowania nau-
czyciela, style poznawcze uczniów itp.;

Ö czynniki zwi¹zane z materia³em dydaktycz-
nym: tematyka, rodzaj æwiczeñ, stopieñ trud-
noœci itp.;

Ö czynniki zwi¹zane z sytuacj¹ komunikacji dy-
daktycznej: wzajemny stosunek ról nauczyciel
– uczeñ, instytucjonalny i zrutynizowany cha-
rakter komunikacji, wystêpowanie ró¿nych
sekwencji lekcji s³u¿¹cych realizacji odmien-
nych celów dydaktycznych itp.

Kilka przyk³adów negocjacyjnych strate-
gii dyskursywnych stosowanych przez nauczy-
ciela i uczniów, zaczerpniêtych z transkrypcji
lekcji jêzyka francuskiego2) pozwoli zauwa¿yæ

dynamikê procesu negocjowania znaczeñ oraz
kooperacjê dyskursywn¹ nauczyciela i uczniów
w kontekœcie ostatniej grupy wymienionych po-
wy¿ej czynników. W celu uchwycenia zwi¹zku
stosowanych strategii z rodzajem sytuacji dydak-
tycznej, wystêpuj¹cej w danej sekwencji lekcji,
przyk³ady zosta³y przedstawione z uwzglêdnie-
niem ich kontekstu sytuacyjnego. Sekwencje,
które mo¿na wyró¿niæ podczas wybranej do
analizy lekcji, to3):
1. rozpoczêcie lekcji i rozgrzewka językowa,
2. sprawdzenie listy,
3. przypomnienie s³ownictwa z poprzedniej lekcji,
4. podanie i wyjaśnienie tematu lekcji:

Communiquer sans paroles (Porozumiewanie
się bez słów),

5. æwiczenie dla ca³ej klasy – pantomima,
6. praca w grupach – przygotowanie niemych

scenek wg scenariusza,
7. prezentacja niemych scenek, po ka¿dej scen-

ce jej interpretacja werbalna przez resztę
klasy,

8. wyjaśnianie nowego słownictwa,
9. podsumowanie i po¿egnanie.

W zale¿noœci od charakteru danej sek-
wencji lekcji mo¿na zaobserwowaæ nasilenie
b¹dŸ brak strategii negocjacyjnych, negocjowa-
nie znaczenia na poziomie jêzykowym (komen-
tarz metajêzykowy, zw³aszcza podczas przygo-
towywania scenek, jak i podczas wyjaœniania
nowego s³ownictwa) b¹dŸ na poziomie treœci
(np. interpretacja tematu lekcji). Szczególny
przypadek stanowi sekwencja, w której uczen-
nice interpretuj¹ niewerbalne zachowanie swo-
ich kole¿anek w odegranych scenkach – znacze-
nie jest tutaj negocjowane równie¿ na poziomie
metakomunikacyjnym.

× Ad. 1. ,,Rozgrzewka’’ językowa

W pierwszej sekwencji lekcji nauczyciel-
ka (dalej – N) prowadzi ,,rozgrzewkê’’ jêzyko-
w¹, zadaj¹c uczennicom (dalej – UU lub U)
pytania dotycz¹ce ich przygotowañ do zbli¿aj¹-
cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

2) Transkrypcja nagrania wideo dyplomowej lekcji jêzyka francuskiego przeprowadzonej w 1996 r. przez jedn¹ ze
studentek NKJF w Warszawie. Zasady transkrypcji s¹ nastêpuj¹ce: 〈...?〉 – nies³yszalna wypowiedŸ lub jej fragment,
oui: – wyd³u¿enie ostatniej sylaby; + – krótka pauza (ok. 3 sek.); ++ – d³u¿sza pauza; +++ – d³uga pauza (ok. 10 sek.),
� – bardzo krótka pauza lub jej brak, natychmiastowe przejœcie do nastêpnego zdania; � – przerwanie wypowiedzi na
skutek wejœcia w s³owo przez drug¹ osobê; oui – równoczesne, pokrywaj¹ce siê wypowiedzi dwóch lub wiêcej osób; BIEN
– wymówione z naciskiem, g³oœno, zaakcentowane; pierniczki – wypowiedŸ lub jej fragment w jêzyku polskim, (œmiech
uczniów) – komentarz dot. zachowañ niewerbalnych i parawerbalnych.
3) Nazwy sekwencji, w których zaobserwowano strategie negocjacyjne, podajê wyt³uszczonym drukiem.
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Ö Przykład 1.1.

25. N qu’est-ce que vous faites? + les gâateaux ou:
les plats? (co robicie? + ciasta czy inne po-
trawy?)

26. UU des petits gâateaux + (ciasteczka)
27. N aha?
28. U1 je ne sais pas comment c,a s’appelle (nie

wiem, jak to się nazywa)
29. N des petits gâateaux? (ciasteczka?)
30. U1 pierniczki
31. N les pains d’épices ++ pains d’épices (zapisuje

na tablicy) pour mettre sur l’arbre de Noëel?
(pierniczki ++ pierniczki (...) do powieszenia
na choince?)

32. UU Oui (tak)
Non (nie)

33. N pour manger ou pour mettre sur le sapin?
(do zjedzenia czy do powieszenia na choince?)

34. U1 pour mettre sur le sapin et pour manger (do
zjedzenia i do powieszenia na choince)

N inicjuje komunikacjê, podtrzymuje i ,,re-
peruje’’ j¹. U1 sygnalizuje zaistnienie problemu
komunikacyjnego na poziomie jêzykowym na
trzy sposoby: najpierw intonacj¹ i mimik¹ (26),
nastêpnie zg³asza go w jêzyku francuskim ucie-
kaj¹c siê do sformu³owania metajêzykowego
(28), a dopiero wobec niemo¿liwoœci uœciœlenia
problemu w tym jêzyku stosuje prze³¹czenie
kodu – code switching – na jêzyk polski (30).
N ,,reperuje’’ komunikacjê podaj¹c potrzebny
wyraz, powtarza go i zapisuje na tablicy. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e wyraz ten staje siê
pretekstem do zadania kolejnego pytania (31),
s³u¿¹cego negocjowaniu znaczenia na poziomie
treœci. Pytanie to zawiera gotowe elementy od-
powiedzi i nie pobudza U do poszukiwania
w³asnych interpretacji.

× Ad. 4. Interpretacja tematu lekcji

W kolejnej sekwencji N wprowadza no-
wy temat i prosi UU o jego interpretacjê :

Ö Przykład 4.1.
52. N (...) + bien + regardez le sujet qui se trouve

au tableau / communiquer sans paroles
/ comment vous comprenez? euhm + Asia?
Comment tu comprends le ti / le sujet / ce
sujet? communiquer sans paroles c,vd com-
muniquer comment? (+ dobrze + spójrzcie na
temat na tablicy / komunikowanie bez słów
/ jak to rozumiecie? Hm + Asia? Jak rozumiesz
ty /ten temat? Komunikować bez słów to zna-
czy jak komunikować?)

53. UU sans les mots ++ avec les mains (bez słów
+ rękoma)
avec les gestes (przy pomocy gestów)

54. N oui ::
55. U1 les images (obrazów)
56. U

2
sans le franc,ais (bez francuskiego)

57. N comment? (jak?)
58. U

2
sans le franc,ais (bez francuskiego)

59. P. sans le fran,ais + oui + exact ++ est-ce que
vous croyez que + avec la mimique aussi?
(bez francuskiego + tak + dokładnie ++ a czy
uważacie, że + również mimiką?)

60. UU oui:

Pytanie o zrozumienie tematu (52) jest
pytaniem o interpretacjê pewnego aspektu rze-
czywistoœci, jakim jest komunikacja niewerbal-
na. UU spontanicznie parafrazuj¹ zwrot ,,komu-
nikowaæ bez s³ów’’ (53, 55, 56). N przyjmuje
te propozycje, jednoczeœnie skutecznie zachêca-
j¹c do dalszych interpretacji mimik¹, wznosz¹c¹
siê intonacj¹, zawieszaniem g³osu (54) lub py-
taniem stanowi¹cym propozycjê interpretacji
(57). Istotne znaczenie ma pozytywne wzmoc-
nienie (feedback) ze strony N, czêsto, jak w tym
przypadku (59), po³¹czone z aprobuj¹cym po-
wtórzeniem wypowiedzi U.

× Ad. 6. Praca w grupach
– przygotowanie scenek

W fazie przygotowywania scenek N s³u-
¿y pomoc¹, wyjaœniaj¹c znaczenie nieznanych
przez uczniów s³ów ze scenariusza.

Ö Przykład 6.1.

(N rozdaje scenariusze scenki)
85. N voilà + si vous avez des questions concernant

le vocabulaire ++ n’hésitez pas / n’hésitez pas
[proszę + jeśli macie jakieś pytania dotyczące
słownictwa ++ to śmiało / śmiało]

(uczennice pracuj¹ w grupach, szmer; N podchodzi
do poszczególnych grup i wyjaœnia nieznane s³ownic-
two, N otwiera okno)
86. U przepraszamy + co to jest?
87. N oui + j’arrive +++ dans les grands magasins il

y a des rayons + oui / le chef de rayon c’est
celui qui s’occupe + c,a veut dire qu’il y a le
chef de cette partie + par exemple 〈......〉
(tak + już idę +++ w dużych sklepach są działy
+ tak / kierownik działu to ktoś, kto zajmuje się
+ to znaczy jest kierownikiem tej części + na
przykład 〈.....〉)

N zachêca U do zadawania pytañ doty-
cz¹cych znaczenia nieznanych im s³ów (85).
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Komunikacja miêdzy N i U w tej czêœci lekcji
ma charakter metajêzykowy. Jest to stadium
przedkomunikacyjne, przygotowawcze i wydaje
siê, i¿ UU tak w³aœnie interpretuj¹ tê fazê lekcji,
bowiem nie staraj¹ siê porozumiewaæ z N w jê-
zyku francuskim, ale pytanie o znaczenie po-
szczególnych wyrazów czy zwrotów zadaj¹
w jêzyku polskim (86). N nie podaje jednak
polskiego odpowiednika, lecz próbuje zdefinio-
waæ dane pojêcie po francusku, odwo³uj¹c siê
do kontekstu sytuacyjnego i funkcjonalnego,
podaj¹c przyk³ad (87). Strategia ta zmusza
U do czynnego interpretowania znaczenia wyja-
œnianego przez N.

× Ad.7. Interpretacja niemych scenek
– komentarz metakomunikacyjny

W jednej z kolejnych sekwencji lekcji
UU, pracuj¹c w grupach, przygotowuj¹ na pod-
stawie scenariusza w jêzyku francuskim scenkê,
któr¹ nastêpnie przedstawiaj¹ bez u¿ycia s³ów,
staraj¹c siê przekazaæ istotne dla danej sytuacji
informacje przy pomocy gestów i mimiki. Zada-
niem pozosta³ych UU obserwuj¹cych pantomi-
mê jest werbalna interpretacja przedstawionej
sytuacji wed³ug podanych przez N na tablicy
elementów, takich jak: miejsce, postaci, rodzaj
problemu, przebieg scenki.

W tej sekwencji rzadko dochodzi do ne-
gocjowania znaczenia leksykalnego poszczegól-
nych s³ów i zwrotów. S³u¿y ono wówczas pod-
trzymaniu komunikacji oraz wypracowaniu zna-
czenia sytuacyjnego. Chodzi bowiem o interpre-
tacjê intencji komunikacyjnych, le¿¹cych u pod-
staw zachowania niewerbalnego UU wcielaj¹-
cych siê w okreœlone role. Mo¿na wiêc mówiæ
o swego rodzaju komentarzu metakomunikacyj-
nym, wspó³tworzonym przez N i UU. Oto frag-
menty wymiany miêdzy N i UU, w których
wspólnie interpretuj¹ one pierwsz¹ ze scenek.

Ö Przykład 7.1.

101. N quels personnages sont présents là? + Iza?
(jakie osoby tam były? + Iza?)

102. Iza Kasia
103. UU (śmiech uczniów)
104. N oui + là c’est très bien + mais quel person-

nage est-ce qu’elle joue? (tak + dobrze + ale
kogo ona grała?)

105. Iza une dame en colère (jakąś wściekłą panią)
106. N c’est une dame en colère qui / qui ... (to jest

wściekła pani która / która...)

107. Iza qui n’est pas trop calme (która nie jest zbyt
spokojna)

108. N qui n’est pas trop calme / exact (która nie jest
zbyt spokojna / dokładnie)

109. UU (śmiech uczniów)

N kieruje wymian¹ i zapewnia jej ci¹g³oœæ
i spójnoœæ, pobudzaj¹c U do czynnej interpreta-
cji omawianej sytuacji. Stosuje obserwowane
ju¿ wczeœniej strategie negocjacyjne, takie jak:
zadawanie ukierunkowuj¹cych pytañ (np. 101);
udzielanie uczniom bezpoœredniego pozytyw-
nego wzmocnienia, które staje siê zachêt¹ do
dalszych poszukiwañ (np. 104); powtarzanie
wypowiedzi ucznia (co oznacza jej zaakceptowa-
nie przez N, czyli rodzaj poœredniego wzmoc-
nienia pozytywnego, np. 108) czêsto po³¹czone
z zawieszeniem g³osu w oczekiwaniu rozwiniê-
cia ze strony U (np. 106).

W powy¿szym fragmencie zwraca te¿
uwagê koniecznoœæ negocjowania fikcyjnego,
umownego charakteru prezentowanych scenek:
UU w odtwarzaj¹cych role widz¹ przede wszyst-
kim swoje kole¿anki, a nie fikcyjne postaci, co
wyraŸnie daje siê zauwa¿yæ na pocz¹tku cyto-
wanego fragmentu (101-105).

W niektórych sytuacjach konieczne staje
siê negocjowanie znaczenia leksykalnego wyra-
zów i zwrotów, ale ma ono jedynie charakter
pomocniczy dla ogólnej interpretacji sensu
omawianej sytuacji :

Ö Przykład 7.2.

201. N acheter quelque chose / oui expliquez les filles
quel était le problème? (kupić coś / tak wyjaś-
nijcie dziewczęta na czym polegał problem?)

202. U1 un vêetement a ... (ubranie ...)
203. N oui:
204. U1 [retre] rétréci (skurczyło się)
205. N rétréci (skurczyło się)
206. U1 au lavage (w praniu)
207. N c,a veut dire que ... (to znaczy, że...)
208. U1 il est devenu plus petit au lavage (stało się

mniejsze w praniu)
209. N exacte / plus petit au lavage / alors pourquoi

elle est venue? pour... pour... (zgadza się
/ mniejsze w praniu / więc po co ona przyszła?
żeby... żeby...)

210. U1 pour recevoir de l’argent (żeby dostać pienią-
dze)

211. N pour recevoir de l’argent c’est c,a / pour se
faire rembourser / exactement (żeby dostać
pieniądze tak jest / żeby dostać zwrot pienię-
dzy dokładnie)
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N reaguje na wahania U przy u¿yciu
nowego wyrazu (202–205), który jest najpraw-
dopodobniej nieznany dla pozosta³ych UU,
prosz¹c U o wyjaœnienie znaczenia (207). Gdy
U je poda (208), N przyjmuje i powtarza jej
wyjaœnienie (209). Trochê dalej N znów stosuje
powtórzenie wypowiedzi uczennicy, dodaj¹c je-
szcze zwrot synonimiczny (211). W ten sposób
N zwiêksza iloœæ informacji potrzebnej U do
interpretacji znaczeñ.

Inny przyk³ad z tej sekwencji lekcji (Przy-
k³ad 7.3) jeszcze wyraŸniej ukazuje przechodze-
nie pomiêdzy jêzykowym i treœciowym pozio-
mem negocjowania znaczeñ. Uzgadniane jest
zarówno znaczenie leksykalne danego wyrazu
(233, 234), jak i znaczenie sytuacyjne (235–237).
Na uwagê zas³uguje spontaniczny udzia³ U
w zacytowanej poni¿ej wymianie (236):

Ö Przykład 7.3.

232. N (...) + c’était comme c,a? Magda / c’était
qui?
(+ czy tak było? Magda / kto to był?)

233. U1 ochroniarz
234. Magda un gardien (ochroniarz)
235. N un gardien? mais c’était pas un gardien

(ochroniarz? ależ to nie był ochroniarz)
236. U2 la concierge! [dozorczyni]
237. N c’était la concierge / c’était la concierge

/ c’était la concierge (to była dozorczyni
/ to była dozorczyni / to była dozorczyni)

W dalszej czêœci (Przyk³ad 7.4) N stosuje
strategiê negocjowania znaczenia polegaj¹c¹ na
uzupe³nieniu wypowiedzi ucznia, który napot-
ka³ problem i zasygnalizowa³ go zawieszaj¹c
g³os (248). Uczeñ korzysta z podpowiedzi, by
dokoñczyæ myœl (249):

Ö Przykład 7.4.

247. Marta la concierge elle veut ... (dozorczyni ona
chce...),

248. N vérifier (sprawdzić)
249. Marta vérifier qu’est-ce que c’est (sprawdzić,

co to jest)

× Ad. 8. Wyjaśnianie nowego
słownictwa

Ostatnia sekwencja lekcji, ju¿ po wspól-
nej interpretacji scenek, ma charakter metajêzy-
kowy (Przyk³ad 8.1). Wyjaœnienie znaczeñ no-
wych s³ów staje siê otwarcie wyra¿onym celem
N (257). W tej czêœci strategie wyjaœniaj¹ce

N dominuj¹ w dyskursie. Mo¿na zaobserwowaæ
nastêpuj¹ce dzia³ania N: definiowanie pojêæ, pa-
rafrazowanie, u¿ycie s³owa w nowym kontekœcie
zdaniowym, przywo³anie kontekstu, w którym
s³owo by³o ju¿ wyjaœniane na lekcji, liczne po-
wtórzenia (260). N stara siê sama dokonaæ pod-
sumowania interpretacji znaczeñ, która mia³a
miejsce w wielu momentach dyskursu podczas
ca³ej lekcji. Niekiedy tylko oczekuje pomocy ze
strony UU (260-261), które musz¹ wówczas
w czynny sposób interpretowaæ jej wyjaœnienia:

Ö Przykład 8.1.

257. N (...) vous voulez qu’on explique qu’on note
au tableau certains mots que vous avez dans
le ... (czy chcecie, żeby wyjaśnić i zanotować
na tablicy niektóre słowa, które macie w ...)

258. UU non non
259. UU oui
260. N le verbe RETRECIR RETRECIR c,a veut dire

devenir plus petit / rétrécir au lavage par
exemple + rétrécir au lavage + eu.. rétrécir
le verbe? c’est devenir plus petit / si on met
un vêetement qu’on peut pas laver à l’eau
bien chaude forcément il va rétrécir ++ en-
suite SE FAIRE REMBOURSER l’expression se
faire rembourser se faire rembourser c,vd
c,vd ,,elle s’est fait rembourser’’ c,vd elle est
venue elle voulait se faire rembourser? en
fait elle est venue pour ...
(czasownik RETRECIR RETRECIR to znaczy / skur-
czyć się w praniu na przykład + skurczyć się
w praniu + euh czasownik retrecir? to stać się
mniejszym / jeśli włoży się ubranie, którego nie
można prać do gorącej wody, to na pewno się
skurczy ++ następnie SE FAIRE REMBOURSER
wyrażenie se faire rembourser se faire rembour-
ser to znaczy to znaczy ,,elle s’est fait rembour-
ser’’ to znaczy ona przyszła ona chciała ,,se faire
rembourser’’? to znaczy przyszła, żeby ...

261. U1 recevoir de l’argent (dostać pieniądze)
262. N exact pour recevoir son argent / rembourser

quelqu’un + (dokładnie żeby dostać swoje
pieniądze / zwrócić komuś pieniądze)

Ciekawy przebieg ma wymiana miêdzy N i jed-
n¹ z uczennic, która przejmuje inicjatywê i za-
daje pytanie o znaczenie s³owa, którego N nie
mia³a najprawdopodobniej zamiaru wyjaœniaæ:

Ö Przykład 8.2.

265.U excusez-moi / encore le mot grincheuse
(przepraszam / jeszcze słowo grincheuse)

266. N grincheuse?
267. U oui
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268. N oui c’est une personne qui ++ QUI?? (tak to
jest osoba, która ++ KTÓRA??)

269. U no zrzędzi / ja bym to tak zinterpretowa-
ła

270. N grincheuse oui qui ... (grincheuse tak, która
...)

271. U ale to jest moja interpretacja
272. N exact mais l’interprétation est bonne (pisze

s³owo grincheuse na tablicy) (zgadza się, ale
to jest dobra interpretacja)

N wydaje siê byæ trochê zaskoczona pyta-
niem (266) i nie potrafi udzieliæ natychmias-
towej odpowiedzi (268). U podaje swoj¹ inter-
pretacjê po polsku (269). Reakcja ze strony
N (270) wydaje siê jej zbyt s³aba, oczekuje na
interpretacjê N, która powinna zachowaæ siê,
w jej mniemaniu, zgodnie z rol¹ eksperta
(271). N jednak przyjmuje polsk¹ interpretacjê
danego wyrazu, nie uciekaj¹c siê do stosowa-
nych wczeœniej strategii wyjaœniaj¹cych w jêzy-
ku francuskim, takich jak np. parafrazowanie.
Przyk³ad ten ods³ania jeden z mechanizmów
negocjowania znaczenia w dyskursie szkolnym
zwi¹zany œciœle z wzajemnym stosunkiem ról
pe³nionych przez N i UU. Uczniowie, przyzwy-
czajeni do dominacji nauczyciela w komunikacji
dydaktycznej, nawet gdy przejm¹ w niej chwi-
lowo inicjatywê, oczekuj¹ zdecydowanego
wzmocnienia ze strony nauczyciela, domagaj¹
siê weryfikacji swoich hipotez przez eksperta.
Ich aktywnoœæ poznawcza wymaga wspó³dzia³a-
nia, negocjacji z nauczycielem.

× PODSUMOWANIE

W analizowanej lekcji jêzyka francuskie-
go mo¿na zauwa¿yæ, i¿ sytuacje dydaktyczne,
w których jêzyk obcy jest u¿ywany g³ównie
w funkcji komunikacyjnej sprzyjaj¹ negocjowa-
niu znaczenia, pojêtemu jako interpretacja ele-
mentów kodu jêzykowego w szeroko rozumia-
nym kontekœcie sytuacyjnym. Stosowane wów-
czas strategie negocjacyjne s¹ czêsto dzia³ania-
mi aktywizuj¹cymi dzia³alnoœæ poznawcz¹
uczniów. Pe³ni¹ one kilka istotnych funkcji:
podtrzymuj¹ komunikacjê, zapewniaj¹ spójnoœæ

dyskursu, pozwalaj¹ uczniom tworzyæ skonteks-
tualizowane znaczenia leksykalne, interpreto-
waæ rzeczywistoœæ pozajêzykow¹ i poszerzaæ
wiedzê o œwiecie, negocjowaæ swoj¹ rolê w ko-
munikacji.

Charakterystyczny dla komunikacji dyda-
ktycznej komentarz metajêzykowy zawê¿a pole
dzia³ania strategii negocjacyjnych do znaczenia
jêzykowego. Mo¿e stanowiæ jednak cenn¹ okazjê
do zweryfikowania w³asnych interpretacji
uczniów, co u³atwi im zapamiêtanie danego ele-
mentu jêzykowego i skojarzonego z nim znacze-
nia, przygotowuj¹c do przysz³ych sytuacji uczest-
nictwa w komunikacji obcojêzycznej.

Wydaje siê, i¿ w komunikacji dydaktycz-
nej na lekcji jêzyka obcego nauczyciel powinien
przyj¹æ postawê akuszerki4), tzn. stosowaæ dzia-
³ania wspomagaj¹ce uczniów w budowaniu
skontekstualizowanych znaczeñ. Takie podej-
œcie, w przeciwieñstwie do prób mechaniczne-
go ,,przekazywania’’ wiedzy, jawi siê jako je-
den z warunków nie tylko kszta³towania poro-
zumienia komunikacyjnego w dyskursie szkol-
nym w jêzyku obcym, ale równie¿ zwiêkszania
autonomii ucz¹cych siê.
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Z PRAC
INSTYTUTÓW

Rada Europy1)

Europejski Dzieñ Jêzyków – 26 września

Ö Języki na całe życie

Ö Czy braliœcie udzia³ w obchodach Europej-
skiego Roku Języków 2001?
Ö Czy uwa¿acie, ¿e uczenie siê jêzyków obcych
jest wa¿ne?

Europejski Rok Jêzyków 2001 zdo³a³ za-
anga¿owaæ miliony ludzi w 45 krajach w dzia³a-
nia, maj¹ce na celu podkreœlenie znaczenia ró¿-
norodnoœci jêzykowej oraz korzyœci, p³yn¹cych
ze znajomoœci jêzyków obcych.

Zachêciliœmy wiele m³odych i starszych
osób do nauki jêzyka oraz szczycenia siê posia-
danymi umiejêtnoœciami jêzykowymi. Osoby
odpowiedzialne za udostêpnienie mo¿liwoœci
uczenia siê jêzyków obcych zachêcaliœmy do
u³atwienia dostêpu do nauki ró¿nych jêzyków
oraz wspierania inicjatyw w zakresie promowa-
nia nauki jêzyków.

Rada Europy og³osi³a 26 wrzeœnia
dorocznym Europejskim Dniem Jêzyków.

× Dlaczego powinniśmy obchodzić
Europejski Dzieñ Jêzyków?

Wiêkszoœæ ludzi uwa¿a, ¿e wszyscy po-
winni znaæ jakiœ jêzyk obcy, jednak w wielu
krajach jedynie po³owa mieszkañców zna jêzyki
obce. Nigdy wczeœniej nie istnia³o tak wiele
mo¿liwoœci pracy czy nauki w innym kraju eu-
ropejskim – jednak nieznajomoœæ jêzyków ob-
cych uniemo¿liwia wielu osobom korzystanie
z nich. Globalizacja i struktury w³asnoœci w biz-

nesie sprawiaj¹, ¿e obywatele coraz czêœciej
musz¹ znaæ jêzyki obce, aby coraz lepiej praco-
waæ we w³asnych krajach.

Europa jest zasobna w jêzyki – istnieje
ponad 200 jêzyków europejskich oraz wiele
innych, u¿ywanych przez obywateli pochodz¹-
cych z innych kontynentów. Jest to wa¿ne bo-
gactwo, które nale¿y uznaæ, wykorzystywaæ
i chroniæ. Nauka jêzyków przynosi wiele korzy-
œci zarówno m³odym, jak i starszym – nigdy nie
jesteœ zbyt stary, by uczyæ siê jêzyków i korzys-
taæ z mo¿liwoœci, jakie otwiera przed Tob¹ ich
znajomoœæ. Uczenie siê jêzyków innych ludzi
pomaga nam wzajemnie zrozumieæ siê i prze-
kroczyæ ró¿nice kulturowe.

× Jaki jest cel obchodów Europejskiego
Dnia Jêzyków?

Ö Zwróciæ uwagê spo³eczeñstwa na znaczenie
nauki jêzyków.
Ö Poprawiæ œwiadomoœæ istnienia i szacunek
dla WSZYSTKICH jêzyków u¿ywanych w Euro-
pie.
Ö Wspieraæ kszta³cenie ustawiczne.

Tematem przewodnim Europejskiego Dnia
Języków 2002 jest uczenie siê jêzyków obcych
przez ca³e ¿ycie.

× Jak mogę się zaangażować?

Ö Rozpowszechniaj informacje – pomó¿ nam,
by jak najwiêcej osób dowiedzia³o siê o ob-
chodach Dnia Języków, rozpowszechniaj¹c tê
informacjê wœród swoich przyjació³ i kolegów,

1) Tekst zosta³ opracowany przez Wydzia³ Polityki Jêzykowej Rady Europy. T³umaczenie – Natalia Szczucka-Kubisz.
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zamieszczaj¹c j¹ w biuletynach, na stronach
internetowych, przekazuj¹c j¹ podczas spotkañ
i podaj¹c do mediów. Pomys³y na upowszech-
nianie tej informacji podajemy na stronach in-
ternetowych, których adres znajdziecie poni¿ej.
Doœwiadczenia p³yn¹ce z Europejskiego Roku
Jêzyków 2001 pokazuj¹, ¿e mo¿emy osi¹gn¹æ
o wiele wiêcej dziêki dzia³aniom partnerskim,
ni¿ gdy pracujemy w pojedynkê. Dzień Języków
stanowi okazjê do kontynuowania i wzmacnia-
nia uk³adów partnerskich stworzonych w ubieg-
³ym roku na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i miêdzynarodowym.
Ö Organizuj imprezy – nasi partnerzy podczas
Europejskiego Roku Jêzyków zorganizowali
wiele tysiêcy wspania³ych imprez, od poga-
danek po dzia³ania anga¿uj¹ce ca³e miasta.
Na stronach internetowych Rady Europy
www.coe.int/JEL mo¿na znaleŸæ szeroki wy-
bór praktycznych pomys³ów, mo¿liwych do za-
stosowania w ka¿dej sytuacji oraz wiêcej infor-
macji na ten temat.

× Europejski Dzieñ Jêzyków: najczęściej
zadawane pytania:

Ö Jak możemy wspierać uczenie się języków przez
całe życie?
Uczenie siê jêzyków przez ca³e ¿ycie oznacza
naukê jêzyków obcych na ka¿dym etapie ¿ycia,
zarówno w ramach systemu szkolnego, jak i po-
za nim. Zawsze mo¿emy doskonaliæ swoje umie-
jêtnoœci lub rozpocz¹æ naukê nowego jêzyka.

Ö Jak zorganizować obchody Europejskiego Dnia
Języków?
Europejski Dzień Języków mo¿na obchodziæ
w szko³ach, miejscach pracy czy jakimkolwiek
innym miejscu publicznym, organizuj¹c imprezy,
które zaanga¿uj¹ m³odzie¿, jak i osoby starsze;
obchody te mog¹ dotyczyæ WSZYSTKICH jêzy-
ków – niezale¿nie od tego czy nauczyliœmy siê
ich w dzieciñstwie, czy w póŸniejszym wieku.

Ö Kto odpowiada za organizację Europejskiego
Dnia Języków?

Zaleca siê, aby Dzień Języków obchodzony by³
w sposób zdecentralizowany i elastyczny. Na po-
ziomie miêdzynarodowym nie istniej¹ wytyczne
co do kwestii organizacyjnych, chocia¿ w wiêkszo-
œci krajów s¹ osoby kontaktowe. Informacje na
ich temat znajduj¹ siê na stronach internetowych.

Ö Czy Dzień Języków będzie miał swoje własne
logo?

Dzień Języków bêdzie korzystaæ z tego samego
logo, które wykorzystywano podczas Europej-
skiego Roku Jêzyków. Mo¿na je otrzymaæ pisz¹c
pod poni¿szy adres lub znaleŸæ na stronie inter-
netowej. Organizatorzy imprez mog¹ korzystaæ
z samego rysunku lub dodaæ do niego s³owa
Europejski Dzień Języków, wa¿ne jest przede
wszystkim, aby cele imprezy by³y zgodnie
z przes³aniem Dnia Języków.

Ö Na jakiego rodzaju pomoc możemy liczyć?

Strony internetowe Rady Europy podaj¹ przy-
k³ady, sugestie oraz oferuj¹ bazy danych, które
mog¹ siê przydaæ podczas organizowanych im-
prez. Wydaliœmy plakat i rozes³aliœmy go w for-
mie elektronicznej w³adzom w poszczególnych
krajach oraz do potencjalnych partnerów w ce-
lu wykorzystania na poziomie krajowym, regio-
nalnym i lokalnym. Wsparcie na poziomie kra-
jowym ró¿niæ siê bêdzie w zale¿noœci od priory-
tetów oraz œrodków, jakimi dysponuj¹ poszcze-
gólne kraje.

Strona internetowa Europejskiego Dnia Jêzyków: www.coe.int/JEL

Adresy:
Language Policy Division
DGIV – Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel +33 388 41 20 00/26 25
Faks +33 388 41 27 88/27 06
decs-lang@ coe.int

European Centre for Modern
Languages
Nikolaiplatz 4 A-8020 Graz
Tel +43 316 323554
Faks +43 316 323554-4
information@ ecml.at
www.ecml.at�adl�collect.asp

Maria Bo³truszko
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej
fax. 22.628.41.35; boltrusz@ menis.gov.pl
Prosimy o informacje o inicjatywach
zaplanowanych/ zrealizowanych w tym Dniu.

(lipiec 2002)
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Stefania Wilkiel1)

Warszawa

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Jêzyków Nowo¿yt-
nych (European Centre for Modern Languages
– ECML) Rady Europy z siedzib¹ w Graz (Au-
stria) zosta³o utworzone w roku 1994 na mocy
Porozumienia Czêœciowego pañstw cz³onkow-
skich Rady Europy. W chwili obecnej 32 pañst-
wa europejskie2), w tym Polska (sygnatariusze
Europejskiej Konwencji Kulturalnej) podpisa³o
ww. porozumienie i aktywnie uczestniczy
w pracach Centrum realizuj¹c wspólnie podjête
zobowi¹zanie, by ,,stworzyć forum spotkań de-
cydentów polityki edukacyjnej ze specjalistami
z zakresu metodyki nauczania języków obcych
w celu dyskutowania i poszukiwania rozwiązań
dla zadań i wyzwań pojawiających się w nad-
chodzących latach i odgrywających decydującą
rolę w procesie integracji europejskiej’’. St¹d te¿,
zasadniczym celem Centrum w Graz jest ofero-
wanie – przez miêdzynarodowe warsztaty, se-
minaria i kolokwia – platformy i miejsca spot-
kañ dla urzêdników odpowiedzialnych za poli-
tykê jêzykow¹, specjalistów dydaktyki, metody-
ków zajmuj¹cych siê doskonaleniem nauczycie-
li, autorów podrêczników i nauczycieli jêzyków

obcych, którzy s¹ w stanie upowszechniaæ zdo-
byte w Centrum doœwiadczenia.

Polscy eksperci z zakresu kszta³cenia
i doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele jê-
zyków obcych byli wielokrotnie nominowani
do udzia³u w warsztatach i seminariach organi-
zowanych przez Europejskie Centrum Jêzyków
Nowo¿ytnych Rady Europy.

Na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Jêzyków Nowo¿ytnych Rady Europy
(European Centre of Modern Languages/Centre
Europeen pour les Langues Vivantes): http://
www.ecml.at mo¿na zapoznaæ siê z tematyk¹
warsztatów organizowanych przez Centrum
w 2002 roku, jak równie¿ z obecnie realizowa-
nymi projektami i publikacjami z zakoñczonych
ju¿ projektów. (lipiec 2002)

1) Autorka jest starszym specjalist¹ w Departamencie
Wspó³pracy Miêdzynarodowej MENiS i jest odpowiedzial-
na za kontakty z Rad¹ Europy.
2) Albania, Andora, Armenia, Austria, Boœnia i Hercegowina,
Bu³garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Gre-
cja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luk-
semburg, £otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumu-
nia, S³owacja, S³owenia, Szwajcaria, Szwecja, Wêgry, Wlk.
Brytania, by³a Jugos³owiañska Republika Macedonii’’.

Ewa Wieczorek1)

Warszawa

Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków
Nowożytnych

Od 1 lipca 2002 w Centralnym Oœrodku
Doskonalenia Nauczycieli dzia³a Punkt Kontak-
towy Europejskiego Centrum Jêzyków Nowo¿y-
tnych (European Centre of Modern Languages
-ECML).

Punkty takie istniej¹ w 28 krajach Euro-
py. Ich g³ównym zadaniem jest rozpowszech-
nianie informacji o dzia³alnoœci ECML i szerokie
udostêpnianie opracowanych tam materia³ów
i publikacji.

W Mediotece Edukacyjnej i Mediotece
Szwajcarskiej CODNu ju¿ znajduj¹ siê wybrane

materia³y przes³ane przez ECML dotycz¹ce
m.in. nauczania wczesnoszkolnego, wykorzysta-
nia techniki komputerowej w procesie uczenia
siê jêzyków obcych, tworzenia materia³ów dy-
daktycznych.

Szczegó³owa lista tych materia³ów jest
dostêpna na stronie internetowej CODN
(www.codn.edu.pl: struktura-Zespó³ Jêzyków
Obcych), a dodatkowe informacje mo¿na uzys-
kaæ pod numerem telefonu 622 33 38, lub
poczt¹ elektroniczn¹: ewiecz@ codn.edu.pl

(lipiec 2002)

1) Autorka jest starszym specjalist¹ w Pracowni Jêzyków Obcych Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
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Maria Bołtruszko1)

Warszawa

Spotkanie Zespołu Roboczego do spraw Portfolio
i Języków Obcych

W lipcu w gmachu Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Sportu odby³o siê pierwsze
posiedzenie Zespo³u Roboczego ds. Portfolio
i Centrum Jêzyków Nowo¿ytnych w Graz. Wziê-
³y w nim udzia³ nastêpuj¹ce osoby: pracownicy
MENiSu – Magdalena Maziñska, Maria Bo³t-
ruszko i Stefania Wilkiel – Departament Integ-
racji Europejskiej i Wspó³pracy z Zagranic¹;
Krystyna Kowalczyk – Departament Pragmatyki
i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli; Da-
nuta Chutowska – Departament Kszta³cenia
Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Spo³ecznej
i prof. dr hab. Hanna Komorowska – Nau-
czycielskie Studium Jêzyka Angielskiego, Uni-
wersytetu Warszawskiego; Janina Zieliñska
– Nauczycielskie Kolegium Jêzyka Francuskiego;
dr Barbara G³owacka – Katedra Neofilologii
Uniwersytetu w Bia³ymstoku; Barbara Czarnec-
ka-Cicha – Centralna Komisja Egzaminacyjna;
Ma³gorzata Multañska – Centralny Oœrodek Do-
skonalenia Nauczycieli; Maria Gorzelak – czaso-
pismo Języki obce w szkole.

Po przywitaniu uczestników przez dyrek-
tor M. Maziñsk¹, dr B. G³owacka zapozna³a
zebranych z obecnym stanem wdro¿enia Port-
folio Języków (PJ) w poszczególnych krajach eu-
ropejskich oraz z proponowanym przez ni¹ har-
monogramem dzia³añ zwi¹zanych z stworze-
niem i wprowadzeniem PJ w Polsce.

Portfolio posiada europejskie znaczenie
na podstawie Rekomendacji Ministrów Eduka-
cji Rady Europy wydanej podczas konferencji
w Krakowie w dniach 15-17 paŸdziernika 2000
r. Czêœæ krajów wyda³o równie¿ w³asne krajowe
zalecenia i rekomendacje dotycz¹ce wprowa-
dzania PJ.

W czasie dyskusji prof. H. Komorowska
wyrazi³a pogl¹d, i¿ nale¿y pamiêtaæ o celu za-
stosowania tego instrumentu, jakim jest mobili-
zacja do samooceny i ustawicznego kszta³cenia
jêzykowego. PJ jest bardzo dobrym narzêdziem
wspieraj¹cym proces dydaktyczny.

Dyrektor M. Maziñska podkreœli³a, ¿e PJ
mo¿e w przysz³oœci stanowiæ wa¿ne narzêdzie
w procesie kszta³cenia nieformalnego i w zwi¹z-
ku z tym po procesie opracowania i pilota¿u
zostanie podjêta decyzja czy PJ ma zostaæ ofic-
jalnie zalecone przez Rozporz¹dzenie MENiS.

Podczas dalszych rozmów ustalono na-
stêpuj¹cy harmonogram dzia³añ w zakresie
wdra¿ania PJ w Polsce:
Ö powo³anie krajowego koordynatora. Jest nim
dr Barbara G³owacka – zastêpca kierownika Ka-
tedry Neofilologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Ö powo³anie zespo³ów opracowuj¹cych projekt
PJ. Ustalono wstêpnie, i¿ na pocz¹tku bêdzie
opracowywane Portfolio Junior (dla szko³y pod-
stawowej) i Portfolio Gimnazjum. Koordynator
krajowy zaproponuje sk³ad zespo³ów robo-
czych, kosztorys ich funkcjonowania oraz regio-
ny, w których ma zostaæ przeprowadzony pilo-
ta¿. Pilota¿ móg³by rozpocz¹æ siê w drugiej
po³owie roku szkolnego 2002/2003,
Ö weryfikacja t³umaczenia na jêzyk polski tzw.
ogólnej tabeli osi¹gniêæ oraz tabeli do samo-
oceny, w oparciu o t³umaczenie Common Fra-
mework zrealizowane przez Wydawnictwo PWN
przy wspó³pracy dr Martyniuka z UJ,
Ö koordynacjê i nadzór nad ca³oœci¹ projektu
bêdzie sprawowa³ DWZ MENiS,
Ö konsultacjê naukow¹ zapewni prof. dr hab.
Hanna Komorowska,
Ö w nied³ugim czasie zostanie przes³ane do kura-
torów oœwiaty pismo informuj¹ce o PJ z ewen-
tualn¹ proœb¹ wskazania osób, które w kurato-
riach bêd¹ koordynowa³y naukê jêzyków obcych.
Ö zostan¹ podjête rozmowy we wspó³pracy
z CODN nt. mo¿liwoœci organizacji szkoleñ dla
nauczycieli w zakresie PJ.

W dalszej czêœci spotkania omówiono
równie¿ kwestie zwi¹zane z organizacj¹ Euro-
pejskiego Dnia Języków oraz rekrutacj¹ kandyda-
tów na sta¿e w Centrum Jêzyków Nowo¿ytnych
w Graz. (lipiec 2002)

1) Autorka jest starszym specjalist¹ w Departamencie Wspó³pracy Miêdzynarodowej MENiS.
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Barbara Głowacka1)

Białystok

Europejskie Portfolio Jêzykowe – droga do wielojęzyczności

O Europejskim Portfolio Językowym2) co-
raz g³oœniej. To ju¿ nie nowinka pedagogiczna,
ale uznane przez specjalistów narzêdzie auto-
nomizacji ucznia skutecznie wspieraj¹ce proces
dydaktyczny3). Języki Obce w Szkole4) pisa³y
o nim ju¿ w ubieg³ym roku przedstawiaj¹c bar-
dzo szczegó³owo jego funkcje i strukturê. Od
stycznia 2001, gdy jedynie Szwajcarzy mogli
pochwaliæ siê swoim piêknym Portfolio – pierw-
szym, które otrzyma³o wymagan¹ akredytacjê
Rady Europy – do chwili obecnej, powsta³o 67
jego wersji, z których po³owa ju¿ zosta³a wdro-
¿ona. W tej liczbie, znalaz³o siê 14 Portfolio dla
dzieci od 6 do 10 lat, oko³o 19 wersji dla
nastolatków (11–15 lat), 14 dla m³odzie¿y lice-
alnej (od 16 lat); pozosta³e s¹ przeznaczone dla
studentów i doros³ych.

Ö EPJ i jego wersje

Ka¿de Portfolio Językowe opracowane
zgodnie z Zasadami i Wytycznymi5) Rady Europy
i przyjête przez europejski Komitet Akredytacyj-
ny, uwzglêdniaj¹ce warunki nauczania danego
kraju, staje siê kolejn¹ wersj¹ EPJ. Ka¿da z nich
ró¿ni siê od pozosta³ych:
Ö jêzykiem, w jakim zosta³a napisana i bêdzie
wype³niana. W Portugalii bêdzie to portugalski,
we Francji francuski, na Wêgrzech wêgierski itd.,
Ö liczb¹ i wyborem jêzyków dodatkowych,
wœród których znajdzie siê na pewno angielski
lub francuski (jeden z jêzyków Rady Europy),6)

Ö odwo³aniami do specyfiki kulturalnej i spo³e-
cznej danego kraju,
Ö form¹ i szat¹ graficzn¹.

Wspólny, rozpoznawalny we wszystkich
wersjach bêdzie ujednolicony w swym kszta³cie
i treœci Paszport Językowy. Wspólne bêd¹ rów-
nie¿ czytelne, zrozumia³e dla wszystkich u¿yt-
kowników ujednolicone narzêdzia opisu umie-
jêtnoœci jêzykowych, skale oceny i samooceny
stopnia opanowania jêzyka.

Ö Wspólne ramy

Na pocz¹tku lat 90. Rada Europy przy-
st¹pi³a do opracowania wspólnych europejskich
ram dla nauczania, uczenia siê i oceniania jêzy-
ków. Tak powsta³ jedyny w swym rodzaju tekst
Ÿród³owy zatytu³owany A Common European
Framework of Reference for Longuages: Lear-
ning, Teaching, Assessment.7) Tworzone równo-
legle Europejskie Portfolio Językowe8) jest przy-
k³adem praktycznego zastosowania tez zawar-
tych w A Common Framework. Punktem wyjœcia
twórców obu publikacji jest okreœlenie potrzeb
nauczania i uczenia siê jêzyków na naszym
kontynencie na progu trzeciego tysi¹clecia,
a ich g³ównym celem jest wyrównanie szans
ucz¹cych siê przez ustalenie wspólnej dla wszy-
stkich Globalnej Skali poziomów opanowania
jêzyka w odniesieniu do poszczególnych spraw-
noœci jêzykowych i komunikacyjnych. Adreso-
wane ambitnie do wszystkich partnerów

1) Dr Barbara G³owacka jest zastêpc¹ kierownika Katedry Neofilologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku i krajowym koor-
dynatorem Europejskiego Portfolio Językowego.
2) Dalej EPJ, Portfolio Językowe lub Portfolio (B.G.).
3) Patrz H. Komorowska (2002), Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – Ocena – Testowanie,
Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
4) Artyku³ prof. dr hab. Haliny Stasiak ,,Portfolio-paszport jêzykowy – jeden z elementów autonomii w procesie uczenia
siê jêzyków obcych’’, w Języki Obce w Szkole, n° 5/2001, s. 3–7.
5) Principles and Guidelines�Principes et lignes directrices, Comité de l’Education, Recommandations CC-ED Strasbourg
2000 (20).
6) Oto ile i jakie jêzyki wybra³y niektóre z krajów: Portfolio rosyjskie – 2: rosyjski i angielski; Portfolio wêgierskie – 3:
wêgierski, angielski, francuski; Portfolio czeskie – 4: czeski, angielski, niemiecki, francuski; Portfolio szwajcarskie – 4 : fran-
cuski, niemiecki, w³oski, angielski.
7) Dalej skrót A Common Framework. Tytu³ wersji francuskiej: Un Cadre commun européen de référence pour les langues-
apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe Strasbourg 2000. T³umaczenie na jêzyk polski w przygotowaniu.
8) Oba projekty prowadzone przez Radê Wspó³pracy Kulturalnej RE (Sekcje Polityki Jêzykowej i Jêzyków Nowo¿ytnych).
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procesu dydaktycznego propozycje za-
warte w A Common Framework maj¹
pobudziæ do refleksji, stworzyæ okazjê
do dyskusji dotycz¹cej nauczania jêzy-
ków w kontekœcie podejmowanych
w wielu krajach reform edukacyjnych.

Ö
Wspólne narzędzia
oceny i samooceny

Ujednolicenie narzêdzi oceny
i samooceny ma sprzyjaæ porówny-
walnoœci wyników nauki jêzyków na
obszarze Europy. S³u¿y temu wspo-
mniana szeœciostopniowa Globalna
Skala poziomów bieg³oœci. Autorzy
programów nauczania i nauczyciele jêzyków po-
winni postrzegaæ j¹ jednak jako swoisty punkt
odniesienia a nie obowi¹zuj¹cy sztywno schemat.
Zak³ada siê s³usznie, ¿e pewne sytuacje uczenia
siê/nauczania jêzyków mog¹ wymagaæ wyodrêb-
nienia poziomów poœrednich. I tak w oparciu
o szeœæ poziomów Rady Europy, Portfolio szwaj-
carskie proponuje dodatkowo cztery poziomy po-
œrednie9). Rozwi¹zanie takie spotkamy równie¿
w innych wersjach jêzykowych tego dokumentu.

A Common Framework
Poziomy Globalnej Skali i odpowiadaj¹cy im

poziom ucz¹cego siê
Poziomy skali
szwajcarskiej

A1 Breakthrough U¿ytkownik
pocz¹tkuj¹cy

N 1 Tourist

N 2 Breakthrough

A2 Waystage N 3 Waystage

N 4 Waystage plus

B1 Threshold U¿ytkownik
samodzielny

N 5 Threshold

N 6 Threshold plus

B2 Vantage N 7 Vantage

N 8 Vantage plus

C1 Effective
Proficiency

U¿ytkownik
doœwiadczony
zaawansowany

N 9 Effectiveness

C2 Mastery N 10 Mastery

Tabela Samooceny opiera siê na Global-
nej Skali, ale odnosi siê do nastêpuj¹cych spra-
wnoœci: Słucham i rozumiem, Czytam i rozu-
miem, Mówię (rozmawiam, wypowiadam siê),
Piszę. Jej zindywidualizowany, ukierunkowany
na ucz¹cego siê przekaz ma wyrobiæ poczucie
i chêæ kierowania w³asn¹ nauk¹. Oto umiejêt-
noœci interakcyjne ,,Rozmawiam’’ rozpisane
w Tabeli samooceny wed³ug 6-poziomowej skali
Rady Europy10)

A1 A2 B1

Roz
ma-
wiam

Potrafiê porozumieæ siê, jeœli mój
rozmówca powtórzy wolno lub
uproœci swoj¹ wypowiedŸ, a tak-
¿e pomo¿e mi w mojej wypowie-
dzi. Potrafiê postawiæ proste py-
tania na znany mi temat, lub na
temat tego, co jest mi niezbêdnie
potrzebne, a tak¿e odpowiedzieæ
na podobne pytania.

Potrafiê porozumieæ siê w trakcie
wykonywania znanych mi pros-
tych prac wymagaj¹cych jedynie
prostej i bezpoœredniej wymiany
informacji na znane mi tematy.
Potrafiê porozumieæ siê w trakcie
krótkiej wymiany zdañ mimo, ¿e
nie rozumiem doœæ dobrze, by
prowadziæ d³u¿sz¹ rozmowê.

Potrafiê porozumieæ siê w wiêk-
szoœci sytuacji zwi¹zanych z po-
dró¿¹ po kraju, którego jêzyka
siê uczê. Potrafiê bez przygoto-
wania wzi¹æ udzia³ w rozmowie
na tematy osobiste lub dotycz¹-
ce ¿ycia codziennego np. rodzi-
ny, czasu wolnego, pracy, po-
dró¿y i bie¿¹cych wydarzeñ.

B2 C1 C2

Roz-
ma-
wiam

Potrafiê porozumieæ siê w miarê
swobodnie i spontanicznie w ta-
ki sposób, ¿e interakcje z rdzen-
nym u¿ytkownikiem jêzyka staj¹
siê naturalne. Potrafiê uczestni-
czyæ czynnie w rozmowie na te-
maty codzienne, przedstawiaæ
moje w³asne pogl¹dy i ich bro-
niæ.

Potrafiê porozumiewaæ siê swo-
bodnie i spontanicznie nie szu-
kaj¹c s³ów. Potrafiê skutecznie
porozumiewaæ siê w sytuacjach
codziennych i w kontaktach za-
wodowych. Potrafiê wyra¿aæ
moje myœli i pogl¹dy oraz na-
wi¹zaæ do wypowiedzi moich
rozmówców.

Potrafiê uczestniczyæ bez ¿adne-
go wysi³ku we wszelkich rozmo-
wach i dyskusjach swobodnie
stosuj¹c wyra¿enia idiomatyczne
i potoczne. Potrafiê wypowiadaæ
siê p³ynnie i wyra¿aæ precyzyjnie
niuanse znaczeniowe. W przy-
padku trudnoœci potrafiê zrêcznie,
w sposób niemal niezauwa¿ony,
naprawiæ w³asne potkniêcie.

9) wg Schneider, G., B. North (2000), ,,Dans d’autres langues, je suis capable de...: Échelles pour la description,
l’évaluation et l’auto-évaluation des compétences en langues étrangères – rapport de valorisation, Programme national de
recherche 33�CSRE, Berne et Arau.
10) Fragment Tabeli samooceny (EPJ dla m³odzie¿y i doros³ych), Grille pour l’auto-évaluation, Un Cadre Commun Européen
de Référence pour les langues-apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe, Projet 2, p. 38. (projekt t³um.BG).
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Tabela Samooceny nie jest jedyn¹ pomo-
c¹ jakiej Portfolio dostarcza uczniowi. W Biografii
Jêzykowej znajdzie on wykazy minimalnych za-
chowañ jêzykowych, tzw. deskryptorów, pogru-
powanych wed³ug wymienionych wy¿ej pozio-
mów. Z punktu widzenia ucznia deskryptory od-
zwierciedlaj¹ cele uczenia siê. Refleksja nad w³a-
snymi potrzebami, celami i sposobami ich osi¹-
gania zrodzi siê w czasie konsultowania tych list
i ,,odhaczania’’ zrealizowanych celów, np:

Rozmawiam-A2
✔ Potrafiê zwróciæ siê do kogoœ w uprzejmy

sposób.
✔ Potrafiê zaprosiæ kogoœ do wspólnej zabawy,

do kina, na koncert...
✔ Potrafiê odpowiedzieæ na zaproszenie.
✔ Potrafiê zapytaæ o to, co inni robi¹ w szkole,

na wakacjach i odpowiedzieæ na podobne
pytania.

Ö Zasięg

W³asne Portfolio Językowe posiadaj¹ ju¿:
Szwajcaria, Francja, Rosja, Niemcy, Republika
Czeska, Wielka Brytania, Irlandia, Wêgry, Holan-
dia, Szwecja, Portugalia, Austria, W³ochy oraz
tzw. ONG czyli organizacje pozarz¹dowe: EAQU-
ALS/ALTE i CERCLES. Niektóre z tych krajów
wdro¿y³y dwa lub nawet trzy ró¿ne typy EPJ od-
powiednie do wieku uczniów11). Obecnie, przy-
gotowywanych jest oko³o 20 kolejnych wersji12),
a wœród nich pierwsza w jêzyku polskim. Jeœli
wszystko potoczy siê zgodnie z ustalonym kalen-
darzem, Portfolio zostanie udostêpnione uczniom
szkó³ podstawowych w 2004 r. Nadzór nad ca³oœ-
ci¹ prac sprawuje Ministerstwo Edukacji i Sportu.

Ö Definicja

Portfolio jest wdra¿ane w szko³ach, ale
trudno nazwaæ je podrêcznikiem do nauki jêzy-
ka lub te¿ przewodnikiem metodycznym nau-
czyciela. Okreœlenie osobisty dokument ucznia

reprezentuj¹cy jego umiejêtnoœci jêzykowe
i doœwiadczenia interkulturowe we wszystkich
znanych mu jêzykach ilustruje przede wszyst-
kim rolê jak¹ Portfolio ma pe³niæ na zewn¹trz,
poza szko³¹ i d³ugo po jej ukoñczeniu. Portfolio
nie ogranicza siê do Paszportu, wrêcz przeciw-
nie, o jego wartoœci dydaktyczno-wychowaw-
czej stanowi¹ dwie pozosta³e czêœci: Biografia
językowa i Dossier. To czy EPJ oka¿e siê brakuj¹-
cym ogniwem w relacji nauczyciel-uczeñ zale¿y
w du¿ej mierze od zrozumienia, przez wszystkie
zaanga¿owane w tê relacjê strony, celów i za-
sad, jakie kieruj¹ dzia³aniami Rady Europy
w dziedzinie edukacji.

Ö
Wielojęzyczność
jako wyraz poszanowania
języków i kultur

Jedno spojrzenie na mapê Europy wy-
starczy, by zdaæ sobie sprawê z ogromnej ró¿-
norodnoœci jêzykowej i kulturowej wystêpuj¹-
cej na jej obszarze. Swobodne komunikowanie
siê mieszkañców Europy miêdzy sob¹ wymaga
wzajemnej znajomoœci jêzyków i tradycji kul-
turowych. Do niedawna jeszcze uwa¿ano, ¿e
jeden wspólny jêzyk powinien po³¹czyæ ludzi.
Wierzono na przyk³ad, ¿e sztucznie stwo-
rzone esperanto mog³oby pe³niæ tê rolê. Po-
wszechne przekonanie o potrzebie wspólnego
dla wszystkich idiomu ugruntowuje utrzymuj¹-
ca siê od ponad pó³ wieku popularnoœæ jêzyka
angielskiego, który zapewne jeszcze przez d³u-
gie lata bêdzie pe³ni³ na naszym globie rolê
lingua franca. Czy jednak dominacja an-
gielskiego w szkolnictwie nie stwarza dla po-
zosta³ych jêzyków zagro¿eñ podobnych do
tych, jakie niesie ze sob¹ kultura masowa
dla kultury wysokiej i lokalnych tradycji
kulturalnych? Poszczególne kraje œwiadome
niebezpieczeñstw staraj¹ siê otaczaæ opiek¹ jê-
zyki i tradycje mniejszoœci. Czy to wystarczy?
Rada Europy twierdzi, ¿e problem dotyczy rów-
nie¿ jêzyków rzadziej nauczanych. Do grupy tej
zaliczaj¹ siê nie tylko jêzyki mniejszoœci etnicz-
nych, ale niemal wszystkie jêzyki europejskie,

11) Wyró¿nia siê: Portfolio dla dzieci (6–10 lat), Portfolio dla młodzieży (11–15 lat), Portfolio dla młodzieży szkół średnich
i dorosłych (od 16 roku ¿ycia) oraz Portfolio dla dorosłych.
12) Chodzi tu o drug¹ grupê krajów, które do³¹czy³y do projektu w 2001 r. Pierwsza grupa liczy³a 15 krajów. Wziê³y one
aktywny udzia³ w opracowaniu i testowaniu EPJ (faza eksperymentalna trwa³a 3 lata od 1998 do 2000 r.).
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z wyj¹tkiem dwóch lub trzech ciesz¹cych siê
w systemie edukacyjnym statusem i przywileja-
mi (program rozszerzony) g³ównego jêzyka ob-
cego (angielski, niemiecki, francuski).

Ö
Cele Europejskiego Portfolio
Jêzykowego

Rada Europy13) jako organizacja powo³a-
na miêdzy innymi do ochrony spuœcizny jêzyko-
wej i kulturowej starego kontynentu nieustannie
dzia³a na rzecz edukacji w demokratycznym spo-
³eczeñstwie europejskim. Prace Sekcji Polityki
Jêzykowej i Jêzyków Nowo¿ytnych maj¹ na celu
wdra¿anie skutecznych strategii promuj¹cych
zró¿nicowane podejœcie do nauki jêzyków. Usta-
lenie wspólnych europejskich ram dla naucza-
nia, uczenia siê i oceniania jêzyków ma przy-
czyniæ siê do zharmonizowania polityki eduka-
cyjnej krajów cz³onkowskich, do rozwoju kszta³-
cenia interkulturowego, do stworzenia porów-
nywalnych kryteriów oceny kwalifikacji jêzyko-
wych. Ma to u³atwiæ realizacjê indywidualnych
projektów uczniów pragn¹cych podj¹æ studia
a nastêpnie pracê w wybranym kraju Europy.

Ponadto, wszelkie dzia³ania na rzecz
upowszechniania znajomoœci jêzyków sprzyjaj¹
rozwojowi tolerancji i zrozumienia miêdzy lu-
dŸmi nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji jêzyko-
wych i kulturalnych. Europejskie Portfolio Języ-
kowe ma byæ jednym z narzêdzi gwarantuj¹-
cych realizacjê tych celów.

Ö
Wielojęzyczność wyzwaniem
przyszłości

Znajomoœæ kilku jêzyków – poliglotyzm
– uznawana jeszcze niedawno za szczególny dar
dany nielicznym – sta³a siê wymogiem naszych
czasów. Cele wspó³czesnego poligloty ró¿ni¹ siê
jednak od d¹¿eñ do dawnego idea³u biegle w³a-
daj¹cego kilkoma jêzykami. Okreœla je pragmaty-
czne myœlenie o korzyœciach, jakie wszelkie kom-
petencje jêzykowe, nawet minimalne, pozwol¹

osi¹gn¹æ w przysz³oœci. Umiejêtnoœæ porozumie-
wania siê w dwóch lub wiêcej jêzykach sprzyja
bowiem nie tylko swobodnym podró¿om, ale
równie¿, co jest bardzo istotne, umo¿liwia sta³y
dostêp do informacji (Internet, media). Stwarza
te¿ szansê na wybór miejsca kszta³cenia, zamiesz-
kania, zatrudnienia na obszarze ca³ego kontynen-
tu. Wspó³czesna poliglotka to, na przyk³ad, znana
mi m³oda mieszkanka wschodniego regionu Pol-
ski, absolwentka szko³y œredniej, pos³uguj¹ca siê
kilkoma jêzykami choæ z ró¿nym stopniem za-
awansowania: bia³oruskim, rosyjskim, czeskim,
polskim, angielskim i francuskim. Potrafi udo-
kumentowaæ znajomoœæ trzech ostatnich, ale
trzy pierwsze s¹ dla niej równie¿ wa¿ne: pierw-
szy to jêzyk ojczysty jej ojca, drugi to jêzyk
urzêdowy kraju, w którym mieszkaj¹ jej dziad-
kowie, trzeci to jêzyk rówieœników kilka lat
temu poznanych na obozie narciarskim, z któ-
rymi zaprzyjaŸni³a siê ,,na ca³e ¿ycie’’. Angiels-
kiego uczy³a siê od 12 roku ¿ycia, francuskiego
prywatnie, dopiero na rok przed matur¹
i w wakacyjnej szkole jêzykowej gdzieœ na za-
chodzie Europy. Dodajmy, ¿e nie myœli ona
o zawodzie t³umacza ani naukowca. Postanowi-
³a studiowaæ nauki spo³eczne na jednej z wa¿-
nych europejskich uczelni. Jej wielojêzycznoœæ
i doœwiadczenia kulturowe przyczyni³y siê nie-
w¹tpliwie do dokonania takich, a nie innych
wyborów. Odpowiada ona z pewnoœci¹ profi-
lowi przysz³ej obywatelki Europy. Tymczasem
¿aden dokument nie da³ dotychczas pe³nego
obrazu jej wielojêzycznoœci.

Portfolio Językowe stwarza jej tak¹ mo¿li-
woœæ: jej znajomoœæ bia³oruskiego (B2 w mo-
wie), rosyjskiego (A2 w mowie, B2 rozumienie
tekstów: media, prasa), czeskiego (C1 w mo-
wie, A2 w piœmie) mo¿e byæ zarejestrowana
i udokumentowana.

Dziêki EPJ, bêdzie mog³a staraæ siê
o pracê w którejœ z instytucji europejskich zain-
teresowanych wspó³prac¹ z krajami Europy
Œrodkowej. Twierdzi, ¿e gdyby Portfolio towa-
rzyszy³o jej od szko³y podstawowej, jej moty-
wacja do doskonalenia znajomoœci jêzyków
wzros³aby wielokrotnie.

13) Rada Europy (RE) to organizacja miêdzynarodowa z siedzib¹ w Strasburgu, istnieje od 1949 r. i skupia obecnie 44
pañstwa. Utworzona w celu obrony praw cz³owieka i demokracji parlamentarnej, stanowi forum wspó³pracy politycznej
demokratycznych pañstw europejskich. Jej misj¹ jest zapewnienie realizacji wspólnych idea³ów, upowszechnienie wartoœci
ogólnoludzkich i kontrola przestrzegania praw cz³owieka. Od 1989, RE przyjê³a w swoje szeregi wiêkszoœæ krajów Europy
Œrodkowej i Wschodniej i wspiera je w ich w realizacji reform politycznych, prawnych i gospodarczych. Polska jest
cz³onkiem Rady Europy od 1991r.
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Ö Struktura Portfolio

Europejskie Portfolio Językowe sk³ada siê
z trzech powi¹zanych ze sob¹ czêœci:
Ö 1. Paszport językowy prezentuje profil jêzy-

kowy oraz bilans doœwiadczeñ interkultu-
rowych jego posiadacza.

Ö 2. Biografia językowa, czyli osobisty zapis wy-
darzeñ zwi¹zanych z nauk¹ jêzyków.

Ö 3. Dossier, czyli Teczka zawieraj¹ca wybór
prac z okresu nauki szkolnej i pozaszkolnej
dokonany przez ucznia.

Znaczenie ka¿dej z czêœci zmienia siê
w zale¿noœci od wieku ucznia i etapu nauki.
W pracy z dzieæmi najcenniejsze jest Dossier.
Biografia językowa staje siê w grupach nastolat-
ków wspania³ym narzêdziem poznania samego
siebie i innych, odkrywania w³asnych mo¿liwo-
œci i potrzeb. Jaki wp³yw mo¿e to mieæ na
motywacjê i samodzielnoœæ w nauce, nietrudno
odgadn¹æ. Paszport językowy pe³ni na pocz¹tku
nauki rolê symboliczn¹, szybko jednak staje siê
wa¿nym dokumentem zawieraj¹cym samooce-
nê i zaœwiadczaj¹cym o ró¿norodnych kompe-
tencjach i doœwiadczeniach jêzykowych ucznia.
To, w jakim stopniu stanowi on dodatkowy
impuls do samodoskonalenia, zale¿y od indy-
widualnych ¿yciowych przypadków.

W ka¿dej z grup wiekowych praca z Port-
folio zaspokaja potrzebê zewnêtrznego uznania
posiadanych umiejêtnoœci motywuj¹c do pog³ê-
biania znajomoœci jêzyków i kultur.

Ö Od teorii do praktyki

Jak ju¿ wspomnia³am, obok wy¿ej wy-
mienionej funkcji prezentacji, Europejskie Port-
folio Językowe pe³ni niezwykle istotn¹ funkcjê
dydaktyczno-wychowawcz¹. Jego twórcy zak³a-
daj¹ s³usznie, ¿e
Ö Każdy z nas jest potencjalnym użytkownikiem
większej liczby języków niż te, które są wymienio-
ne na świadectwie maturalnym. Nasze kompe-
tencje w zakresie znajomoœci ka¿dego z nich s¹
ró¿ne, w zale¿noœci od zwi¹zanych z nimi do-
œwiadczeñ ¿yciowych i potrzeb. EPJ jest jedy-
nym dokumentem zaœwiadczaj¹cym o liczbie
znanych nam jêzyków, niezale¿nie od tego, czy
poznaliœmy je w szkole czy poza ni¹.
Ö W momencie rozpoczęcia nauki szkolnej posia-

damy już minimalne kompetencje językowe i kul-
turowe. Kompetencje te pozostaj¹ czêsto nie-
odkryte, a tym samym niedocenione i niewyko-
rzystane w nauce nowego jêzyka. EPJ jest pierw-
szym instrumentem uznania ka¿dej z kompeten-
cji jêzykowych i kulturowych w ka¿dym znanym
nam jêzyku, niezale¿nie od jego statusu.
Ö Uczeń potrafi określać własne potrzeby, for-
mułować cele i budować strategie uczenia się,
jeśli zostanie do tego przygotowany. Umiejętności
te wzmacniają motywację i zapewniają samodziel-
ność w nauce. Praca z EPJ daje wiedzê o proce-
sie uczenia siê oraz umiejêtnoœæ samodzielnego
kszta³towania dalszego ci¹gu nauki, pobudzaj¹c
motywacjê do poszerzania znajomoœci jêzyków
i kultur przez ca³e ¿ycie.
Ö Ocena wyników w nauce nie mo¿e byæ dome-
n¹ zarezerwowan¹ dla szko³y. Aby móc uczyæ siê
skutecznie poza ni¹, musimy umieæ oceniæ nasze
umiejêtnoœci jêzykowe. Przygotowanie to powin-
no byæ domen¹ kompetentnych, dysponuj¹cych
odpowiednimi narzêdziami nauczycieli. EPJ jest
instrumentem pracy pedagogicznej, dziêki które-
mu uczeñ zdobywa progresywnie sprawnoœæ sa-
mooceny w³asnych osi¹gniêæ.
Ö EPJ jest własnością ucznia. Zasada ta oznacza,
¿e powinien mieæ do niego dostêp i byæ przy-
gotowanym do korzystania z niego poza szko³¹.
Swoboda w pos³ugiwaniu siê EPJ oznacza rów-
nie¿, ¿e nie mo¿e ono w ¿adnym przypadku
staæ siê narzêdziem kontroli czy oceny. Nak³ada
to na placówki kszta³cenia pocz¹tkowego i usta-
wicznego obowi¹zek przygotowania wszystkich
nauczycieli do pracy z EPJ, a na w³adze oœwia-
towe obowi¹zek udostêpnienia go uczniom.
Ö Nasze doświadczenia językowe i znajomość kultur
wzbogacają się z latami. EPJ może towarzyszyć nam
w naszym dorosłym życiu, posłużymy się nim po-
dróżując po świecie, ubiegając się o interesujące nas
studia, kursy, stanowisko pracy. Dziêki EPJ mo¿emy
samodzielnie dokumentowaæ i rejestrowaæ na
bie¿¹co w sposób czytelny i zrozumia³y we wszys-
tkich europejskich krajach posiadane przez nas
umiejêtnoœci jêzykowe i interkulturowe.

Ö
Co Europejskie Portfolio Jêzykowe
wnosi w nauczanie języków?

Niew¹tpliwie podejœcie komunikacyjne
wnios³o wiele korzystnych zmian do szkolnej
nauki jêzyków, ale te¿ ukaza³o jej ograniczenia.
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,,Ukierunkowanie na ucznia’’, ,,analiza potrzeb
ucznia’’ czy ,,doskonalenie strategii uczenia
siê’’ wesz³y do kanonu umiejêtnoœci pedagogi-
cznych wspó³czesnego nauczyciela jêzyka obce-
go. Wci¹¿ jednak warunki i narzêdzia, jakimi
dysponuj¹ nauczyciele nie sprzyjaj¹ satysfak-
cjonuj¹cemu wykorzystaniu tych umiejêtnoœci.
Wp³ywa to demotywuj¹co na wszystkich uczest-
ników procesu dydaktycznego.

Ostatnie publikacje Rady Europy nie
kwestionuj¹ metod nauczania stosowanych
przez nauczycieli. Ich zadaniem jest wspomóc
proces dydaktyczny. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
nie s¹ to puste deklaracje. EPJ k³adzie faktyczny
nacisk na te aspekty procesu nauczania i ucze-
nia siê jêzyków, które by³y dotychczas pomija-
ne lub niedostatecznie podkreœlane:
Ö aby u³atwiæ swoim uczniom poznawanie no-
wego jêzyka, nauczyciel powinien staraæ siê
poznaæ jak najwczeœniej posiadane przez nich
kompetencje jêzykowe i interkulturowe w ka¿-
dym ze znanych im jêzyków, a nie tylko w tym,
którego on sam naucza;
Ö skuteczne uczenie siê ma miejsce wtedy, gdy
proces dydaktyczny jest widoczny, spójny
i œwiadomie budowany przez wszystkie zaan-
ga¿owane osoby;
Ö umiejêtnoœæ samooceny zdobywana progre-
sywnie pod ¿yczliwym okiem nauczyciela jest
wa¿na nie tylko dla rozwoju osobistego ucznia.
To istotny element pozytywnej, motywuj¹cej
relacji pedagogicznej;
Ö ka¿da z posiadanych przez ucznia umiejêtno-
œci jêzykowych i interkulturowych jest wa¿na
niezale¿nie od stopnia jej opanowania. Uczeñ
ma prawo pozostawaæ w danym obszarze
umiejêtnoœci dopóki uznaje, ¿e odpowiada on
jego potrzebom i celom;
Ö nauczyciel, który przygotowuje ucznia do sa-
modzielnoœci powinien posiadaæ doœwiadczenie
pracy w pe³nej autonomii i, o ile to mo¿liwe,
byæ u¿ytkownikiem EPJ.14)

EPJ zdaje siê te¿ wype³niaæ wa¿n¹ lukê,
jeœli chodzi o wykszta³canie nawyków dobrego
ucznia. Najwa¿niejsze z nich to: umiejêtnoœæ
antycypowania, umiejêtnoœæ analizy i systema-
tyzowania informacji, zdolnoœæ okreœlania po-
trzeb i wyznaczania celów nauki, potrzeba sa-

mooceny, sprawnoœæ samodzielnego myœlenia
i decydowanie za siebie samego.

Ö Prace nad polską wersją EPJ

Polska wersja EPJ bêdzie opracowana
przez zespó³ z³o¿ony z nauczycieli i metodyków
jêzyków obcych we wspó³pracy z instytucjami
oœwiatowymi. Przewiduje siê, ¿e prace nad pier-
wszym Portfolio przeznaczonym dla grupy wie-
kowej 10–15 lat bêd¹ trwa³y oko³o dwóch lat.
Zak³ada siê, ¿e faza pilota¿owa odbêdzie siê
w dwóch etapach. Ju¿ w drugiej po³owie b.r.
szkolnego do wybranych szkó³ dotrze najpraw-
dopodobniej pierwsza wersja polskiego Portfo-
lio. Koordynatorzy projektu zaprosz¹ nauczycie-
li na sesje szkoleniowe przed i po ukoñczeniu
pierwszego etapu pilota¿u. Drugi etap potwier-
dzi trafnoœæ podjêtych decyzji i umo¿liwi nie-
zbêdn¹ ostateczn¹ korektê. Upowszechnienie
polskiej wersji Portfolio nast¹pi po jej zatwier-
dzeniu przez Komitet Akredytacyjny Rady Euro-
py. Projekt uwzglêdnia równie¿ równoleg³e
opracowanie i testowanie Portfolio dla klas I-III,
jeœli tylko pozwol¹ na to przyznane œrodki.

Czy Europejskie Portfolio Językowe (EPJ)
jest satysfakcjonuj¹c¹ odpowiedzi¹ na pytania,
jakie zadaj¹ sobie nauczyciele poszukuj¹cy wy-
trwale Ÿróde³ motywacji w nauce jêzyków? Tego
jeszcze nie wiemy. Wydaje siê jednak, ¿e EPJ jest
to narzêdzie dydaktyczne, które, jeœli bêdzie w³aœ-
ciwie stosowane, mo¿e skutecznie wspomóc pro-
ces autonomizacji ucznia. To wa¿ne. Tym bar-
dziej, ¿e zgodnie z zamys³em twórców, jego zna-
czenie ma uwidoczniæ siê g³ównie w pozaszkol-
nych doœwiadczeniach u¿ytkowników jêzyków.
Autorka niniejszego artyku³u widzi we wprowa-
dzeniu EPJ do szkó³ szansê na istotne zmiany.
Zmiany te dotyczy³yby procesu dydaktycznego,
przyczyniaj¹c siê do œwiadomego przekazywania
i zdobywania umiejêtnoœci jêzykowych i komuni-
kacyjnych. EPJ mia³oby wiêc pozytywny wp³yw
na obie strony procesu nauczania, zwiêkszaj¹c
odpowiedzialnoœæ ucznia i anga¿uj¹c go du¿o
g³êbiej w jego przebieg15.

(sierpieñ 2002)

14) Na przyk³ad Rosjanie, którzy s¹ bardzo zaawansowani w pracach dotycz¹cych Portfolio, zrozumieli, jak wa¿ne jest
osobiste doœwiadczenie pedagogów dla w³aœciwego stosowania go w szko³ach. Stworzyli wiêc EPJ dla nauczycieli jêzyków
obcych i t³umaczy (n° 27/2002). Wersja rosyjska EPJ dla uczniów szkó³ œrednich uzyska³a akredytacjê Rady Europy ju¿
w 2000 r. a dla uczniów szkó³ podstawowych w roku bie¿¹cym.
15) Szczegó³owe informacje o Europejskim Portfolio Językowym: http://culture.coe.int/lang http://culture2.coe.int/portfolio
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Jadwiga Zarębska1)

Warszawa

Powszechność nauczania języków obcych
w roku szkolnym 2001/2002

Ö
Powszechność nauczania
języków obcych
według typów szkół

Dane przedstawione w tym opracowa-
niu dotycz¹ uczniów ucz¹cych siê jêzyków ob-
cych w minionym roku szkolnym 2001/2002
(GUS – stan w dniu 31 grudnia 2001 roku).
Uwzglêdniaj¹ one uczniów ze wszystkich ty-
pów szkó³ (³¹cznie ze szkolnictwem specjal-
nym). Tabela 1 przedstawia sytuacjê uczniów,
ucz¹cych siê obowi¹zkowo jêzyków obcych
w kraju w ró¿nych typach szkó³: szko³y pod-
stawowe, gimnazja, szko³y zasadnicze, licea
ogólnokszta³c¹ce, œrednie szko³y zawodowe.
Uwzglêdniono w niej cztery najbardziej popu-
larne jêzyki w Polsce (angielski, niemiecki, ro-
syjski, francuski).

W roku szkolnym 2001/2002 w porów-
naniu z rokiem 2000/2001 liczby uczniów
wszystkich szkó³ ³¹cznie ucz¹cych siê jêzyków:
angielskiego i niemieckiego wzros³y, natomiast
jêzyków rosyjskiego i francuskiego zmala³y.

W zale¿noœci od typu szko³y przyrosty i spadki,
bezwzglêdne i wzglêdne kszta³tuj¹ siê bardzo
ró¿nie. Na przyk³ad du¿e przyrosty bezwzglêd-
ne i wzglêdne w gimnazjach s¹ zwi¹zane z po-
wstaniem w tych szko³ach klas trzecich, których
nie by³o w roku minionym. Szczegó³owe roz-
wa¿ania na ten temat znajdziemy w raporcie
Powszechność nauczania języków obcych w roku
szkolnym 2001/2002. Dynamika przemian, War-
szawa: CODN 2001.

Prezentowane w opracowaniu pro-
centowe wskaźniki powszechności naucza-
nia poszczególnych jêzyków obcych s¹ mie-
rzone stosunkiem liczby uczniów ucz¹cych siê
danego jêzyka do liczby uczniów ogó³em.
WskaŸniki te nie dope³niaj¹ siê do 100% po-
niewa¿:
Ö czêœæ ogó³u uczniów nie uczy siê ¿adnego
jêzyka obcego, np. w najm³odszych klasach
szko³y podstawowej,
Ö uczniowie ucz¹cy siê jêzyków obcych w nie-
których szko³ach (np. w liceach ogólnokszta³-
c¹cych) s¹ liczeni dwukrotnie.

Tabela 1. Uczniowie uczący się obowiązkowo języków obcych w różnych typach szkół w latach 2000
i 2001 (w tysiącach osób)

typ szko³y rok angielski francuski niemiecki rosyjski

Szko³y podstawowe 2000 1369,30 37,65 624,84 210,16
2001 1528,30 35,04 634,40 175,83

Gimnazja 2000 826,16 47,18 487,68 140,10
2001 1265,23 68,33 752,79 193,76

Szko³y zasadnicze 2000 62,07 12,93 132,39 270,16
2001 41,49 9,44 90,18 181,42

Œrednie szko³y ogólnokszta³c¹ce 2000 831,42 140,60 575,91 179,90
2001 649,68 100,79 440,63 131,75

Œrednie szko³y zawodowe 2000 530,06 52,40 440,86 107,46
2001 414,49 36,57 344,23 86,70

1) Dr Jadwiga Zarêbska jest Kierownikiem Zespo³u Prognozowania Kadrowego w Centralnym Oœrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie.
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Struktura powszechnoœci nauczania jêzy-
ków obcych jako przedmiotu obowi¹zkowego
(wyra¿ona w procentach ogó³u uczniów) zmie-
ni³a siê nastêpuj¹co na przestrzeni ostatniego
roku szkolnego:
rok 2000 rok 2001
jêzyk angielski – 53,6% jêzyk angielski – 58,2%
jêzyk niemiecki – 33,4% jêzyk niemiecki – 33,7%
jêzyk rosyjski – 13,4% jêzyk rosyjski – 11,4%
jêzyk francuski – 4,3% jêzyk francuski – 3,8%

Ö
II. Przestrzenny rozkład
powszechności nauczania
języków obcych

Powszechnoœæ nauczania poszczególnych
jêzyków obcych w uk³adzie wojewódzkim jest
silnie zró¿nicowana. Rozpiêtoœci przedzia³ów,
w których mieszcz¹ siê procentowe wskaŸniki
powszechnoœci nauczania jêzyków obcych (jako
przedmiotu obowi¹zkowego i nadobowi¹zko-
wego we wszystkich typach szkó³ ³¹cznie) w po-
szczególnych województwach w roku szkolnym
2001/2002 obrazuje poni¿sze zestawienie. Roz-
piêtoœci wyra¿ono w procentach ogó³u uczniów:

jêzyk angielski 43,2% – 74,9%
jêzyk francuski 1,5% – 7,5%
jêzyk niemiecki 22,9% – 59,3%
jêzyk rosyjski 3,8% – 24,4%

Przy du¿ym zró¿nicowaniu wskaŸników
regionalnych wskaŸniki ogólnokrajowe prakty-
cznie nie daj¹ ¿adnych informacji o nauczaniu
jêzyków obcych w poszczególnych wojewódz-

twach. W takiej sytuacji, w rozwa¿aniach doty-
cz¹cych nauczania jêzyków obcych nie mo¿na
pomin¹æ analizy rozk³adu przestrzennego.

Przestrzenne rozk³ady powszechnoœci
nauczania poszczególnych jêzyków obcych jako
przedmiotu: obowi¹zkowego i nadobowi¹zko-
wego ³¹cznie obrazuj¹ rysunki: R, A, N, F oraz
mapka Polski M. Przedstawiaj¹ one ³¹czne
wskaŸniki powszechnoœci nauczania jêzyków
obcych w poszczególnych województwach
w Polsce w roku szkolnym 2001/2002.

× Język rosyjski

Przestrzenny rozk³ad powszechnoœci na-
uczania jêzyka rosyjskiego obrazuje rys. R i map-
ka M. Rozpiêtoœæ wojewódzkich wskaŸników
powszechnoœci jêzyka rosyjskiego w tym roku
wynosi 20,6%. W porównaniu do roku szkol-
nego 2000/2001 rozpiêtoœæ ta trochê zmala³a.

Do województw o najwy¿szych wskaŸ-
nikach powszechnoœci nauczania jêzyka rosyj-
skiego nale¿¹ w tym roku szkolnym:

lubelskie – 24,4% ogó³u uczniów
mazowieckie – 22,4% ogó³u uczniów
podlaskie – 17,4% ogó³u uczniów

Najni¿sze wskaŸniki powszechnoœci nau-
czania jêzyka rosyjskiego maj¹ województwa:

opolskie – 3,8% ogó³u uczniów
dolnoœl¹skie – 4,1% ogó³u uczniów
zachodniopomorskie – 5,0% ogó³u uczniów

We wszystkich 16 województwach wskaŸ-
nik powszechnoœci nauczania tego jêzyka obni¿y³
siê w stosunku do roku szkolnego 2000/2001.
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Najwiêkszy spadek wartoœci wskaŸnika
wyst¹pi³ w województwach: warmiñsko-mazur-
skim i œwiêtokrzyskim. Zmala³a tak¿e wartoœæ
wskaŸnika krajowego z 13,4% w roku
2000/2001 do 11,4% w roku 2001/2002.

W uszeregowaniu jêzyków obcych wed³ug
ich stopnia powszechnoœci jêzyk rosyjski nie zaj-
muje pierwszej i drugiej pozycji w ¿adnym woje-
wództwie. W 11 województwach jêzyk rosyjski
zajmuje trzeci¹ pozycjê (por. mapka M), w dol-
noœl¹skim ma identyczny wskaŸnik powszechnoœci
jak jêzyk francuski. W czterech województwach
zachodniej i po³udniowej Polski jêzyk francuski
wyprzedzi³ jêzyk rosyjski, w trzech przypadkach
ró¿nice te s¹ nieznaczne, ale dla województwa
œl¹skiego ta ró¿nica wynosi 2%.

× Język angielski

Przestrzenny rozk³ad wskaŸnika powsze-
chnoœci nauczania jêzyka angielskiego (jako
przedmiotu obowi¹zkowego i nadobowi¹zko-
wego ³¹cznie) w roku szkolnym 2001/02 przed-
stawia rysunek A i mapka M. Widaæ z nich, ¿e
powszechnoœæ nauczania jêzyka angielskiego
w 16 województwach jest silnie zró¿nicowana.

W minionym roku szkolnym 2001/02 do-
minowa³y w zakresie powszechnoœci te same
województwa, co w roku poprzednim, ale war-
toœci wskaŸników w tych województwach od-
powiednio wzros³y (por. rys. A). A¿ siedem wo-
jewództw na szesnaœcie w kraju ma teraz wskaŸ-
nik powszechnoœci jêzyka angielskiego wy¿szy

od 65%. W województwie lubuskim, zajmuj¹-
cym ostatnie miejsce w skali powszechnoœci jêzy-
ka angielskiego wskaŸnik powszechnoœci wzrós³
o 3,9 punkt. proc. w ci¹gu jednego roku.

W uszeregowaniu jêzyków obcych we-
d³ug ich powszechnoœci jêzyk angielski zajmuje
pozycjê pierwsz¹ a¿ w czternastu województ-
wach, a pozycjê drug¹ tylko w dwóch woje-
wództwach: lubuskim i dolnoœl¹skim. W woje-
wództwie dolnoœl¹skim ró¿nica miêdzy wskaŸ-
nikami powszechnoœci jêzyka niemieckiego
i angielskiego zmala³a do 0,3%.

× Język niemiecki

Przestrzenny rozk³ad wskaŸnika powszech-
noœci nauczania jêzyka niemieckiego (jako
przedmiotu obowi¹zkowego i nadobowi¹zko-
wego ³¹cznie) w roku szkolnym 2001/02 przed-
stawiaj¹: rys. N oraz mapka M.

Powszechnoœæ nauczania jêzyka niemiec-
kiego w uk³adzie wojewódzkim by³a w roku
szkolnym 2001/02 bardziej zró¿nicowana ni¿
jêzyka angielskiego. Rozpiêtoœæ wartoœci skraj-
nych wojewódzkich wskaŸników powszechnoœci
wynosi³a 36,4% i jeszcze siê zwiêkszy³a w sto-
sunku do roku 2000/2001.

W roku szkolnym 2001/2002 wskaŸniki
powszechnoœci jêzyka niemieckiego s¹ najwy¿-
sze dla dwóch województw: lubuskiego i dol-
noœl¹skiego, a najni¿sze dla mazowieckiego
i podlaskiego. W stosunku do roku szkolnego
2000/01 wskaŸniki powszechnoœci nauczania
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jêzyka niemieckiego wzros³y w 13 województ-
wach. Nadal dominuj¹ w dziedzinie powszech-
noœci województwa w zachodniej czêœci Polski
– w województwie dolnoœl¹skim wskaŸnik wy-
nosi 52,8%, a w lubuskim wzrós³ do 59,3%
(patrz rys. N).

W uszeregowaniu jêzyków obcych jêzyk
niemiecki zajmuje pierwsz¹ pozycjê w dwóch
województwach, a pozycjê drug¹ w pozosta-
³ych 14 województwach.

× Język francuski

Przestrzenny rozk³ad wskaŸnika powsze-
chnoœci nauczania jêzyka francuskiego (jako
przedmiotu obowi¹zkowego i nadobowi¹zko-
wego ³¹cznie) w roku szkolnym 2001/02 ilust-
ruje rys. F i mapka M.

W tym roku szkolnym, podobnie jak
w ubieg³ym w zakresie powszechnoœci jêzyka
francuskiego dominuj¹ dwa województwa: œl¹s-
kie i ma³opolskie. Ich wskaŸniki zmniejszy³y siê
jednak w stosunku do roku 2000/2001. Najni¿-
szy wskaŸnik ma nadal województwo warmiñ-
sko-mazurskie 1,5% i wskaŸnik ten równie¿ siê
zmniejszy³ na przestrzeni ostatniego roku.

W ubieg³ym roku szkolnym wskaŸnik po-
wszechnoœci nauczania jêzyka francuskiego by³
najni¿szy w 16 województwach, spoœród czte-
rech najbardziej popularnych jêzyków obcych
w Polsce. W tym roku szkolnym w 4 wojewódz-
twach: œl¹skim, ma³opolskim, opolskim i lubus-
kim wskaŸnik powszechnoœci jêzyka francuskie-
go wysun¹³ siê na trzecie miejsce przed jêzyk
rosyjski.
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(rys. J. Bujak)
(sierpieñ 2002)
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SZKOŁA PODSTAWOWA,
GIMNAZJUM

Katarzyna Morzyńska1)

Zabrze

Czy można wróżyć po angielsku?

Andrzejki – dzieñ wró¿b i zabaw ...
Dzieñ ten jest w szko³ach doœæ szczególny. Klasy
organizuj¹ wieczorki andrzejkowe z wró¿bami,
lej¹ wosk, chc¹ siê czegoœ dowiedzieæ o przy-
sz³oœci. Myœlê, ¿e jest to te¿ okazja, by i na
lekcji powró¿yæ ... po angielsku.

Ju¿ od kilku lat 29 listopada, czyli w dniu
naszych polskich ,,andrzejek’’, organizujê na lekc-
jach jêzyka angielskiego oraz na zajêciach kó³ka
wró¿by. Poœwiêcam na nie fragment lekcji lub
ca³¹, w zale¿noœci od poziomu i zainteresowania
klasy. Z regu³y uczniowie chêtnie bior¹ udzia³
w zabawie. Mog¹ zapisywaæ wszystkie swoje
,,wró¿by’’ w zeszycie i w ten sposób powstanie
notatka o ,,przysz³oœci’’. Na przyk³ad: My future
husband’s name is Jacek. I will be a doctor. I will be
a famous person. I will get married very quickly.

Oto kilka propozycji wró¿b przeniesio-
nych z naszej tradycji:

Ö Przygotowujemy dwa du¿e serca – pierwsze
z imionami dziewcz¹t wypisanymi jedno przy
drugim po jednej stronie, drugie – z imionami
ch³opców. Uczniowie wbijaj¹ szpilkê w serce
nie widz¹c imion.
Nauczyciel pyta: What’s your future husband’s
/ wife’s name?
Uczniowie odpowiadaj¹: His / her name is ...
i sprawdzaj¹, w które imiê wbi³a siê szpilka.

Ö Kim bêdê? – nauczyciel lub uczniowie po-
proszeni o to wczeœniej, przygotowuje na kar-
teczkach nazwy zawodów w jêzyku angielskim.
Powinno byæ ich wiêcej ni¿ dzieci bior¹cych
udzia³ w zabawie. Uczniowie losuj¹ karteczki,
g³oœno czytaj¹c nazwê zawodu. Jest to zabawa

nawet dla czwartoklasistów. Nie jest przeszkod¹
fakt, ¿e nie znaj¹ nazw zawodów. Oto okazja,
¿eby siê ich nauczyæ i zapamiêtaæ – nauczyciel
pomo¿e, przeczyta, uczniowie powtórz¹. W trak-
cie zabawy ucz¹ siê szybciej.
Ö Wró¿ba z butelk¹ – nauczyciel przygotowuje
wiêksze paski papieru z napisami i rozk³ada je
na pod³odze, tworz¹c z nich okr¹g. Dzieci staj¹
w kole, kolejno wchodz¹ do œrodka, ,,zakrêca-
j¹’’ butelk¹. Wró¿b¹ jest napis, na który wska¿e
po zatrzymaniu siê szyjka butelki.

Przyk³adowe napisy na kartkach to np.
you will be happy, you will be a famous person,
somebody will invite you to the cinema, you will
get a good mark at school, you will be very rich,
somebody dreams about you, you will travel
a lot itp.
Ö Co kryj¹ talerzyki? – przygotowujemy 5 tale-
rzyków. Pod nimi k³adziemy: bilet (you will
travel around the world), monetê (you will be
very rich), listek laurowy (you will be very fa-
mous), pierœcionek (you will get married very
quickly), kostkê cukru (your life will be very
sweet). Uczniom kolejno zawi¹zujemy oczy, ta-
lerzyki wymieniamy, aby znajduj¹ce siê pod
nimi przedmioty by³y za ka¿dym razem w in-
nym miejscu. Bior¹cy udzia³ w zabawie wskazu-
je jeden z talerzyków. Sprawdzamy, co pod
nim jest i ... los ju¿ wiadomy.
Ö Przy okazji wró¿enia, mo¿na te¿ uczniów zapoz-
naæ ze znakami zodiaku w jêzyku angielskim. Nau-
czyciel przygotowuje nazwy i symbole znaków
zodiaku na du¿ych kartkach lub zapisuje na tab-
licy. Dzieci ucz¹ siê powtarzaj¹c za nauczycielem.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
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Nastêpnie dzielimy uczniów na grupy na
podstawie znaków zodiaku. Nauczyciel pyta:
What’s your star (zodiac) sign? Ka¿da grupa otrzy-
muje ,,swój’’ horoskop2) szuka znaczenia nowych
s³ów w s³owniku angielsko–polskim (pamiêtajmy,
¿e to propozycja æwiczenia dla uczniów szko³y
podstawowej). Mo¿emy zaproponowaæ uczniom
pracê redaktorów angielskiego pisma m³odzie¿o-
wego, w którym otrzymuj¹ zadanie przet³uma-
czenia horoskopu dla wydania polskiego. Ucznio-
wie zapisuj¹ angielski i polski tekst w zeszytach.

Na koniec lekcji mo¿emy zebraæ przy-
miotniki ze wszystkich znaków zodiaku i po-
dzieliæ je w zeszytach na te, które maj¹ pozy-
tywne lub negatywne znaczenie, np.

POSITIVE NEGATIVE
friendly selfish
kind sad

Sadzê, ¿e warto uatrakcyjniæ lekcjê i wy-
korzystaæ nasz polski zwyczaj do nauczania jê-
zyka angielskiego. Byæ mo¿e nasi uczniowie,
stykaj¹c siê ze swoimi rówieœnikami z innych
krajów, zaproponuj¹ im podobn¹ zabawê w jê-
zyku angielskim.

Bibliografia:
Mark Farrel (1995), The world of English, Longman.
Wojciech Œliwerski (1990), Andrzejki, Kraków: Niezale¿ne

Wydawnictwo Harcerskie ,,Impuls’’.
(kwiecieñ 2002)

2) np. z podrêcznika The world of English, s. 30–31.

Krystyna Klemens1)

Pszczyna

Wspomnienia z Halloween

31 paŸdziernika 2000 r. wraz ze swoj¹ klas¹
4 d zorganizowa³am w pracowni jêzyka angiel-
skiego ,,wystawê’’ z okazji œwiêta HALLOWEEN.
G³ówn¹ atrakcj¹ by³ zbiór masek – lampionów
wykonanych przez uczniów z dyni ró¿nej wielkoœci.
Eksponaty zosta³y nagrodzone ocenami z jêzyka
angielskiego, a wykonawcy najwiêkszych okazów
otrzymali na apelu szkolnym mapy Wielkiej Bryta-
nii i plakaty anglojêzyczne.

Na wystawie dodatkowo ,,straszyli’’ i ,,pil-
nowali’’ eksponatów przebrani uczniowie – co wi-

daæ na za³¹czonych fotografiach.
Wystawa by³a poprzedzona lek-
cjami zwi¹zanymi z tematyk¹
HALLOWEEN. Oto kilka propozycji
takich zajêæ w klasach m³odszych
i starszych szko³y podstawowej.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie.
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× Najpierw wyjaœniam, co to takiego HAL-
LOWEEN. Jest to tzw. œwiêto duchów, obcho-
dzone 31 paŸdziernika, a wiêc w przeddzieñ
naszego Œwiêta Zmar³ych. Wywodzi siê ono
z tradycji celtyckich, gdy ¿egnano lato, witano
zimê i wspominano zmar³ych. By³ to zarazem
pocz¹tek nowego roku. Celtowie ubierali maski
i palili ogniska, ¿eby odstraszyæ z³e duchy.

Dzisiaj te¿ mo¿na ogl¹daæ wiedŸmy i du-
chy w dniu HALLOWEEN, ale zwykle s¹ to
przebrani m³odzi ludzie wybieraj¹cy siê na we-
so³e przyjêcia. Uczestnicy tych imprez bawi¹ siê
w ró¿ne gry, np. apple-bobbing, która polega
na wydostaniu przy pomocy ust
i zêbów jab³ka z miski pe³nej
wody. W oknach i drzwiach do-
mów s¹ wystawione jack-o’-lan-
terns, czyli maski – lampiony
z wydr¹¿onej dyni, w której wy-
ciêto otwory na oczy, nos i usta,
tworz¹c w ten sposób zabawne
twarze. W œrodku tak wykonanej
maski umieszcza siê zapalone
œwiece.

A sk¹d symbol dyni
– p³on¹cej latarni? Legenda mó-
wi, ¿e pewien irlandzki pijak
imieniem Jack zosta³ wyrzucony
z piek³a za sztuczki z diab³em.
Skazano go na wieczn¹ wêdrów-
kê po ziemi. Szatan da³ mu na
drogê kawa³ek wêgla z ogniska
i olbrzymi¹ dyniê. Po zjedzeniu
zawartoœci dyni Jack w³o¿y³ do
œrodka p³on¹cy wêgielek, wyci¹³
otwory i oœwietlaj¹c sobie drogê
t¹ niezwyk³¹ latarni¹ b³¹ka³ siê
po œwiecie. W zwi¹zku z t¹ histo-
ri¹ niekiedy s³owo HALLOWEEN
jest kojarzone z angielskim s³o-
wem hell – piekło, ale dla innych
ta nazwa pochodzi od wyrazu
hallow – święcić.

W œwiêto HALLOWEEN
m³odzi ludzie przepowiadaj¹ sobie przysz³oœæ,
przerzucaj¹ przez ramiê jab³ka, a w ogniu pal¹
orzechy. Doroœli ubieraj¹ maski wampirów i za-
palaj¹ œwiece w wydr¹¿onej dyni. Dzieci,
w przebraniu maj¹cym zmyliæ ,,prawdziwe du-

chy’’, strasz¹ s¹siadów, chodz¹ od domu do
domu i domagaj¹ siê s³odyczy mówi¹c trick or
treat, czyli psota lub przyjemność. Jeœli dostan¹
cukierki lub drobne pieni¹dze odchodz¹ zado-
wolone i weso³e, a jeœli nie – mog¹ sp³ataæ
ró¿ne figle, np. po³o¿yæ na progu zdech³¹ mysz
albo w³o¿yæ nieœwie¿e jajko do skrzynki na listy.

W klasach 1-3 po opowiedzeniu historii
obchodów HALLOWEEN mo¿na rozdaæ do po-
kolorowania rysunki z wiedŸmami, które potem
mali uczniowie sklejaj¹ i u¿ywaj¹ w swoim
w³asnym domu, pokoju lub klasie do odstrasza-
nia duchów:

The little witches2)

One little, two little, three little witches,
Fly over haystacks, fly over ditches,
Slide down moonbeams without any britches
Heigh ho, Hallowe’en’s here!

2) Schanz-Hering B. (1992), Around the year, Poznañ: Lektor, s. 4.
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Za³¹czony cztero-
wiersz jest prosty i ³atwy
do zapamiêtania. Ucznio-
wie chêtnie go zapamiê-
tuj¹. Mo¿na te¿ naryso-
waæ pomarañczow¹ dy-
niê z wyciêtymi otwora-
mi i podpisaæ j¹.

× W klasie 4 wyko-
rzystujê podrêcznik Get
up and go3) i pos³ugujê
siê do³¹czon¹ do niego
kaset¹ magnetofonow¹,
wprowadzaj¹c¹ s³ownic-
two zwi¹zane ze œwiêtem
duchów. Po powtórzeniu
prezentowanych wyra-
zów zapisujemy je w ze-
szycie ilustruj¹c odpo-
wiednimi obrazkami, jak
te pochodzac¹ z tej w³aœ-
nie ksi¹¿ki. Uczymy siê
równie¿ wierszyka.

Pod koniec lekcji
uczniowie wykonuj¹ z
przyniesionego kartonu
kapelusiki wed³ug instruk-
cji za³¹czonej w podrêcz-
niku.

× W klasach star-
szych wykorzystujê æwi-
czenia proponowane
przez B. Schanz-Hering
Around the year4).

Hallowe’en

Jack-o’-lantern

I am a pumpkin, big and round.
Once upon a time I grew on the ground.
Nów I have a mouth, two eyes and a nose.
What are they for do you suppose?
With a candle inside, shining bright,
I’ll be a jack-o’-lantern on Hallowe’en night.

Dark

In the dark, dark, wood, there was a dark, dark house.
And in that dark, dark house, there was a dark, dark
room.
And in that dark, dark room, there was a dark, dark shelf.
And on that dark, dark shelf, there was a dark, dark box.
And in that dark, dark box, there was a GHOST!

(Anon.)

3) Iggulden M., Melville E.., White S. ( 1999), Get up and go, Longman, s. 77.
4) Schanz-Hering B. (1992), Around the year, Poznañ: Lektor, s. 24.
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1. What do you know about Hallowe’en in Britain? Write the words next to the right pictures. Then you
can colour the pictures in or draw your own Hallowe’en picture – perhaps to go with one of the poems.

witch ⋅ ghosts ⋅ apple-bobbing ⋅ pumpkin ⋅ masks ⋅ broomstick ⋅ Trick or treat ⋅ fancy dress party ⋅ jack-o’-lantern

2. Can you finish the sentences using the words?

The 31st October in Britain is called Hallowe’en. In the evening many people go to
/ parties. They dress up as and . At the parties young people

play games like - . Children knock on doors and say: ,, /
/ ?’’. People cut faces in s . They put candles in them and put them

in the windows of their houses. They are called - - s .

Mo¿na tak¿e wys³uchaæ piosenek o tematyce zwi¹zanej z duchami i czarownicami5). Piosenki te
mog¹ byæ równie¿ wykorzystane w klasach m³odszych – jako t³o – podczas rysowania lub
wykonywania kapelusików.

Witch Watch (words and music: Jane Morgan)

5) tam¿e (str. 23–26).
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1 It’s the witch, witch, witches
That watch, watch, watch
Until you go to bed.
Then they zoom, zoom, zoom
On their broom, broom, brooms,
Right above your head.

Chorus:
Fly witch, fly high,
Right above our heads.
Fly witch, fly high,
While we dream in bed.

2 Then the witch, witch, witches
That watch, watch, watch,
Fly down to make their spells.
Hear them whirr, whirr, whirr,
See them stir, stir, stir,
There in caves and dells.

Chorus:
Fly witch, fly down,
Right above our heads.
Fly witch, fly down,
While we dream in bed.

3 See their tall, black hats,
See their slinky cats,
These witches of the night.
See them twist and turn,
See them cook and churn,
Misty, magic sight.

Chorus:
Fly witch, fly high,
Right above our heads.
Fly witch, fly high,
While we dream in bed.

The Ghosts og the Sea
(words and music: Bernhard Hering�
Wolfgang E. Hering�Bernd Meyerholz:
translation: Andy Bowyer�Robert Metcalf�
Brigitte Schanz-Hering)

1 A ship is sailing on the sea,
A bell begins to toll;
The second mate’s on watch tonight,
The mighty waters roll.
The crew are sleeping in their bunks;
What is this eerie light?
A greenish something on the bow –
Which echoes in the night.

Chorus:

It goes:
tock, tock, tock, tock, tock, tock, tock,
And hisses: ssssss ... and
Suddenly it goes: oooooooagh!
But don’t go looking for the ghosts,
You won’t see where they are.

2 The cook is dreaming of the girl
He left back at the Cape.
He’s woken by a groaning noise,
And thinks he sees a shape.
And with a scream, his hair on end
He leaps out of his bed;
A voice says, ,,Don’t make such a din –
D’you want to wake the dead?’’

Chorus

3 The captain and his daring crew,
Are standing now agape;
Another ghost has just appeared,
Of quite a frightening shape.
The ship goes up, the ship goes down,
The captain with a frown,
Says, ,,Lads, I bid you all farewell;
I fear we all shall drown’’.

Chorus

4 Then all at once the sea is calm,
The sky begins to clear,
The ghosts appear at the door,
The crew are struck with fear
,,We’re sorry, but you’re much too loud,
This wailing must now cease;
We’re going to find another ship,
We want to rest in peace.’’

Chorus

W trakcie lekcji poœwiêconych tematyce HALLOWEEN warto podkreœliæ, ¿e jest to czas gier,
zabaw i pochodów weso³ych przebierañców. (wrzesieñ 2001)
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Grażyna Cieślik1)

Węgorzewo

Jack-o-lantern

Lekcje zwi¹zane z obchoda-
mi œwi¹t w krajach anglojêzycznych
ciesz¹ siê wœród uczniów du¿ym za-
interesowaniem. Wymagaj¹ one je-
dnak od nauczyciela sporej inwencji
i pomys³owoœci. Zarówno w szkole
podstawowej jak i w gimnazjum lek-
cje o Halloween dostarczaj¹ uczniom
szczególnych emocji. Dlatego chêt-
nie siê w nie anga¿uj¹.

Chcia³abym siê podzieliæ swo-
imi pomys³ami na uatrakcyjnienie
obchodów Halloween w szkole. S¹ to
pomys³y sprawdzone, wykorzystywa-
ne nie tylko przeze mnie, ale i przez
innych nauczycieli jêzyka angielskiego.

W gimnazjum, w którym pracujê, przy-
gotowania zaczynamy na kilka tygodni przed
31 listopada. Zespó³ nauczycieli jêzyka angiel-
skiego ustala regulaminy konkursów zwi¹za-
nych z Halloween. Nastêpnie s¹ one og³aszane
w ca³ej szkole. Ostatnio by³y to trzy konkursy:
Ö konkurs na dekoracje zwi¹zane na Halloween

(przyda³y siê one potem do wystroju sali,
w której odbywa³ siê bal),

Ö konkurs na najciekawsz¹ latarniê z dyni,
Ö konkurs na najciekawsze przebranie (zosta³

rozstrzygniêty podczas balu).
Poza wy¿ej wymienionymi konkursami zorgani-
zowaliœmy tak¿e przegl¹d pastiszów filmów
grozy autorstwa naszych uczniów.

Bal z okazji Halloween odbywa siê zaw-
sze kilka dni wczeœniej ni¿ przypada to œwiêto.
Chodzi nam o to, by nie zak³ócaæ atmosfery
polskich Zaduszek. Na bal maj¹ wstêp tylko
osoby przebrane. Inwencja uczniów w tym
wzglêdzie nie ma koñca. Kostiumy przygotowy-
wane s¹ na wiele dni wczeœniej, przed balem.
W holu szko³y, który uczniowie piêknie dekoru-
j¹, ustawiamy latarnie z dyni (mamy je z kon-
kursu) i wszystkie zapalamy. Robi to niesamo-
wite wra¿enie. Na balu rozstrzygamy wczeœniej
og³oszone konkursy. Mo¿na tak¿e urz¹dziæ ³a-

panie jab³ek (bez pomocy r¹k), zanurzonych
w wodzie. Jest przy tym du¿o œmiechu i wspa-
nia³a zabawa.

Do obchodów Halloween przygotowujê
uczniów na lekcji, w czasie której staram siê im
jak najbardziej przybli¿yæ to œwiêto. Doskonale
s³u¿y temu przedstawienie o Jack-o-lantern. Sce-
nariusz jest nastêpuj¹cy:

Ö A tale about Jack-o-lantern

Tom: Hallo! My name is Tom. We haven’t met each
other yet. I’m a traveller. I’ve seen the whole
world and I know a lot of interesting stories.
I would like to tell you one of them. It’s about
Jack...

A long time ago in the huge forest, at the
bottom of a big mountain, there was a small
village. People who lived there were hardwork-
ing and nice, but very poor. In the smallest
house there lived an old woman with her son
Jack. The woman was very unhappy because
Jack was very rude. He only did what he wanted.
(przedstawia Jacka)

One day when Jack was outside his house,
suddenly the sky became covered with clouds
and he heard the sound of a thunder.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Gimnazjum im. J.A Helwinga w Wêgorzewie.
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(Słychać grzmot pioruna) In front of him he saw
a Devil.

Devil: I know you Jack and I’m sure that you will be
a right person in my kingdom. I’d like to sign
a pact with you. I’ll be your slave for a hundred
years but after that time I’m going to take your
soul. For one hundred years you will have every-
thing. But remember I’ll be back. Be ready...

Jack: Ok .... I want to be a king.
Tom: And he became a king. He was rich. He was

wearing magnificent clothes of a king. Jack
spent his time eating, hunting, playing and dan-
cing. He forgot about the Devil. One day, when
he was walking down a path, he heard a strange
noise behind him. He turned back, and saw ....
the Devil.

Devil: A hundered years passed. Today is my day.
I want you to give me your soul. Have you
forgotten?

Jack: OK. But I’ve got only one more task for you.
Can you see that apple tree over there? And that
red apple on the highest branch? I want you to
pick it for me.

Tom: The devil climbed up the tree. When he was
about to reach the apple, Jack got his knife, and
made a sign of a cross on the tree. You know
that the devil is afraid of this sign.

Devil: What are you doing, master? I won’t be able
to get down to the ground.

Jack: Yes, you will stay where you are forever, and
I will live forever.

Tom: The devil started to beg him for mercy.
Jack: I will help you, if you promise me that you will

never come back for my soul.
Devil: I promise ...
Tom: And he ran away. After some years Jack felt

tired of life. He knocked to the door of Heaven.
There he saw Saint Peter who told him.

Saint Peter: Your life wasn’t good, so you don’t have
anything to look for here. There is no place for
you in Heaven .....

Tom: So Jack went back to Hell.
Devil: I never break my promises. Go to where you

have come from. Your place is on the Earth.
Jack: But how can I find the way back? It’s very dark

here now.
Tom: So the Devil gave him a pumpkin filled with

flames from Hell.
Devil: Take this. It will light the way for you.
Tom: Jack came back to the Earth. But he couldn’t find

the right way home .... He keeps wandering up
to this day for a place to rest. The magic light of
the pumpkin tells us that Jack is coming over ...

Tego typu lekcje maj¹ to do siebie, ¿e
anga¿uj¹ wszystkich. Jedni ucz¹ siê ról (czêsto
rozbijam rolê na kilku uczniów) inni robi¹ sce-
nografiê. Doskonale siê to udaje przy podziale
klasy na grupy. Efekt jest taki, ¿e zapamiêtuj¹
legendê o Jacku i symbole Halloween.

I o to przecie¿ g³ównie chodzi.
(listopad 2001)

Maria Wyszkowska1)

Ostróda

Time for a party – Halloween2)

Zwykle pod koniec paŸdziernika prze-
prowadzam lekcje zwi¹zane z Halloween. Ich
celem jest wdra¿anie do pog³êbiania wiedzy na
temat ró¿nych tradycji, œwi¹t w ró¿nych kra-
jach, zachêcanie do aktywnoœci oraz, jak
w przypadku ostatniej takiej lekcji, zachowanie
odpowiedniej atmosfery podczas zabawy dy-
daktycznej Bobbing for Apples.

Na tej lekcji zale¿a³o mi równie¿ na
utrwalaniu czasu przysz³ego, czasownika moda-
lnego could i wyra¿enia going to. Æwiczyliœmy

te¿ s³ownictwo zwi¹zane z jedzeniem i ze œwiê-
tem Halloween. Wymienialiœmy informacje na
temat przesz³oœci, porównywaliœmy tradycje
i æwiczyliœmy sprawnoœæ rozumienia ze s³uchu.
Przebieg lekcji by³ nastêpuj¹cy:

× Rozgrzewka

Nauczyciel: What festivals, holidays are celeb-
rated in our country?

Uczeñ: Christmas, Easter ......... (Uczniowie wy-
mieniają święta)

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Ostródzie.
2) W artykule s¹ wykorzystane materia³y z podrêcznika: Monica Vincent, Jan Keane (1991), Time for English, Poznañ:
Wydawnictwo Lektor International House, Student’s book 2A, s. 18, Teacher’s book 2, s. 41.
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Nauczyciel: What festival is in February?
Uczeñ: St. Valentine’s Day.
Nauczyciel: Yes. That’s right. Do you like it?
Uczeñ: Yes, I do.
Nauczyciel: Which festival do you like best?

× Prezentacja

Nauczyciel: Today we are going to talk about
Halloween. Who has heard about this fes-
tival? What can you tell us about it? (U-
czniowie mogli wypowiadać się również
w języku polskim). Look at the blackboard.
Ma³gosia, read where the word ,,Hallowe-
en’’ comes from.

The word ’’Halloween’’ comes from the
Christian festival, All Hallow’s Even.
’’Even’’ is short for evening. ’’Hallow
means a saint or holy. ’’All Saint’s Day’’
is on 1 st November, so Halloween means
the evening before All Saint’s Day.

Nauczyciel: When is ,,All Saint’s Day’’?
Uczeñ: On 1 st November.
Nauczyciel: When is Halloween?
Uczeñ: The evening before All Saint’s Day.
Nauczyciel: Very good. Now, I’ll give you

a handout with pictures and with a text
connected with Halloween.

Halloween
In late October in the northern half of the

world, the days grow shorter and the nights grow
longer. It is colder and darker. There is mist and
fog, and cold winds blow. The leaves fall from the
trees, and their black skeletons stand out against
the autumn sky. The year is ending and everything
is dying. Winter is coming, with its long, dark
nights. People stay at home in the evenings and at
weekends. Old people remember the past and
young people think of the future. It is a time of
memories, of hopes and of fears. It is the time of
Halloween.

Halloween marks the end of autumn and
the start of winter. In the past this festival was
a time of fear. People believed in ghosts and
witches and they stayed indoors. On October 31st,
Halloween, the ghosts of the dead rose from their
graves, and all the witches of the world rode
through the sky on their broomsticks. Today this
ancient festival is a time for fun, for Halloween
parties. You can see ghosts and witches, but now
they are ordinary people in fancy dress. Everyone
eats rich autumn food, pumpkin pie or ginger cake.
People make lanterns from pumpkins and ,,Bob for
apples’’. And they try to tell the future.

Nauczyciel: First, look at the pictures. Find
a picture of a witch. What is she doing?

Uczeñ: She is riding through the sky on a broom-
stick.

Nauczyciel: Very good. What pet has she got?
Uczeñ: She has got a cat.
Nauczyciel: Look at the trees. Is it early or late

autumn?
Uczeñ: It is late autumn.
Nauczyciel: How do you know?
Uczeñ: There are no leaves on the trees.
Nauczyciel: Very good. We can say that the

trees are black skeletons. What are the
strange white shapes called?

Uczeñ: They are ghosts.
Nauczyciel: Good. Now, look at the text. I’ll

read it. Please, underline the words you
don’t understand. (Nauczyciel czyta, a na-
stępnie wyjaśnia nowe słowa) Let’s read the
text again. (Uczniowie czytają po fragmen-
cie tekstu)

Nauczyciel: How can we describe Halloween?
What time is it?

Uczeñ: It’s a time of memories, of hopes and of
fears.

Nauczyciel: Very good. What is the difference
between Halloween in the past and
Halloween now?

Uczeñ: In the past this festival was a time of
fear. People stayed indoors. Today this
festival is a time for fun, for Halloween
parties and games.

× Utrwalenie

Nauczyciel: Fine. As you have just said, Hallo-
ween is a time for a game. Now, we are
going to play a game too. This game is
called ,,Bobbing for Apples’’. Who would
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like to come here, in front of the class?
(Nauczyciel stawia miskę z wodą na podłogę
I kładzie do niej 3 jabłka). Now, listen to
me very carefully and do what I say. Kneel
on the floor with your hands behind your
backs. Try to get an apple out of the water
with your mouth. (Uczeń próbuje złapać
jabłko za pomocą ust i zębów. Zabawę po-
wtarzamy, jeśli pozwala na to czas.)

Nauczyciel: O.K. That’s enough Thank you.
Now the next activity connected with
Halloween. This is a listening comprehen-
sion. I’ll give you a piece of paper.

Choose the right three countries: France, Ger-
many, Spain, Britain, USA, Mexico, Ireland,
Australia.

Nauczyciel: Now, listen to me. Many countries
celebrate Halloween, but in different ways.
The speakers talk about three countries.
Choose the right three countries and match
the pictures (Gdy nauczyciel ma pewność,
że uczniowie wiedzą co muszą zrobić, włącza
kasetę)

Mike: Hello everyone and welcome once again to
Round the World on Radio Time. My guests
this week are Jose, who comes from Mexico,
Patrick from the USA and Chantal from Fran-
ce. They’re going to tell us all about Hallow-
een in their home countries. Ladies first, so
let’s hear about France from Chantal.

Chantal: Halloween is still a religious festival in Fran-
ce, and most families visit the graves of their
dead. In some parts of the country people also
light fires near the graves round the churches.

Mike: Why do they do that?

Chantal: To frighten the ghosts of the dead. The
fires keep them in their graves, so they can’t
rise from dead and frighten people.

Mike: Do people do that in Mexico, Jose?
Jose: No, they don’t. But we also think about the

dead. We give special sweets to our children
at Halloween. They’re in the shape of skulls
and skeletons.

Mike: How horrible! I couldn’t eat one of those.
Jose: They taste very good. And, of course, there

are lots of other good things to eat at Hal-
loween parties.

Mike: Well, I always think of Halloween as a good
time for a party, and I know Halloween par-
ties are very popular in the United States. Isn’t
that right, Patrick?

Patrick: It sure is. Halloween is one of our favourite
festivals. It’s fun time for everyone, children
and grown-ups.

Mike: What do you think is the most special thing
about Halloween? Pumpkin pie?

Patrick: It’s difficult to say. But perhaps it’s the
Jack–o–lantern. You must make Jack–o–lan-
terns for Halloween.

Mike: Where do they come from?
Patrick: They came to America with the Irish.

There’s a story about an Irishman, Jack, who
made a lantern from a pumpkin and used it
to trick people. They followed the light from
his lantern and walked to their death ...

Mike: Ooh. Back to the dead and their ghosts. Well,
I hope this Halloween I only meet children in
fancy dress! Thank you all for coming and
talking to us. I’m sure our listeners enjoyed
hearing Halloween round the world. Goodbye
everyone, and happy Halloween!

Nauczyciel: Can we check if you were right?
Who wants to read the answers?

Uczeñ: Picture C – France, B – Mexico, A – USA.
Nauczyciel: Very good. Thank you.

Lekcja bardzo podoba³a siê uczniom,
a moje spostrze¿enia by³y nastêpuj¹ce:
Ö Uczniowie chêtnie poznaj¹ zwyczaje i trady-

cje innych krajów.
Ö By³a to lekcja bez podrêcznika, ale bardzo

efektywna.
Ö Podczas zabawy Bobbing for Apples panowa-

³a weso³a atmosfera.
Ö Uczniowie wykonali polecenia prawid³owo,

co by³o na pewno motywuj¹ce.
Ö Æwiczenie typu listening comprehension zo-

sta³o wykonane prawid³owo.
Ö Wiele zró¿nicowanych æwiczeñ wp³ynê³o na

szybkie tempo pracy. (listopad 2001)
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Małgorzata Urbańczyk1)

Harbutowice

Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata
– Języki drogą ku przyszłości. Poznaj swoje miasto

Jêzyki obce by³y zawsze drzwiami do
przyjaŸni, wiedzy i œwiata. Poszerza³y horyzonty
myœlowe, niwelowa³y uprzedzenia i przes¹dy,
pozwala³y na lepsze zrozumienie nie tylko œwia-
ta, innych ludzi, ale i siebie, gdy¿ jak powiedzia³
niemiecki poeta J. W. Goethe: Wieviele Sprachen
du sprichst, sooftmal bist du Mensch (Iloma języ-
kami mówisz, tylekroć stajesz się nowym człowie-
kiem). Jesteœ ,,tym nowym cz³owiekiem’’, ponie-
wa¿ dziêki znajomoœci innych jêzyków poznajesz
nie tylko zwyczaje, obyczaje, kulturê i osobliwo-
œci danego kraju, ale i siebie, swoje reakcje na
ró¿ne nieoczekiwane sytuacje. Odkrywasz coœ
nowego w swoim zachowaniu, co czasem nawet
ciê zaskakuje, gdy¿ nie przypuszcza³eœ, ¿e tkwi
w tobie tak wiele zrozumienia i tolerancji w sto-
sunku do ludzi o innej kulturze, rasie czy po-
gl¹dach, ¿e potrafisz dostosowaæ siê do panuj¹-
cych w danym kraju zwyczajów i zaakceptowaæ
je, a tak¿e nauczyæ siê od innych czegoœ nowego.

Jêzyk stanowi tak¿e klucz do zrozumienia
form ¿ycia, celów i nadziei ludzkich w obrêbie
danego kraju. Z tego powodu wa¿ne jest, aby
przybysze z zewn¹trz w³adali jego jêzykiem.
W przeciwnym razie dochodzi do wyobcowania.
w nowym œrodowisku. Poza tym ¿yjemy w œwie-
cie, w którym nie ma odwrotu od coraz bardziej
rozwijaj¹cego siê wielokulturowego spo³eczeñ-
stwa. Oznacza to, ¿e w przysz³oœci jeszcze bar-
dziej wzroœnie potrzeba nauki jêzyków obcych,
które bêd¹ decyduj¹cym faktorem gospodar-
czym, zarówno dla ka¿dego z nas, jak i dla
ca³ego spo³eczeñstwa. Dlatego te¿ jêzyki obce
nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia, a naj-
³atwiej jest nauczyæ siê ich we wczesnych latach.

Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e efekt uczenia siê
w du¿ym stopniu zale¿y od motywacji ucznia,
od atmosfery w jakiej przebiega nauka, od
aktywnoœci ucznia w procesie uczenia siê, od
jego wspó³odpowiedzialnoœci za ten proces,
wykorzystujê doœæ czêsto metodê aktywizuj¹c¹,
jak¹ jest metoda projektu. Jej celem jest wspólne

planowanie pracy przez uczniów i nauczyciela.
Rolê nauczyciela ujê³abym w s³owa ,,pomóż mi,
bym sam to zrobił’’. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
nauki przez aktywne i twórcze dzia³anie, pracuj¹
w grupach ucz¹c siê jednoczeœnie podejmowa-
nia wspólnych decyzji i nabieraj¹ umiejêtnoœci
prezentowania w³asnych prac w jêzyku obcym.
Praca w grupach integruje uczniów i uczy ich
wspó³pracy, tolerancji, rozwi¹zywania konflik-
tów oraz poszukiwania kompromisu. Poza tym
s³absi uczniowie ucz¹ siê od zdolniejszych, wszy-
scy s¹ odpowiedzialni za siebie i innych oraz
maj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania wiedzy i umiejêt-
noœci pozaprzedmiotowych, jak te¿ podzielenia
siê pomys³ami dotycz¹cymi prezentacji projektu.
Przygotowuj¹c projekt uczniowie szybciej i bar-
dziej efektywnie zapamiêtuj¹ s³ownictwo i zwro-
ty oraz doskonal¹ jêzyk niemiecki.

Realizacja zadania w grupach sprzyja po-
wstawaniu bezstresowej atmosfery, spontanicz-
nym rozmowom i wymianie doœwiadczeñ oraz
informacji. W ten sposób uczniowie ucz¹ siê sza-
cunku, tolerancji i akceptacji innych pogl¹dów.
Na pewno zaowocuje to w przysz³oœci, w ich
doros³ym ¿yciu i w kontaktach z innymi ludŸmi.

Poni¿ej przedstawiam dwie lekcje dotycz¹-
ce realizacji œcie¿ki edukacyjnej – edukacja regio-
nalna. Pierwsza jest wprowadzeniem do przygo-
towania projektu o swoim mieœcie, druga dotyczy
prezentacji projektu. Podajê równie¿ przyk³ady
dwóch projektów, wykonane przez uczniów klasy
szóstej. Uczniowie sporz¹dzaj¹ tak¿e projekty na
du¿ych arkuszach papieru. Mo¿emy je powiesiæ,
by zapoznali siê z nimi uczniowie innych klas.

Ö
Lekcja 1: Kommen Sie nach
Sułkowice! – Niech Państwo
przyjadą do Sułkowic

× I. Założenia ogólne
Poziom nauczania: klasa VI szko³y podstawowej

1) Autorka jest nauczycielk¹, jêzyka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Su³kowicach. Bra³a udzia³ w naszym Konkursie
2001 – Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata – Języki drogą ku przyszłości.
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Czas trwania: 45 minut
Temat lekcji: Kommen Sie nach Su³kowice!
– Niech Pañstwo przyjad¹ do Su³kowic
Cele:
Ö poznanie i opanowanie s³ownictwa i zwrotów
jêzykowych zwi¹zanych z osobliwoœciami miasta,
Ö utrwalenie i automatyzacja u¿ycia form wy-
branych czasowników,
Ö uœwiadomienie uczniom znaczenia znajo-
moœci miejscowoœci, regionu i okolicy, w której
mieszkaj¹,
Ö zwrócenie uwagi na dostrze¿enie walorów
krajoznawczo-turystycznych oraz znajomoœci hi-
storii, zwyczajów i obyczajów.

Pomoce dydaktyczne: podrêcznik i æwiczenia
der, die, das dla klasy VI, mapa, album, folie

× II. Przebieg lekcji
Ö Doskona³ym wprowadzeniem do lekcji bê-
dzie asocjogram:

Uczniowie podaj¹ wyra¿enia, a nauczyciel lub
jeden z lepszych uczniów zapisuje je. Je¿eli
uczniowie nie znaj¹ s³ów po niemiecku, podaj¹ je
w jêzyku polskim, a nauczyciel nazywa odpowie-
dnik po niemiecku. Faza przedkomunikacyjna po-
lega na nawi¹zaniu do wiadomoœci uczniów
o mieœcie, w którym mieszkaj¹. Nauczyciel powi-
nien wskazaæ na znaczenie znajomoœci historii,
zwyczajów i osobliwoœci swego miasta.

Ö Wprowadzenie s³ownictwa, które nie wynika
z asocjogramu. Nauczyciel przy pomocy folii
i rzutnika pisma wprowadza dodatkowe zwroty
i s³ówka, które pos³u¿¹ im do napisania krót-
kiego dialogu, np. Was kann man in Sułkowice
sehen? Wodurch ist Sułkowice bekannt? Gibt es in
Sułkowice ein Rathaus? Was konnen die Kinder in
der Stadt machen?

Niektóre struktury jêzykowe mo¿e wy-
jaœniaæ odgrywaj¹c scenki.

Ö Uczniowie na podstawie podanego s³ownic-
twa i zwrotów przygotowuj¹ w parach krótki
dialog. Odgrywaj¹ role niemieckojêzycznego
turysty, przewodnika po mieœcie i ewentualnie
rolê pracownika biura podró¿y. Zadaniem tego

ostatniego bêdzie zachêcenie turysty z Niemiec
do zwiedzenia miejscowoœci w zale¿noœci od
jego upodobañ i zainteresowañ. Chêtne pary
prezentuj¹ dialog na forum. Nauczyciel nagra-
dza aktywnych uczniów. Na przyk³ad:
A: Was gibt es Interessantes in Sułkowice?
B: Die Stadt ist durch das Schmiedehandwerk

bekannt. Hier kann man alte Schmiede besi-
chtigen. Es gibt auch die Kirche aus dem
XVIII.Jh., das Denkmal der Pazifikationsop-
fer und alte Gebaude.

A: Ich interessiere mich fur Sport. Ist in Suł-
kowice ein Sportstadion?

B: Naturlich. Wir haben ein Sportstadion und
eine Sporthalle. Hier können Sie FuBball,
Tischtennis und Volleyball spielen.

A: Prima. Ich mache in Sułkowice meinen Urlaub.

Ö Nauczyciel informuje uczniów, ¿e ich zada-
niem bêdzie przygotowanie projektu o Su³-
kowicach i ustala z uczniami zasady sporz¹-
dzenia projektu, czyli spisuje ,,kontrakt’’, któ-
ry zawiera nastêpuj¹ce elementy:

Õ temat projektu, np. Ist Sułkowice eine Reise
wert?, Was gibt es Interessantes in Sułkowice?,
Sitten und Bräuche in Sułkowice. Uczniowie two-
rz¹ grupy i wybieraj¹ temat,
Õ forma wykonania projektu – folder, plakat,
scenka w biurze podró¿y – dialog.
Õ przydzielenie zadañ dla poszczególnych
cz³onków grupy,
Õ okreœlenie Ÿróde³, które powinny byæ wyko-
rzystane – prospekty, wywiad, zdjêcia, mono-
grafia miasta,
Õ wyznaczenie terminu prezentacji oraz termi-
nu konsultacji z nauczycielem,
Õ okreœlenie mo¿liwych sposobów prezentacji
projektu na forum klasy i czasu jej trwania,
Õ ustalenie kryteriów oceny projektu,
Õ dokonanie ewaluacji – zwrócenie uwagi
uczniom na to, aby potrafili obiektywnie oceniæ
swoj¹ pracê i powiedzieæ, co im siê podoba³o,
co mo¿na by³oby ulepszyæ, z czego s¹ najbar-
dziej dumni, co by³o trudne i czego siê nauczyli.
Ö Zadanie domowe – przygotowanie projektu.

Ö
Lekcja 2: Meine Heimatstadt
– kenne ich gut meine Stadt?
– czy dobrze znam swoje miasto

Lekcja jest przeprowadzona w tej samej
klasie, co poprzednia i ma na celu prezentacje
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przygotowanych jako zadanie domowe projek-
tów. Dowiadujemy siê w ten sposób, czy ucznio-
wie znaj¹ s³ownictwo zwi¹zane z osobliwoœciami
miasta lub regionu, potrafi¹ wykorzystaæ pozna-
ne zwroty jêzykowe i formu³owaæ zdania w opo-
wiadaniu o swoim mieœcie. Pomocami dydak-
tycznymi s¹ wykonane przez nich projekty.

Lekcjê zaczynam, po sprawdzeniu listy

obecnoœci i zadania domowego, rozgrzewk¹ jê-
zykow¹. Jest ni¹ nawi¹zanie do wczeœniej zdo-
bytych wiadomoœci. Rzucaj¹c pi³eczk¹ do wy-
branego ucznia pytam: Ist deine Stadt klein?
Uczeñ odpowiada na pytanie, a nastêpnie rzuca
pi³eczkê do innego ucznia pytaj¹c, np. Wo liegt
Sułkowice? Ten z kolei rzuca do innej osoby
i tak czynnoœæ powtarza siê przez kilka minut.



64

Nastêpnie uczniowie prezentuj¹ przygo-
towane projekty na forum klasy. Grupy wy-
chodz¹ kolejno na œrodek i przedstawiaj¹ swoje
miasto. Ka¿dy uczestnik grupy musi zabraæ g³os
i powiedzieæ kilka zdañ o swojej miejscowoœci,
np. In Sułkowice gibt es ein Kulturhaus. Hier
kann man Tischtennis spielen. Inne grupy s³ucha-
j¹ uwa¿nie swoich kolegów, gdy¿ po prezen-
tacji odpowiadaj¹ na pytania nauczyciela doty-
cz¹cego projektu, np.: Gefällt euch das Projekt?,
Was könnt ihr in Sułkowice in der Freizeit ma-
chen?

Po wys³uchaniu wszystkich prezentacji
dokonujemy ewaluacji. Uczniowie wyra¿aj¹
opiniê na temat zaprezentowanych projektów.
Oceniamy projekty bior¹c pod uwagê wk³ad
pracy, poprawnoœæ jêzykow¹, starannoœæ wyko-
nania i czy ka¿dy uczeñ by³ zaanga¿owany w je-
go przygotowanie.

Efektem tych lekcji jest lepsze poznanie
swojego miasta i regionu. Zapytani w przysz³oœci,
czy jest coœ wartego zobaczenia w ich mieœcie, nie
bêd¹ ju¿ siê zastanawiali nad odpowiedzi¹.

(sierpieñ 2001)

Małgorzata Janowczyk1)

Inowrocław

Koło zainteresowanych językiem rosyjskim
w gimnazjum – plan pracy

Zajêcia pozalekcyjne z jêzyka rosyjskiego
maj¹ na celu zainteresowanie krajem nauczane-
go jêzyka, budzenie szacunku wobec innych
kultur i narodowoœci oraz utrwalenie i rozsze-
rzenie sprawnoœci jêzykowych. Wiedza o ¿yciu
innych narodów i ich kulturze sprzyja poszano-
waniu odrêbnoœci, uczy tolerancji, pozwala le-
piej zrozumieæ zachodz¹ce w œwiecie zmiany.
Dlatego w³aœnie cz³onkowie ko³a, które za³o¿y-
³am w swojej szkole, poznaj¹ rosyjskie tradycje
i zwyczaje, zg³êbiaj¹ piêkno rosyjskiej literatury
i sztuki. ,,Podró¿uj¹’’ po ciekawych zak¹tkach
Rosji, ogl¹daj¹ filmy, œpiewaj¹ piosenki. Nade
wszystko jednak, w ró¿nych grach, zabawach
jêzykowych i æwiczeniach komunikacyjnych,
doskonal¹ znajomoœæ jêzyka.

Proponujê szczegó³owy plan pracy, któ-
ry realizujê w ramach zajêæ ko³a zainteresowa-
nych jêzykiem rosyjskim. Uczestnictwo w zajê-
ciach jest dobrowolne. Bior¹ w nich udzia³ zain-
teresowani uczniowie uzdolnieni jêzykowo
z klas II gimnazjum. Spotkania odbywaj¹ siê raz
w tygodniu. Na zajêcia przygotowujê ró¿ne
materia³y z podrêczników jêzyka rosyjskiego
i prasy rosyjskiej. Ponadto korzystam z takich
œrodków dydaktycznych jak: kasety magneto-

fonowe, filmy wideo, p³yty CD-ROM. W miarê
mo¿liwoœci urozmaicam zajêcia prezentacjami
autentycznych rosyjskich pami¹tek typu: samo-
war, matrioszka, drewniane wyroby twórców
ludowych itp. Wszelkie drobiazgi, które przy-
wioz³am z Moskwy (ze sta¿u jêzykowo-kulturo-
znawczego w Instytucie im. A. Puszkina), budz¹
ciekawoœæ i spore zainteresowanie uczniów.

Zajêcia staram siê prowadziæ w sposób
urozmaicony i atrakcyjny. S³u¿¹ temu zw³aszcza
ró¿ne æwiczenia przedmiotowe, gry i zabawy
dydaktyczne, metody sytuacyjne. Du¿ym zain-
teresowaniem ze strony uczniów ciesz¹ siê pro-
jekcje filmów (o Moskwie, Petersburgu) oraz
praca z programem komputerowym Rosyjski dla
średnio zaawansowanych (poziom odpowiedni
dla moich uczniów, którzy rozpoczêli naukê
jêzyka rosyjskiego w gimnazjum od podstaw).
£atwoœæ obs³ugi programu, atrakcyjna i zabaw-
na forma przekazu umilaj¹ czas nauki. Niew¹t-
pliw¹ korzyœci¹ w nauce jêzyka obcego jest
prowadzenie korespondencji z m³odzie¿¹ zagra-
niczn¹. St¹d próba podjêta przez cz³onków ko³a
nawi¹zania korespondencji z uczniami szko³y
w Sankt-Petersburgu, która, miejmy nadziejê,
zaowocuje o¿ywion¹ wspó³prac¹.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka rosyjskiego w Gimnazjum nr 3 w Inowroc³awiu.
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Z DOŚWIADCZEŃ
NAUCZYCIELI

Beata Kazińska1)

Zielona Góra

Czas na uczucia!

Kiedy zapytaæ ucz¹cych siê jêzyka obce-
go, jaki jest g³ówny cel, który pragn¹ osi¹gn¹æ
w procesie dydaktycznym, najczêstsz¹ odpo-
wiedzi¹ jest: mo¿liwoœæ sprawnego komuniko-
wania siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
I rzeczywiœcie – sprawnoœci mówienia poœwiêca
siê we wspó³czesnej dydaktyce jêzyków obcych
szczególn¹ uwagê.

Na tê sprawnoœæ sk³ada siê wiele kom-
ponentów. Karol Koczy i Ludwik Grochowski2)

przedstawili je graficznie w postaci trójk¹ta ilus-
truj¹cego stopniowe rozszerzanie siê poszczegó-
lnych elementów i opatrzyli komentarzem:

,,W pierwszym roku nauki, w zakresie sprawności
mówienia, chodziłoby przede wszystkim o jej
aspekty określone w trójkącie ABC. W następnych
latach nauki, obok doskonalenia tych właśnie ele-
mentów sprawności mówienia, należałoby stop-
niowo rozszerzać jej aspekty o elementy zawarte
w figurze BCDE’’.

Na podstawie powy¿szego komentarza
oraz obserwacji poczynionych na lekcjach mo¿-
na dojœæ do wniosku, ¿e uczniowie doœæ szybko
opanowuj¹ umiejêtnoœæ prowadzenia dialo-
gów, opisu sytuacji oraz na wy¿szym stopniu
zaawansowania tak¿e prowadzenia dyskusji.

Najbardziej zaniedba-
ny w procesie dydak-
tycznym jest, jak s¹-
dzê, ostatni kompo-
nent trójk¹ta, tj. wyra-
¿anie stanów emocjo-
nalnych. Najczêœciej
dokonuje siê to bo-
wiem w sposób opiso-
wy. Uczniowie potrafi¹
opisać stan emocjona-
lny, mówi¹c ¿e s¹ np.
szczêœliwi, zadowoleni,
smutni, wzruszeni itp.,
ale nie potrafi¹ wyra-
zić tego w sposób bez-
poœredni, tj. przy po-
mocy zwrotów zawie-
raj¹cych znaczny ³adu-
nek emocjonalny. My-

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. prof. T. Kotarbiñskiego w Zielonej Górze.
2) Koczy Karol, Grochowski Ludwik (1984), Metodyka nauczania języka niemieckiego, Warszawa: PWN, s. 67.
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œlê, ¿e czas zwróciæ uwagê
tak¿e i na ten aspekt komuni-
kacji, czyli czas na uczucia!

G³ówny problem w
przyswojeniu tej umiejêtnoœci
polega na tym, ¿e zwroty
takie s¹ charakterystyczne
przede wszystkim dla jêzyka
¿ywego, mówionego, w zwi¹-
zku z czym rzadko wystêpuj¹
w tekstach podrêcznikowych.
Nale¿a³oby wiec zaaran¿owaæ
na lekcji sytuacje, w której ta-
kie zwroty mog³yby wyst¹piæ.
Myœlê, ¿e idealnie nadaj¹ siê
do tego historyjki obrazkowe
z komiksów czy ksi¹¿ek. Boha-
terowie tych historyjek prze-
¿ywaj¹ ró¿ne stany emocjona-
lne, które mog¹ pos³u¿yæ nam
za sytuacjê wyjœciow¹. Pamiê-
tajmy jednak o tym, aby
uczniowie nauczyli siê nie tyl-
ko rozpoznawaæ i lepiej opisy-
waæ emocje, lecz przede
wszystkim powinni umieæ wy-
raziæ je werbalnie przy pomo-
cy zwrotów o zabarwieniu
emocjonalnym.

Dobrym æwiczeniem
jest wcielanie siê w bohate-
rów historyjek i prowadzenie w ich imieniu
dialogów lub monologów wewnêtrznych ze
szczególnym uwzglêdnieniem ich uczuæ. Aby
tego dokonaæ nale¿a³oby zaprezentowaæ
uczniom pewien katalog zwrotów, który móg³-
by byæ wykorzystany przez nich przy wykony-
waniu æwiczenia. Mo¿na taki katalog u³o¿yæ
samemu lub pos³u¿yæ siê zwrotami zebranymi
w s³ownikach tematycznych.

Jako przyk³ad wprowadzenia takiego
s³ownictwa niech pos³u¿y nam historyjka In-
spiration3) a przy jej omawianiu pos³u¿ê siê
zwrotami z jêzyka niemieckiego:

Proponujê nastêpuj¹cy przebieg lekcji:
1. Prezentacja historyjki.
2. Omówienie poszczególnych ilustracji pod
k¹tem opisu wydarzeñ.

3. Okreœlenie zmieniaj¹cych siê stanów emoc-
jonalnych bohatera.
4. Próba wyra¿enia uczuæ bohatera w poszcze-
gólnych sytuacjach:
a. uczniowie sami podaj¹ znane im zwroty
okreœlaj¹ce emocje i zapisuj¹ je na tablicy, dzie-
l¹c na ró¿ne kategorie, np.:
– Was sagst du, wenn du zufrieden bist?
– Was sagst du, wenn du müde bist?
– Was sagst du, wenn du wütend bist? itp.
b. uzupe³nienie zwrotów przez nauczyciela. Do
prezentowanej historyjki mog¹ to byæ np.4)

EMPÖRUNG
Das ist doch allerhand!
Zu viel des Guten!
Auch das noch!
Das gibt’s doch nicht!

3) Lusensky Helmut, Schreiber Herbert, Köhler Horst (1979), Bildergeschichten im Deutschunterricht für Ausländer, VEB
Verlag Enzyklopädie Leipzig, s. 47.
4) Zawadzka El¿bieta (1991), Mach’s gut! Słowniczek tematyczny języka niemieckiego, Warszawa: WSiP.
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Kaum zu glauben!
Das geht doch nicht!
Ich habe die Nase voll!
Das ist ja die Höhe!

BEWUNDERUNG
Echt stark!
Einwandfrei!
Alle Achtung!
Das ist Klasse! � Das ist Spitze!
Das lobe ich mir!

ANDERE AUSRUFE
Um Gottes Willen!
Zum Kuckuck! / Verdammt nochmal!
Hol’s der Teufel!
Das hat gerade noch gefehlt!
Es ist ja zum verrückt werden!
Alles umsonst!
Verschwinde! / Hau ab!
Mach, dass du fortkommst!
So ein Quatsch! / Mist!
Pfui!

c. prezentacja kolejnych ilustracji w formie mo-
nologu wewnêtrznego w 1 osobie liczby poje-
dynczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem uczuæ
bohatera.

Oczywiœcie to tylko jedna z wielu propozy-
cji. Uczniowie mog¹ tak¿e wykorzystaæ podane
zwroty pisz¹c dialogi przedstawiaj¹ce wymyœ-
lone przez siebie sytuacje, a nastêpnie odgry-
waæ je. Nauczyciel powinien zwróciæ wówczas
uwagê na adekwatnoœæ zwrotów do prezento-

wanej sytuacji oraz na odpowiedni¹ intonacjê,
która zazwyczaj podkreœla ³adunek emocjonal-
ny wypowiedzi.

Jeœli mowa o uczuciach i sposobie ich
wyra¿ania, nie mo¿na tu pomin¹æ pracy z teks-
tem literackim, a szczególnie z utworami poetyc-
kimi. Poezja stwarza przecie¿ mo¿liwoœci silnych
doznañ emocjonalnych i wewnêtrznych prze¿yæ.
Pewn¹ trudnoœci¹ w procesie poznawczym poezji
jest na pewno wyjœcie poza znaczenie s³ów i sens
zdañ. Mimo to warto zdecydowaæ siê na pracê
z utworem literackim, gdy¿ ma on charakter oso-
bisty i daje mo¿liwoœæ ró¿norodnej interpretacji.

Z mojej praktyki szkolnej mogê dodaæ,
¿e obserwujê ogromn¹ motywacyjn¹ rolê po-
ezji w uczeniu siê jêzyka obcego. Uczniowie
bardzo chêtnie i licznie zg³aszaj¹ swój udzia³
w konkursach recytatorskich. Mo¿liwoœci, jakie
otwiera przed nimi recytacja – m.in. sposób
interpretacji, inscenizacja, element znakomitej
zabawy – s¹ nie do przecenienia. Ale przede
wszystkim poezja uœwiadamia odbiorcy, ¿e spo-
soby wyra¿ania uczuæ s¹ nieograniczone i jed-
noczeœnie bardzo z³o¿one.

Pamiêtajmy wiêc, ¿e sztuka komuniko-
wania siê w jêzyku obcym to nie tylko zdoby-
wanie i udzielanie informacji, lecz tak¿e z³o¿ony
œwiat uczuæ, który pozwoli nam lepiej wyraziæ
siebie i zrozumieæ innych.

(luty 2002)

Angelika Sielach, Elżbieta Tadeusz1)

Wolsztyn

Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka
niemieckiego

Wielu z nas, nauczycieli jêzyków obcych,
zastanawia siê, w jaki sposób zachêciæ uczniów
do mówienia na lekcji. Po przeprowadzonej
ankiecie, w której postawi³yœmy pytanie: ,,Kie-
dy chętnie zabierasz głos na lekcji języka niemiec-
kiego?’’ okaza³o siê, ¿e jednym z wa¿nych ele-
mentów jest atrakcyjnoœæ tematu, na jaki uczeñ
ma siê wypowiedzieæ.

W zwi¹zku z powy¿szym przeprowadzi³y-
œmy wœród uczniów klas III LO ankietê z propo-

zycjami tematów do realizacji. Wynik tego ran-
kingu tematów wykaza³, ¿e dla ucznia wa¿na
jest ,,bliskoœæ’’ tematu, tzn. by by³ on zwi¹zany
z jego otoczeniem i problematyk¹ ¿ycia co-
dziennego.

Wa¿nym elementem jest równie¿ stwo-
rzenie sytuacji pozwalaj¹cej uczniowi wypowia-
daæ siê w sposób charakterystyczny dla jego
osobowoœci, a nie tak, jak chcia³by tego nau-
czyciel. Takie warunki mo¿na stworzyæ realizu-

1) Autorki s¹ nauczycielkami jêzyka niemieckiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Wolsztynie.
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j¹c tematy lekcyjne w sposób niekonwencjonal-
ny, np. metod¹ projektów.

Projekt, który przedstawiamy, by³ realizo-
wany w 4-godzinnym bloku lekcyjnym w dwóch
klasach trzecich o ró¿nym poziomie zaawanso-
wania znajomoœci jêzyka niemieckiego, a wy-
brany temat pozwala³ uczniom wykorzystaæ po-
siadan¹ ju¿ wiedzê z ró¿nych dziedzin. Punktem
wyjœcia do realizacji projektu nie by³ tekst, lecz
znajomoœæ realiów ¿ycia przez uczniów, która
umo¿liwi³a im doskonale wcieliæ siê w odgrywa-
ne role zaplanowane w projekcie. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e ka¿dy uczeñ mia³ prawo swobodnego
wyboru ról, które, jak siê okaza³o, by³y odbiciem
jego osobowoœci i predyspozycji.

Zanim uczniowie dokonali wyboru ról,
zapoznali siê ze scenariuszem projektu, którym
by³o przedstawienie sytuacji:

Jeszcze jedna stacja benzynowa w naszym mieœcie
W naszym mieœcie ma powstaæ kolejna stacja ben-

zynowa, zlokalizowana przy starym targowisku, w cent-
rum miasta. Projekt budowy zosta³ zainicjowany przez
przedstawicieli koncernu Shell, którzy zwracaj¹ siê z ofer-
t¹ do burmistrza zarz¹du miasta. Wiadomoœæ wywo³uje
poruszenie wœród spo³eczeñstwa i oburzenie lokalnego
Komitetu Ochrony Œrodowiska. Do akcji wkraczaj¹ media
– prasa, radio i telewizja. Trwaj¹ pertraktacje zwolen-
ników i przeciwników budowy, które koñcz¹ siê referen-
dum wœród mieszkañców. Media informuj¹ o wyniku
referendum i decyzji podjêtej przez zarz¹d miasta’’.

Nastêpnie ze zgromadzonych przez nau-
czyciela materia³ów (fiszki, plakaty, frazy, ca³e
zdania) ka¿dy uczeñ wybra³ takie materia³y, jakie
mu by³y potrzebne do zaprezentowania swojej
roli i wyra¿enia opinii. Powy¿sze materia³y s³u¿y³y
nie do ,,wkuwania s³ówek’’, lecz do natychmias-
towego æwiczenia z partnerami swoich ról. Ka¿dy
uczeñ musia³ rozmawiaæ z ka¿d¹ z osób przewi-
dzian¹ w scenariuszu, co by³o jednym z pod-
stawowych za³o¿eñ projektu. Rola nauczyciela
ogranicza³a siê do obserwowania pracy uczniów
i s³u¿enia im pomoc¹ na ich wyraŸne ¿yczenie.

Oto jak przebiega³ 4-godzinny blok zajêæ:

NAUCZYCIEL UCZNIOWIE

1. Powitanie. 1. Powitanie.
2. Zapoznanie z
tematem i spo-
sobem realiza-
cji projektu.

2. Uczniowie dziel¹ siê na grupy,
wybieraj¹ s³ownictwo z przygoto-
wanych fiszek, potrzebne do ode-
grania swoich ról.
Uczniowie tworz¹ grupy:
Ö troje przedstawicieli firmy Shell,
Ö burmistrz i dwaj cz³onkowie za-
rz¹du miasta,

Ö troje przedstawicieli Komitetu
Ochrony Œrodowiska,
Ö trzech dziennikarzy (prasy, radia
i telewizji),
Ö grupa mieszkañców.
3. Uczniowie komunikuj¹ siê miê-
dzy sob¹, æwicz¹ nowe s³ownictwo
w myœl zasady ,,ka¿dy z ka¿dym’’.
4. W celu wykonania zadañ ucznio-
wie przemieszczaj¹ siê do innych
grup i rozmawiaj¹.
5. Uczniowie zbieraj¹ argumenty
w³aœciwe dla wybranych przez sie-
bie ról i przedstawiaj¹ je:
Ö rozmowa przedstawicieli firmy
Shell z burmistrzem miasta,
Ö rozmowa przedstawicieli Komi-
tetu Ochrony Œrodowiska z burmis-
trzem,
Ö rozmowy mieszkañców miasta
miêdzy sob¹.
6. Dziennikarze (prasy, radia i te-
lewizji) zbieraj¹ materia³y do spra-
wozdania dla swoich agencji prze-
prowadzaj¹c wywiady z poszcze-
gólnymi grupami.
7. Zgodnie z rozporz¹dzeniem bur-
mistrza zostaje przeprowadzone re-
ferendum, burmistrz og³asza jego
wynik. Dziennikarze przedstawiaj¹
sprawozdania: dla radia i telewizji
– ustnie, dla prasy – pisemnie.

3. Obserwacja
aktywnoœci
uczniów w celu
ocenienia ich.

Po zrealizowaniu zajêæ przeprowadzi³yœ-
my wœród uczniów ankietê ewaluacyjn¹. Przyta-
czamy kilka z zadanych uczniom pytañ i udzie-
lanych na nie odpowiedzi.

Co sądzisz o nowej formie zajęć lekcyjnych?
Ö brak stresu,
Ö rozwija jêzykowo,
Ö zmusza do samodzielnej pracy i myœlenia,
Ö uczy jêzyka praktycznie,
Ö nie odtwarzamy wiedzy ksi¹¿kowej,
Ö pozwala zabraæ g³os wszystkim uczniom,
Ö zachêca do samodzielnej wypowiedzi,
Ö pozwala wypowiadaæ siê we w³asny sposób,

a nie w formie narzuconej z góry,
Ö zapewnia komfort psychiczny,
Ö wzmaga motywacjê,
Ö daje mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich umiejêt-

noœci,
Ö zmusza do intensywnego myœlenia, nie ma

czasu na nudê, gdy¿ jesteœmy zaanga¿owani
w lekcjê,
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Ö pozwala nabraæ ³atwoœci w pos³ugiwaniu siê
jêzykiem i pozbyæ siê obaw przed jego u¿y-
ciem,

Ö idealne po³¹czenie nauki z zabaw¹.

Jaką rolę pełnił, Twoim zdaniem, nauczyciel?
Ö koordynator, czuwaj¹cy nad przebiegiem wy-

darzeñ,
Ö sufler i doradca,
Ö pomocnik uczniów w sprawach poprawnoœci

jêzykowej,
Ö obserwator, daj¹cy swobodê do samodziel-

nego dzia³ania,
Ö kolega, którego mo¿na o coœ zapytaæ,
Ö inn¹ od dotychczasowej.

Czy zdanie – nauka na lekcji może stać się przyje-
mnością – jest według ciebie prawdziwe?
Ö wszyscy uczniowie odpowiedzieli – TAK.

Jak sądzisz, nauczyłeś się więcej czy mniej, niż na
lekcji prowadzonej tradycyjnie?
Ö 90% uczniów uzna³o, ¿e nauczy³o siê wiêcej.

Wolisz lekcję tradycyjną, czy nowy sposób?
Ö 90% uczniów opowiedzia³o siê za nowym

sposobem prowadzenia zajêæ.

Po zrealizowaniu zajêæ dokona³yœmy rów-
nie¿ analizy w³asnych spostrze¿eñ, która
pozwoli³a nam wyci¹gn¹æ wnioski s³u¿¹ce jako
wytyczne do pracy na lekcji. Zaobserwowa³yœmy:
Ö wzmo¿enie aktywnoœci wszystkich uczniów,
Ö wzrost aktywnoœci uczniów o s³abszej spraw-

noœci jêzykowej,
Ö pomoc kole¿eñsk¹,
Ö zwracanie siê o pomoc uczniów s³abszych do

kolegów o bardziej zaawansowanej znajomo-
œci jêzyka niemieckiego oraz do nauczyciela,

Ö widoczne – przez ca³y czas realizacji projektu
– zainteresowanie lekcj¹,

Ö wzrost samoakceptacji u ka¿dego ucznia,
Ö mo¿liwoœæ lepszego poznania uczniów i ich

technik uczenia siê,
Ö widoczny komfort psychiczny uczniów,
Ö brak ocen negatywnych, co w konsekwencji

przyczynia siê do wzrostu motywacji i wiary
we w³asne mo¿liwoœci.

Uwa¿amy, ¿e zaproponowan¹ powy¿ej
metod¹ projektu mo¿na pracowaæ na ka¿dym
poziomie zaawansowania ucz¹cych siê jêzyka ob-
cego, wystarczy tylko dostosowaæ dobór materia-
³u jêzykowego i temat do mo¿liwoœci jêzykowych
uczniów. Nie jest te¿ konieczne podawanie
uczniom gotowego scenariusza projektu, wysta-
rczy sprecyzowaæ temat zajêæ i zdaæ siê na krea-
tywnoœæ uczniów, którzy sami napisz¹ odpo-
wiedni scenariusz. Podstaw¹ projektu mo¿e byæ
tekst podrêcznikowy lub inny, a brakuj¹cy ma-
teria³ jêzykowy uczeñ uzupe³ni sam, korzystaj¹c
ze s³ownika lub pomocy kolegi b¹dŸ nauczyciela.

Zaobserwowa³yœmy, ¿e taka metoda
pracy daje uczniom wiele satysfakcji, wzmaga
kreatywnoœæ i motywacjê do uczenia siê jêzyka
obcego, a skupienie uwagi na wypowiedziach
rówieœników pobudza do inwencji jêzykowej.
Stwierdzi³yœmy ponadto, ¿e równie¿ za³o¿enia
Nowej Matury stawiaj¹ nauczycielowi wymóg
przygotowania uczniów do odgrywania podob-
nych ról, jak w naszym projekcie.

Nie bójmy siê zatem eksperymentowaæ.
Dajmy uczniowi szansê rozwijania sprawnoœci mó-
wienia na lekcji. Metoda projektu jest tak¿e jedn¹
z dróg poznawania nieznanych nam mo¿liwoœci
uczniów, a o to nam przecie¿ równie¿ chodzi.

(luty 2001)

Mirosława Dyka-Płonka1)

Rydułtowy

Jêzyki otwieraj¹ drzwi – do przyjaŸni, wiedzy, œwiata
– Jêzyki drog¹ ku przysz³oœci. My Darlin’ Clementine

Niniejszy projekt sk³ada siê ze zbioru
æwiczeñ, dotycz¹cych amerykañskiej tradycji
i stylu ¿ycia tamtejszej strefy kulturowej, prze-

prowadzonych w klasie III Liceum Ogólnokszta-
³c¹cego w roku szkolnym 2000/2001. Podsta-
w¹ projektu by³a anonimowa, dziewiêtnasto-

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 i w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rydu³-
towach. Otrzyma³a wyró¿nienie w naszym Konkursie 2001 – Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata – Języki
drogą ku przyszłości.
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wieczna piosenka kalifornijskich poszukiwaczy
z³ota My Darlin’ Clementine, jednak koncepcja
serii æwiczeñ wynik³a z uczniowskich zainte-
resowañ wspó³czesn¹ mod¹ m³odzie¿ow¹. Pro-
jekt zosta³ zakoñczony wystawieniem sztuki My
Darlin’ Clementine na szkolnej i festiwalowej
scenie. Ikon¹ ³¹cz¹c¹ œwiat poszukiwaczy z³ota
w dziewiêtnastowiecznej Kalifornii i wspó³czes-
ny œwiat uczniów sta³a siê para d¿insów Levi’s,
jako ¿e pytanie o znaczenie ich naszywki zainic-
jowa³o seriê lekcji, które doprowadzi³y do wy-
stawienia historii Clementine na scenie.

Przygotowanie przedstawienia, które za-
inicjowa³a chêæ podzielenia siê zdobyt¹ wiedz¹ ze
spo³ecznoœci¹ szkoln¹, by³o sprawdzianem umie-
jêtnoœci pracy w du¿ej grupie oraz wspó³pracy
w terminowym wykonaniu zadañ i w ponoszeniu
odpowiedzialnoœci za ca³oœæ przedsiêwziêcia. ,,Po
drodze’’ uda³o nam siê zg³êbiæ takie aspekty
kultury amerykañskiej jak: historia mody, dzieje,
geografia, historia spo³eczna Stanów Zjednoczo-
nych, amerykañska odmiana jêzyka angielskiego,
tradycja amerykañskiej literatury i muzyki ludo-
wej. Wszystkie wy¿ej wymienione elementy kul-
turowe zosta³y ostatecznie zawarte w naszym
przedstawieniu, które zamknê³o swoist¹ ,,klamrê’’
miêdzy wspó³czesn¹ mod¹ i stylem ¿ycia uczniów
oraz realiami egzystencji poszukiwaczy z³ota
w Kalifornii sprzed ponad wieku.

Ö
Część teoretyczna – Dlaczego
powinniśmy zaznajamiać
naszych uczniów z kulturą kraju/
krajów nauczanego języka?

Jako ¿e jêzyk jest czêœci¹ kultury, uczenie
go powinno byæ powi¹zane z nauczaniem kul-
tury krajów, których spo³ecznoœæ pos³uguje siê
danym jêzykiem. R. Politzer w swoim ,,Raporcie
z Piątego Dorocznego Spotkania Okrągłego Stołu
na Temat Językoznawstwa i Nauczania Języka na
Uniwersytecie Georgetown’’ pisze: ,,Jako nauczy-
ciele języka musimy interesować się studiowaniem
kultury (...) nie dlatego, że koniecznie chcemy
uczyć kultury innego kraju, ale ponieważ musimy
jej uczyć. Gdy nauczamy języka bez uczenia jed-
nocześnie kultury, w której ten język operuje,
uczymy jedynie symboli bez znaczenia, względnie
symboli, którym uczeń przypisuje źle rozumiane
znaczenie (Valdes, 1996, 123). Nauczaniu kul-

tury jêzyka docelowego móg³by s³u¿yæ specjalnie
opracowany program; niestety wi¹¿e siê to z ko-
niecznoœci¹ uzyskania dodatkowych godzin na je-
go realizacjê, co z wiadomych wzglêdów nie
zawsze jest mo¿liwe. Jednak mo¿emy ubarwiaæ
lekcje regularnego kursu elementami kulturowy-
mi. Wokó³ ka¿dego, wybranego przez nauczyciela
lub, jak w opisywanym projekcie, zaproponowa-
nego przez uczniów tematu, da siê zorganizowaæ
seriê æwiczeñ wykorzystuj¹cych materia³y auten-
tyczne i kszta³c¹cych ró¿ne sprawnoœci jêzykowe.
Przecie¿ zgodnie z zasad¹ Kramsha (1996) ,,nau-
czanie języka to uczenie sprawności czytania, mó-
wienia, pisania, rozumienia ze słuchu plus kultury’’.

Nauczanie kultury ukierunkowane na
æwiczenie sprawnoœci jêzykowych jest polecane
w nowszych modelach nauczania jêzyka,
w przeciwieñstwie do bardziej klasycznej meto-
dy humanistycznej, która propaguj¹c studia
nad kultur¹ w formie specjalnych kursów k³ad³a
nacisk g³ównie na tzw. ,,Kulturê przez du¿e K’’
(historia, geografia, instytucje, literatura, sztu-
ka, muzyka oraz styl ¿ycia).

Rozwój badañ dotycz¹cych wp³ywu kon-
tekstu socjologicznego na u¿ycie jêzyka i niewer-
balnych aspektów komunikowania siê wp³yn¹³ na
rozszerzenie tradycyjnego rozumienia kultury
o pojêcie ,,kultury przez ma³e k’’, czyli odzwier-
ciedlanego przez jêzyk modelu zachowañ, opinii
i wierzeñ charakterystycznych dla danego obszaru
jêzykowego. Wzbogacanie œwiadomoœci kulturo-
wej uczniów przez wspólne rozwi¹zywanie zadañ,
rozwijaj¹cych sprawnoœci jêzykowe polega na:
Ö pracy w parach lub ma³ych grupach, by zgro-
madziæ dane informacje,
Ö dzieleniu siê zdobyt¹ wiedz¹ i inicjowaniu
dyskusji w celu stworzenia ca³kowitego obrazu
danego zagadnienia,
Ö interpretowaniu informacji w kontekœcie kul-
tury docelowego obszaru jêzykowego i w po-
równaniu z kultur¹ kraju uczniów.

Zrozumienie kulturowego sk³adnika, od-
zwierciedlonego w jêzyku danej sytuacji, mo¿e
okazaæ siê najbardziej absorbuj¹c¹ i ekscytuj¹c¹
czêœci¹ lekcji dla naszych uczniów (Tomalin,
Stempelski, 2000). Pamiêtajmy, ¿e zadaniem
nauczania kultury jest nie tylko zdobycie infor-
macji na temat danego kraju i promowanie
uczenia siê jêzyka, lecz równie¿ zachêcanie do
krytycznego myœlenia o stereotypach kulturo-
wych i rozwijanie tolerancji wzglêdem obcych
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kultur. S¹ to kwestie edukacyjne, które siêgaj¹
poza ograniczony obszar nauczania jêzyka i po-
magaj¹ uczniom m¹drze ¿yæ we wspó³czesnym,
skomplikowanym i opartym na zrozumieniu
ró¿norodnoœci, wielokulturowym œwiecie.

Ö Część praktyczna

Pytanie uczniów: Co właściwie oznacza naszywka ,,Le-
vi’s’’? Wiemy, że jest to nazwa markowych dżinsów, ale
zastanawia nas, skąd się wzięła?

Zapiski nauczyciela: Odpowiedź mogła być krótka, jako
że ją znałam. Ale miałam bardzo łatwe ćwiczenie na
rozumienie ze słuchu w jednym z podręczników dla
szkoły podstawowej i postanowiłam przynieść kasetę na
następne zajęcia. Moi uczniowie uczyli się języka dopiero
od dwóch lat, więc byłam pewna, że nie znają tej historii.

× ETAP 1: Co oznacza naszywka ,,Levi’s’’
na moich dżinsach? – historia mody

ĆWICZENIE 1: Historia d¿insów
Cel: wyjaœnienie znaczenia naszywki na d¿in-
sach uczniów
Czas: 10 minut
Organizacja: æwiczenie na rozumienie ze s³u-
chu; ca³a klasa
Materia³y: kaseta, zapis tekstu, zestaw pytañ
dla nauczyciela, obrazek przedstawiaj¹cy d¿insy
Levi’s i mapê imigracji dla ka¿dego ucznia
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie studiuj¹ mapê; po odszukaniu Ka-
lifornii, próbuj¹ odpowiedzieæ na pytanie
,,Czym i jakimi drogami emigranci docierali do
celu podróży?’’

Ö uczniowie s³uchaj¹ opowiadania z kasety:

THE STORY OF JEANS (tapescript)

Õ Tell us the story, Chip!
Õ Which story?
Õ The story of jeans!
Õ All right, all right. It all started here in California in
1849, 1849. Do you know what happened then?
Õ The Gold Rush started.
Õ Yes, that’s right. People found gold and the Gold
Rush started. Many people came to California from
the East and from the South. Some people came from
Europe. They worked very hard all day and their life
was difficult. Sometimes they had a lot of gold but
they had no homes and no food. They were rich but
their shoes and trousers were old and dirty. They
looked like poor people because it was difficult to
buy new things. Levi Strauss came to California from
Europe in 1852. He didn’t look for gold and he didn’t
find any gold. But he became very rich.
Õ How?
Õ He started making trousers. His trousers were very
good and very strong. People liked them and they
bought them. Every day Levi Strauss sold more and
more. Very soon he became rich and famous. He died
many years ago but his name is still famous. Because
many people wear jeans with the name Levi on them.
I don’t wear jeans but Professor Jasper does. He
always buys Levi’s.

adapted from: Bogucka, A. Your English ABC. Book 3.

Ö nauczyciel zadaje pytania sprawdzaj¹c zro-
zumienie tekstu ze s³uchu. Uczniowie odpowia-
daj¹ na nie indywidualnie:
1. Why did many people come to California in

1849?
2. Where did those people come from?
3. Why were their shoes and trousers very old?
4. Where did Levi Strauss come from?
5. What did he start doing in California?
6. Why did people buy Levi’s trousers?
7. What are professor Jasper’s favourite jeans?

Pytanie uczniów: Jak Europejczyk, Levi Strauss dowie-
dział się, że w Kalifornii potrzebują dżinsy?

Zapiski nauczyciela: Jako, że miałam tekst o życiu Strau-
ssa, przygotowany na ustną maturę sprzed paru lat,
zdecydowałam wykorzystać go do wyjaśnienia problemu.

ĆWICZENIE 2: Kariera Levi Straussa
w Kalifornii

Cel: zapoznanie uczniów z sylwetk¹ jednego
z pierwszych biznesmenów i kreatorów mody
w Ameryce
Czas: 15 minut
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Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, praca
ze s³ownikiem; praca w parach, ca³a klasa
Materia³y: odbitki tekstu z pytaniami dla ka¿-
dego ucznia, 8 s³owników Oxford Wordpower
Dictionary
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie czytaj¹ tekst parami:

Levi Strauss and His Jeans
In January 1948, gold was discovered in

California. As the word of the discovery reached the
East, thousands of ’Forty-niners; as they were called,
headed for the place. Few got rich digging for gold.
Probably the most successful were those who sold
food and supplies to the miners.

Levi Strauss, a young immigrant from Ger-
many, arrived in San Francisco in 1850. California
was then in the middle of the Gold Rush, And Levi
Strauss came to sell canvas to gold miners. Canvas
was a heavy fabric, so Strauss thought the miners
could use it for making tents.

One day Strauss heard a miner complain that
he couldn’t find clothes strong enough for the work
he was doing. Strauss got an idea. He quickly took
some of his canvas and made it into pants. These
pants were what the miners needed. In one day
Strauss sold all the pants he had made.

Levi Strauss wanted to improve his jeans. He
wanted to make them even better. He bought a fabric
that was softer than canvas, but just as strong. This
fabric came from Nimes, a city in France, and was
called ’serge de Nimes’. The miners liked the fabric.
They called it ’denim’ (from de Nimes) and bought
even more pants from Strauss.

However, denim had no colour. Because of
this, the denim pants did not look very interesting,
and they got dirty easily. To solve those problems,
Strauss dyed the denim blue. As the pockets full of
nuggets of gold got easily torn, he fastened them with
copper rivets (metal nails).

Today, the company he started is known all
around the world. And jeans are considered not just
practical but very fashionable as well. What is more,
these high-quality denim copper riveted pants with
famous ’Levi’s’ tab (a piece of material) on them are
rather expensive. On their left inner pocket you can
read: ,,For over 150 years our celebrated jeans have
been before the public. THIS IS A PAIR OF THEM.’

Ö sprawdzaj¹ znaczenie nowych s³ów w s³ow-
nikach,

Ö uczniowie próbuj¹ odpowiedzieæ na pytania
w parach,

1. What was the Gold Rush?
2. When did Levi Strauss arrive in San Francisco?

What for?

3. How did Strauss get an idea of making trousers for
the miners?

4. How did Strauss improve his jeans?
5. Do you think Levi Strauss was a good businessman?
6. Quality clothes usually bear tabs with their trade

mark. Are such tabs important to you? What can
clothes tell you about the people?

Ö pary sprawdzaj¹ swoje odpowiedzi z reszt¹
klasy.

Pytanie uczniów: Czy możemy dowiedzieć się więcej
o Gorączce Złota w Kalifornii?
Zapiski nauczyciela: Bez problemu. Tekst na ten temat
znajdował się w jednej z moich książek o kulturze
amerykańskiej; co więcej, towarzyszyły mu ćwiczenia.

× ETAP 2: Co to była Gorączka Złota?
– historia Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej

ĆWICZENIE 1: Gor¹czka Z³ota
Cel: zapoznanie uczniów z fragmentem historii
Czas: 15 minut
Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, praca
ze s³ownikiem, mini-dyskusja; praca w grupach
Materia³y: kserokopie tekstu i æwiczeñ dla ka¿-
dego ucznia, s³ownik Oxford Wordpower dla
ka¿dej grupy
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie czytaj¹ tekst:

THE GOLD RUSH
What are the men in the
picture doing?
Why is the man who is
standing smiling?
What is he holding?

It was January
1848. A man was digging
near the small village of
San Francisco. California.
Suddenly, he saw something shiny–gold!

By the next year the California gold rush had
begun. Thousands of men came to California. They
were called ’forty-niners.’ After the year 1849. The
forty-niners came from all around the United States.
They even came from other countries, including Mex-
ico, Australia, China, France, and England. They left
their families and jobs, and made the difficult trip to
California. They all shared a dream. They all wanted
to make a fortune in gold.

Towns and camps grew quickly wherever gold
was found. These towns were rough places. There
was almost always a saloon, where the men drank
whiskey and gambled at cards. In mining towns, men
stole and sometimes killed for gold.



78

Did the miners make their fortune? Some did,
especially those who came early and were lucky. In
1848, miners usually made about twenty dollars
a day. In 1852 miners made about six dollars a day.
Many other people came to California to make
money from-the miners. Prices were very high. A loaf
of bread, which cost five cents in New York, cost
almost a dollar in San Francisco.

In 1848 San Francisco had been a village. Six
years later it was a city with a population of 50,000.
In 1850 California had enough people to become
a state.

Ö sprawdzaj¹ nowe s³owa w s³ownikach,
Ö grupy podaj¹ znaczenie podkreœlonego s³owa:

What is the meaning of the underlined words?
Circle the letter of the correct answer.

1. They all wanted to make a fortune in gold.
a. make a lot of time
b. make a lot of money
2. The forty-niners all shared a dream.
a. had the same dream
b. wanted a different dream
3. The towns of the Old West were rough places.
a. places where people fight a lot
b. places where there are mountains
4. There were many saloons in these western towns.
a. places to go to drink liquor
b. places to go to find gold
5. Men gambled at cards in the saloons, too.
a. played cards to get money
b. played cards to have fun
6. Some men stole to get gold.
a. paid for things that other people were selling
b. took things that belonged to other people

Ö uczniowie szukaj¹ g³ównego zamys³u tekstu.
Ö szukaj¹ szczegó³ów – poprawiaj¹ zdania.

COMPREHENSION

A. Looking for Main Ideas

Circle the letter of the best answer.
1. In 1849 thousands of men came to California
because
a. they were forty-niners
b. they wanted to find gold
c. they had families
2. Towns and camps
a. grew quickly
b. grew where there was a saloon
c. grew where there was no gold
3. Some of the miners who were lucky
a. made twenty dollars
b. made their fortune
c. made bread

4. In 1850 California
a. had a population of 50,000
b. became a state
c. had only one village

B. Looking for Details
One word in each sentence is not correct. Cross out
the word and write the correct answer above it.
1. In 1848, a miner made two dollars a day.
2. A loaf of bread cost five cents in England.
3. In 1854 California had a population of 500,000.
4. Some of the miners who came late were lucky.
5. Men gambled at whiskey in the saloons.
6. The forty-niners took their families and made the
difficult trip California.

GRAMMAR
Combine the two sentences into one using and.
EXAMPLE: Towns grew quickly wherever gold was
found. Camps grew quickly wherever gold was found.
Towns and camps grew guickly wherever gold was found.
1. They left their families. They made the diflicult

trip to California.
2. In the saloons, the men drank whiskey. The men

gambled at cards.
3. In the mining towns, men stole for gold. Men

sometimes killed for gold.
4. Some of the miners who were early made their

fortunes. Some of the miners who were lucky
made their fortunes.

5. The forty-niners came from all around the Unitied
States. The forty-niners came from other countries.

Ö dyskusja z rówieœnikami w obrêbie grup.

DISCUSSION
Discuss the answers to these questions with your
classmates.
1. California is called the ,,Golden State.’’ Why do

you think it has this nickname?
2. If you lived at the time of the gold rush, would

you have joined the forty-niners?
3. How much is gold worth today? Why do you think

it is worth so much money?

Pytanie uczniów: Gdzie w Kalifornii po raz pierwszy
znaleziono złoto?
Zapiski nauczyciela: Musiałam przejrzeć moje książki,
albumy, atlasy, by znaleźć materiały do tego etapu.
Chociaż ich przygotowanie było czasochłonne, bo nale-
żało zeskanować mapy, wykresy i fotografie, cieszyłam
się, że mogę przedstawić wynik mojej pracy zaintereso-
wanej tematem klasie.

× ETAP 3: Dokąd podążali wszyscy
marzyciele? – geografia Stanów
Zjednoczonych

ĆWICZENIE 1: Gor¹czka z³ota przyci¹ga tysi¹ce
ludzi do Kalifornii
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Cel: naœwietlenie geograficznych i spo³ecznych
warunków ¿ycia poszukiwaczy z³ota
Czas: 15 minut
Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, analiza
map, wykresów, fotografii; praca w grupach
Materia³y: kserokopie tekstu dla ka¿dego
ucznia, kopie mapy fizycznej Stanów Zjedno-
czonych oraz mapy ukszta³towania terenu z For-
tem Sutter w Dolinie Sacramento, odbitki wy-
kresu ,,Emigracja do Stanów, 1820-1859’’ i kra-
jobrazu Kalifornii dla ka¿dej grupy.
Przebieg æwiczenia:

Ö uczniowie czytaj¹ teksty w grupach, dowia-
duj¹c siê, kim by³ John Sutter:

THE GOLD RUSH BRINGS THOUSANDS
OF PEOPLE TO CALIFORNIA

Two weeks before the treaty with Mexico was
even signed (1848), gold was discovered at John
Sutter’s fort in California. John Sutter was a Swiss-
born immigrant who came to California in the twen-
ties of XIX century because he had heard enthusiastic
reports of the land where the sun always shone.
California belonged to the Mexicans then. Sutter
established a fort in the fertile Sacramento Valley. He
helped other newcomers to California to get started.
His fort became a center of activity. Discovering gold
brought a wild stampede to the area. San Francisco
became a ghost town overnight as people left their
homes and businesses to search for gold. As word of
the discovery reached the East, thousands of ,,forty-
niners,’’ as they were called, headed for California.
Not all forty-niners were Americans, however. People
came from Mexico, South America, and Europe.
Thousands also came from China. In one year alone,
18,000 Chinese arrived in California to look for gold.

Adapted from: O’Connor, J. and Schwartz, S.
and Wheeler, L. Exploring United States History, p. 314.

Ö za pomoc¹ mapy okreœlaj¹ po³o¿enie Fortu
Sutter w Dolinie Sacramento:

Adapted from: O’Connor, Exploring US History

Ö podaj¹ narodowoœci poszukiwaczy z³ota.
Ö interpretuj¹ wykres migracji:

Adapted from: O’Connor, Exploring US History

Ö grupy opisuj¹ krajobraz Kalifornii

Adapted from: N. Tomasewiæ, Ameryka

Pytanie uczniów: Co robili górnicy w czasie wolnym od
pracy?
Zapiski nauczyciela: Moje przygotowanie, szczególnie do
pierwszego ćwiczenia, również wymagało poszukiwań
materiałów i pracy z komputerem, ale kolejna lekcja
okazała się interesująca dla mnie i uczniów.

× ETAP 4: Jak wyglądało życie
w osadach poszukiwaczy złota?
– historia społeczna USA

ĆWICZENIE 1: ¯ycie w osadach

Cel: zapoznanie uczniów z ¿yciem spo³eczeñ-
stwa w osadach górniczych
Czas: 10 minut
Organizacja: czytanie i s³uchanie ze zrozumie-
niem, praca w grupach
Materia³y: kopia tekstu dla ka¿dego ucznia, fo-
tokopie obrazu przedstawiaj¹cego chiñskich gór-
ników w Kalifornii w latach 50. oraz kopie
zdjêcia pozosta³oœci osady górniczej z czasów
gor¹czki z³ota dla ka¿dej grupy, kaseta z pio-
senk¹ Oh, Susannah
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Przebieg æwiczenia:

Ö uczniowie zapoznaj¹ siê z tek-
stem:

LIFE IN THE DIGGINGS

Life in the diggings was not
easy. Wearing broad-brimmed
hats, red shirts, and boots up to
their knees, forty-niners spent long
hours under a blazing sun. They
shoveled dirt from streams and
then washed it out in their pans,
hoping to find nuggets of gold.
Few got rich this way. Probably the
most successful were those who
sold food and supplies to the mi-
ners. One woman in a mining
camp made $ 18,000 in a year by
baking pies over an open campfire
and selling them to hungry miners.
Still, people kept coming to the
tune of:
Oh! Susannah, don’t you cry for me.

I’ve gone to California with my
washbowl on my knee.

By the end of 1849, California had
a population of 100,000. Like Tex-
as before it, California was ready
for statehood.

Adapted from: O’Connor, J. and
Schwartz, S. and Wheeler, L. Exploring

United States History, pp.309-310.

Ö grupy opisuj¹ ubranie i na-
rzêdzia górników na podsta-
wie ilustracji i przeczytanego
tekstu,

Adapted from: O’Connor, Exploring US History

Adapted from: M. Bogucka, Your English ABC

Ö uczniowie s³uchaj¹ piosenki poszukiwaczy
z³ota i próbuj¹ zinterpretowaæ jej treœæ.

ĆWICZENIE 2: Opowieœci ludowe w Kanionie
– historia Clementine
Cel: wprowadzenie do legendy o Clementine
Czas: 20 minut
Organizacja: czytanie i s³uchanie ze zrozumie-
niem, praca w grupach, ca³a klasa
Materia³y: fotokopie obrazków i podpisów do
historii Clementine, s³owa dwóch zwrotek ludo-
wej piosenki dla ka¿dej grupy
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie dopasowuj¹ podpisy do obrazków
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Ö s³uchaj¹ piosenki My Darlin Clementine,
Ö w grupach próbuj¹ opisaæ wygl¹d i charakter
bohaterki jednej z najstarszych amerykañskich
pieœni ludowych.

Pytania uczniów: Dlaczego niektóre s³owa piosenki
brzmi¹ tak dziwnie?

Zapiski nauczyciela: Bo to amerykañska wersja jêzyka!
Na szczêœcie, by³am w grupie amerykañskiej w czasie
studiów, wiêc przygotowanie nastêpnej lekcji nie by³o
dla mnie problemem.

× ETAP 5: Why are you [la:st] and [ga:n]
[for’εver], Clementine? – amerykańska
wersja języka angielskiego

ĆWICZENIE 1: Jakim jêzykiem pos³ugiwali siê
poszukiwacze z³ota?

Cel: wprowadzenie podstawowych regu³ jêzyka
amerykañskiego
Czas: 20 minut
Organizacja: æwiczenia w czytaniu i s³uchaniu,
ca³a klasa
Materia³y: kaseta z piosenk¹ My Darlin’ Clemen-
tine, fragmenty zapisu wideo Family Album
z wymow¹ amerykañsk¹, kopia regu³ jêzyka
amerykañskiego z Oxford Guide of British and
American Culture dla ka¿dego ucznia
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie wynotowuj¹ ,,dziwnie’’ brzmi¹ce
s³owa, s³uchaj¹c piosenki,
Ö zapoznawszy siê z podstawowymi regu³ami
jêzyka amerykañskiego, staraj¹ siê wymówiæ
przyk³adowe s³owa z w³aœciwym akcentem,

AMERICAN ENGLISH
There are about twice as many speakers of

American English as of other varieties of English, and
four times as many as speakers of British English.

THE DEVELOPMENT OF AMERICAN ENGLISH
British people who went to the US in the 17th

century spoke a variety of dialects. After they reached
the US their language developed independently of
British English. New words were added for food,
plants, animals, etc. not found in Britain. Many were
taken from the Indian languages of Native Americans.

SPELLING
In written English, spelling shows whether the

writer is American or British. Americans use -or instead
of -our in words like color and flavor, and -er instead of
-re in words like center. Other variants include -x- for -ct-
(connection) and -l- for -ll- (traveler). British people
consider such spellings to be wrong. American spel-

lings which may be used in British English include
using -z- instead of -s- in words like realize, and
writing the past tense of some verbs with -ed instead
of -t, e.g. learned, dreamed.

GRAMMAR:
There are various differences in grammar and

idioms. For instance, gotten, an old form of the past
participle of get, is often used in American English in
the sense of ’received’, e.g. ’I’ve gotten 16 Christmas
cards so far.’ Americans say ’He’s in the hospital’ while
British people say ’He’s in hospital’.

PRONOUNCIATION:
Several features of pronounciation contribute to

the American accent. Any ’r’ is usually pronounced, e.g.
card [kard], dinner [di�]. A ’t’ beetween vowels may be
flapped (= pronounced like a ’d’), so that atom sounds
like Adam. The vowel [oe] rather than [a:] is used in
words like path; cot and caught are usually both pro-
nounced [ka:t], and ’o’ as in go is more rounded than in
Britain. Tune and news are pronounced [tu:n] and
[nu:z] not [tju:n] and [nju:z]. Syllable length are often
also different, as in laboratory [tori], [tri].

Adapted from: Crowther, J.(Ed.) Oxford Guide to British
and American Culture, p. 15.

Ö uczniowie ogl¹daj¹ fragment amerykañskie-
go kursu jêzykowego, poœwiêconego wymowie,
powtarzaj¹c s³owa lektora.

ĆWICZENIE 2: Czy amerykañski by³ jêzykiem
oficjalnym, czy tylko dialektem? – Noah Webs-
ter i pierwszy s³ownik amerykañskiej wersji jê-
zyka angielskiego

Cel: zapoznanie uczniów z postaci¹ pierwszego
amerykañskiego jêzykoznawcy
Czas: 15 minut
Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, mini
dyskusja, ca³a klasa
Materia³y: kopie tekstu i æwiczeñ dla ka¿dego
ucznia, egzemplarz The New American Webster
Dictionary z 1951 r.
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie czytaj¹ tekst:

NOAH WEBSTER
Who is the man in the picture?
What is he famous for?

As a young adult,
Noah Webster was a teacher.
At this time the colonies
were fighting for inde-
pendence from Britain.
Yet the books that Ame-
rican children used in
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school all came from Britain. The books were all
about British people and British places. Webster wan-
ted books that would mean more to American child-
ren. So he wrote three books that used American
examples – a grammar book, a spelling book, and
a reader. These books were very popular, and mill-
ions of them were sold.

Webster was interested in changing the spell-
ings of words. He wanted words to be spelled the
way they were pronounced. For example, he thought
the word head should be spelled [hed], and the word
laugh should be spelled [laf]. People liked Webster’s
suggestions. Unfortunately, though, few words were
changed. One group of words that were changed
were words in which an unpronounced u followed an
o. That is why Americans write color and labor, and
the British write colour and labour.

With the money he made from his books.
Webster was able to start on his great work. This work
took more than twenty years to write. It was the first
American English dictionary, published in 1828. Web-
ster’s dictionary had over 70,000 words, and gave
the meaning and origin of each. To this day. Webs-
ter’s work is the example that most dictionaries of
American English follow.
Adapted from M. Broukal, P. Murphy, All About the USA.

Ö uczniowie wykonuj¹ æwiczenia na zrozumie-
nie treœci ogólnych i szczegó³ów:

COMPREHENSION
A. Looking for Main Ideas
Write complete answers to these questions.
1. What three books did Noah Webster write for

school children?
2. Why did Webster want to change the spellings of

words?
3. What was Webster’s most famous work?

B. Looking for Details
Circle T if the sentence is true. Circle F if the
sentence is false.

True False
1. American children used to use British

school books. T F
2. Webster’s books sold 1 million copies. T F
3. Webster wanted to change the spelling

of words. T F
4. The American spelling of the word color

is different from the British spelling. T F
5. Webster’s dictionary took exactly twenty

years to write. T F
6. Webster’s dictionary was the first

American dictionary. T F
7. Webster’s dictionary had 7,000 words. T F
8. Webster’s dictionary gave both the

meaning and the origin of words. T F

Ö po obejrzeniu oryginalnego s³ownika Webs-
tera, dyskutuj¹ na temat jego przydatnoœci
w czasach Gor¹czki Z³ota,
Ö uczniowie dyskutuj¹ problem trudnoœci ame-
rykañskiej i brytyjskiej odmiany jêzyka z pozycji
Polaka, ucz¹cego siê jêzyka angielskiego,

DISCUSSION

Discuss the answers to these questions with your
classmates.
1. Why is a dictionary useful?
2. Do you think spelling words in American English is

difficult? Why or why not?
3. Is spelling difficult in your language? Is it more or

less difficult than spelling in English?

ĆWICZENIE 3: Czy zrozumiemy tekst w jêzyku
amerykañskim? – Gdzieś w Stanach

Cel: zachêciæ uczniów do zmierzenia siê z nowo
wprowadzon¹ wersj¹ jêzyka angielskiego
Czas: 10 minut
Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, zamia-
na wersji amerykañskiej na brytyjsk¹, praca
w grupach
Materia³y: kopie tabeli ró¿nic regu³ pisowni
i s³ownictwa w obu wersjach jêzyka, kopia æwi-
czenia dla par uczniów
Przebieg æwiczenia:
Ö uczniowie zapoznaj¹ siê z tabelami ró¿nic:

SOMEWHERE IN THE USA / AMERICAN ENGLISH

SPELLING:
English spelling is difficult, as you know! In

1806 Noah Webster wrote a dictionary with new
(easier) American spellings. In fact he only changed
a few words – here are some of them:

BRITISH AMERICAN

catalogue catalog

programme program

litre liter

theatre theater

colour color

neighbour neighbor

VOCABULARY:
Here’s a selection of words which are different in
Britain and the USA:

BRITISH AMERICAN

flat apartment

crisps potato chips

chemist drugstore
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BRITISH AMERICAN

rubbish garbage

motorway highway

queue line

cinema movie theater

toilet bathroom

holiday vacation

to phone to call

biscuit cookie

stupid dumb

chips French fries

petrol gas

film movie

handbag purse

lorry truck

sweets candy

Ö pracuj¹c w parach, tworz¹ brytyjsk¹ wersjê
amerykañskiej konwersacji:

SOMEWHERE IN THE USA. Change the conver-
sation into British English:

Darlene: Oh, no! How can I be so dumb! I lost my
purse. And we’re going on vacation tomorrow.

Donna: OK. Calm down and think about it. Are you
sure it’s not in the apartment?

Darlene: Yes, I’m sure. I looked everywhere. Even in
the garbage.

Donna: What? Under those cold French fries.
Darlene: Yeah.
Donna: Where did you go today?
Darlene: Well, I went to the movie theater with

Dolores. She paid. Before that we went to a drug-
store. But I didn’t buy anything. This morning
I went down the highway to buy gas ... so I had
my purse then.

Donna: What happened at the gas station? Do you
remember?

Darlene: Yeah. There were two or three trucks in
there, and there was a line to pay. I paid for the
gas and I bought some potato chips and cookies.

Donna: And in the movie theater ... did you buy
candie/ Did you go to the bathroom?

Darlene: Hey, yes! That’s it. I left my purse in the
bathroom. Let’s call them right now!

Adapted from: M. Farrel, The World of English.

Ö uczniowie sprawdzaj¹ poprawnoœæ w³asnej
wersji z innymi parami i klas¹.
Pytanie uczniów: Wracając do historii Clementine, jak to
się stało, że utonęła?

Zapiski nauczyciela: Chociaż miałam pełną wersję pio-
senki, nie mogłam znaleźć jej zapisu muzycznego.

× ETAP 6: Co się stało z biedną
Clementine? – tradycje muzyki
i legendy ludowej
w dziewiętnastowiecznej Ameryce

ĆWICZENIE 1: Poznajmy ca³¹ historiê ¿ycia
Clementine – oryginalna wersja My Darlin’ Cle-
mentine

Cel: podanie uczniom pe³nej wersji losów Cle-
mentine, wprowadzenie elementów wiedzy
o technikach i stylu literackim dziewiêtnasto-
wiecznej Ameryki
Czas: 20 minut
Organizacja: wyk³ad, praca w parach
Materia³y: kopia oryginalnej wersji piosenki dla
ka¿dej pary, notatki do wyk³adu nauczyciela
Przebieg æwiczenia:
Ö Pary czytaj¹ pe³n¹ wersjê s³ów piosenki:

My Darlin’ Clementine

In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine,
Lived a miner, Forty-Niner,
And his daughter, Clementine...

(refrain)

Oh, my darlin’, oh, my darlin’,
Oh, my darlin’ Clementine,
Thou art lost and gone forever,
Dreadful sorry, Clementine...

Light she was and like a fairy,
And her shoes were number nine,
Herring boxes without topses,
Sandals were for Clementine...

(refrain)

Drove she ducklings to the millpond
Every morning just at nine;
Stubbed her toe upon a splinter,
Fell into the foaming brine...

(refrain)

Ruby lips above the water,
Blowing bubbles soft and fine...
But, alas! I was no swimmer,
And I lost my Clementine!

(refrain)

Then the miner, Forty-Niner,
He began to peak and pine,
Thought he oughter join his daughter,
Now he’s with his Clementine...

(refrain)
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All alone now, in the cavern,
In the canyon where I dine,
I eat dinner, but grow thinner,
For I miss my Clementine...

(refrain)

How I Missed her, how I missed her!
How I missed my Clementine!
’Til I Kissed her little sister...
And forgot my Clementine...

(refrain)
Adapted from: A. Malcoc, Easy Plays in English, p 129-139.

Ö uczniowie próbuj¹ podaæ streszczenie losów
bohaterki,
Ö pary ponownie œledz¹ tekst, poszukuj¹c ,,cie-
kawostek’’ stylistycznych,
Ö nauczyciel daje krótki wyk³ad na temat pseu-
do-literackiego stylu tekstu, wyjaœniaj¹c rolê te-
chnik zastosowanych dla osi¹gniêcia komiczne-
go efektu ca³oœci:

NOTES FOR THE LECTURE

1. In the original version, part of the comical effect
was derived from the mixing of the pseudo-literary
style (an attempt at elegance) with features reflecting
the miner’s rough speech and life.

Examples:
Õ Verse 1: Thou are lost (changed to You are lost) was
an Old English form that is now found only in poetry.
Õ Dreadful’ sorry (dreadfully sorry) is a relatively
formal or literary word: in the miners’ dialect, the
final -ly has been dropped.
Õ Verses 2/3: Light she was; Sandals were and Drove
she ducklings are examples of poetic inversion, used
frequently in older literary and poetic writing. Their
use here, to describe a miner’s daughter whose
feet are so large (size nine) that she has to wear
wooden boxes, sounds comically unpoetic and incon-
gruous.
2. Contrast, exaggeration, and figures of speech have
also been used here for comic effect.

Examples:
a. Verse 2: Light she was and like a fairy (but in
contrast, she had huge feet!)
b. Verse 3: Stubbed her toe upon a splinter – a tiny
piece of wood causes her to trip and fall! She falls into
the millpond, which is a quiet body of fresh water.
Here the millpond is referred to as the foaming brine,
a poetic expression used in reference to seas and
oceans-large bodies of salt water!
c. Verse 4: Clementine’s red lips were delicately blow-
ing bubbles as she was drowning, another incong-
ruous picture of a person who should be struggling
desperately to save herself from drowning.

d. Verse 7: The singer tells us how much he longs for
Clementine, and how sorry he is that she is dead; this
melancholy mood ends abruptly upon the arrival of
her little sister!
3. The flavor of the Miner’s dialect is preserved in
the original version of the song

Examples:
Õ The final -g is dropped from darling (darlin’), and
in the refrain, the phrase ought to in Verse 5 has been
left oughter, as it forms an ,,internal rhyme’’ with
daughter, an added comic effect.
Õ Verse 5: The Miner peaks and pines: in other words,
He grows thin and emaciated. He gradually withers
away and dies from grief, having first made the decision
that he should join his daughter Clementine in Heaven.
Adapted from: A. Malkoc, Easy Plays in English, pp.197-198.

Ö Uczniowie próbuj¹ zaœpiewaæ pe³n¹ wersjê
My Darlin’ Clementine.
Pytanie uczniów: Czy ma pani nuty tej piosenki? Dziew-
czyny, które grały na mandolinach w Szkole Podstawo-
wej, potrafią je odczytać.

Zapiski nauczyciela: Musiałam poprosić naszą nauczycie-
lkę wychowania muzycznego o zapisanie nut piosenki ze
słuchu, ponieważ żadna z nas nie dysponowała jej zapi-
sem nutowym.

ĆWICZENIE 2: Zabawmy siê w poszukiwaczy
z³ota, œpiewaj¹c historiê biednej Clementine
– dajcie nam tylko nuty!

Cel: zabawa z jêzykiem angielskim
Czas: 10 minut lekcji, ok. 60 minut przygoto-
wania w domu
Organizacja: grupa mandolinistek, ca³a klasa
Materia³y: nuty i mandoliny dla grupy dziew-
cz¹t, pe³na wersja tekstu piosenki dla klasy
Przebieg æwiczenia:
Ö grupa oœmiu dziewcz¹t prezentuje klasie frag-
ment melodii przygotowany w domu
Ö uczniowie œpiewaj¹ do wtóru mandolin.

Pytanie uczniów: Czy istnieje jakaś książka o losach
Clementine?
Zapiski nauczyciela: Przypomniałam, że historia jest ano-
nimowa i została zapisana jedynie w formie piosenki.
Jednakże odnalazłam jej prostą adaptację w zbiorze
sztuk ,,Easy plays in English’’.

× ETAP 7: ,,Moja droga Clementine’’:
melodramat Starego Zachodu
– literatura amerykańska

ĆWICZENIE 1: Kto chce byæ Clementine?

Cel: zapoznanie uczniów z fragmentem literatu-
ry amerykañskiej
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Czas: 45 minut
Organizacja: czytanie ze zrozumieniem, praca
ze s³ownikiem, techniki dramy, praca w gru-
pach, ca³a klasa
Materia³y: kopie tekstu sztuki dla ka¿dego
ucznia, egzemplarz s³ownika Oxford Wordpower
dla grup
Przebieg æwiczenia:
Ö Uczniowie czytaj¹ tekst sztuki, sprawdzaj¹c
nowe s³owa w s³owniku:

My Darling Clementine
A Melodrama of the Old West

Characters
Narrator, Miner, Clementine’s father, Clementine,
Crowd of Gold Miners, Young Man, one of the crowd of
gold miners Townspeople, Girl from Back East, Clemen-
tine’s sister, Chorus (offstage left), Solo Singer (offstage
right)

Scene

All the action in the story takes place in the
canyon, between the mill, offstage left, and the mill-
pond, offstage right. In the background, high moun-
tains tower over the canyon, where a mountain stream
runs into the mill and thence along into the millpond.
Act One. The Gold Rush
Chorus (Softly): Oh, my darlin’, oh, my darlin’,

Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone forever,
Dreadful’ sorry, Clementine...

Narrator: (He enters stage left and stands at the side,
near the audience.) The story of Clementine, tragic
heroine of the Old West, takes place in the
mountains of California, in the year eighteen hun-
dred and forty nine. It was an historic time in
American history – for only the year before, gold
had been discovered in Slitter’s Mill in California.
When news of the discovery was carried back
East, thousands of adventurous souls deserted
their families and friends to look for gold. Their
frantic rush to the West Coast went down in
history as the Great Gold Rush of Eighteen Forty
Nine and the adventurers who trekked westward
were known as the Forty-Niners. One of these
brave souls was Clementine’s father.

In our story-in-song, Clementine and her father
are early arrivals in California. They have found
a home in a rocky cavern in the mountainous
canyon where the miner is already excavating for
gold.

Solo Singer:
(Loudly and clearly)

In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine,
Lived a miner, Forty-Niner,
And his daughter, Clementine.

Narrator: The canyon quickly becomes a popular pla-
ce to look for gold. From time to time, trainloads
of newcomers form Back East arrive, in a hurry to
find a fortune. As the curtain opens, the canyon is
deserted except for our heroine and her father
– who is taking her for a walk through the canyon.
(The Narrator exits stage left.)

Miner: (He and Clementine enter stage left. The Miner is
carrying tools and a bag over his shoulder. They
walk toward the center of the stage, und stop to
look at the scenery.) Well, Clementine, here we
are! (He looks around.) There’s the mill. (He points
to the stage left.) And the millstream. (He indicates
the center back of the stage.) And there’s the
millpond, Clementine, over there! (He waves his
hand in the direction of the stage right exit.)

Clementine: (She is shy and awkward). Oh, is that the mill-
pond? (She looks disinterestedly in the direction of the
millpond, then awkwardly adjusts her apron strings.)

Miner: Yep, that’s the millpond. (He looks around at
the scenery again.) You know, Clementine, I’m
sorry your Ma and little sister didn’t come to
California with us!

Clementine: I know, Pa, I know! But someone had to
take care of the place back home. (She sighs.)
Maybe they’ll come in the spring. (She sighs again,
and adjusts her hair.)

Miner: Yep, in the spring, maybe. (He sighs.)
I hope so!

(They both sigh again, together, and then turn, as they
hear a noise offstage left. A crowd of rough-looking Gold
Miners enter, cheering and shouting. One young man,
especially handsome, sees Clementine. She moves to one
side and stands awkwardly, looking down at her shoes.)

Howdy! Howdy, there!
Hello! Hello!

Goldminers: We’re lookin’ for gold!
Yeah, where’s the gold, mister?
Gold! Gold! Gold!

(They walk around and look at the scenery. They laugh
and slap each other on the back, and show off their
tools and shoulder bags to each other. The handsome
young man stands near Clementine and smiles at her.
She pretends not to see him.)
Miner: Well, howdy, folks! Howdy! Welcome to Cali-

fornia! (He smiles and shakes hands with some of
the crowd.) If you’re lookin’ for gold, well, the
gold’s back in those hills! (He points to the moun-
tains in the background, stage left.) Yep, all
around, over there! (As he talks to the crowd, the
handsome young man approaches Clementine and
talks to her, but their conversation cannot be heard
in the noise of the crowd.)

Where? Where’s the gold?
Hey! Hey! What did he say? Over there?
In those hills over there?
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Goldminers: Thanks, pardner! Thank you kindly!
Yippee! Yippee!
Yahoo! Yahoo! Gold! Gold!

(They laugh and shout, throw their caps in the air, jump
up and down in excitement, and rush off stage left,
shouting Gold! Gold! Gold! The handsome young man
follows, looking back over his shoulder at Clementine as
he exits.)
Miner: (He laughs, arid slaps his knee in delight.) They

sure are in a rush! (He stands with Clementine,
watching the crowd disappear. Their shouting can
still be heard off stage left. Clementine waves her
handkerchief awkwardly in a farewell gesture as the
curtain falls.)

Act Two – Tragedy at the Millpond

Chorus (Softly): Oh, my darlin’, oh, my darlin’,
Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone forever,
Dreadful’ sorry, Clementine.

Narrator: (He enters stage left and stands at the side,
near the audience.) Yes, it was truly love at first
sight! One of the gold miners, a handsome young
man from Back East, has fallen in love with Cle-
mentine. While he looks for gold in the California
hills, he romanticizes about our heroine.

Solo Singer: Light she was and like a fairy,
(Loudly and clearly) And her shoes were number nine,

Herring boxes without topses,
Sandals were for Clementine.

Narrator: But meanwhile – life goes on, in the canyon.
(He exits stage left.)

Miner (He and Clementine enter stage left. The Miner is
carrying his tools and bag.) Well, Clementine, I’m
goin’ to excavate in my own little, gold mine in the
canyon. And I want you to take care of the cavern.

Clementine: Yes, Pa! (She nods her head obediently.)
Miner: And, Clementine, remember to feed the cow

and the chickens.
Clementine: All right, Pa! (She nods again.)
Miner: And remember to drive the ducks to the

millpond! They need the water. (He gets ready to
leave.)

Clementine: Yes, Pa! But, Pa – (She looks over at the
millpond stage right, and then looks down at her
shoes.)

Miner: But what, Clementine?
Clementine: Well, Pa it’s all muddy over there at the

millpond. (She looks at her shoes again.) I’ll get my
new shoes all muddy!

Miner: H-m-m-m-m. (He scratches his head and thinks it
over for a moment.) Now let me think. I got some
old boxes behind the mill, somewhere. (He exits
stage left, and quickly returns, bringing two (shoe)
boxes and two pieces of string.) Here you are,
Clementine! Some old herring boxes.

Clementine: Herring boxes, Pa? (She looks at him
uncomprehendingly.)

Miner: Yep! Herring boxes, without topses – no tops,
see? Just the thing to keep your shoes from gettin’
muddy, Clementine! (He helps her step into the
boxes, one foot at a time. Then he ties a string
around each box, to hold it into the shoe, like an
overshoe.) Now! There you are, Clementine! (He
stands back to admire the boxes tied on to Clemen-
tine’s shoes. She takes a few awkward steps to try
them out.)

Clementine: Oh, that’s fine. Thanks, Pa! (She takes
another awkward step or two.)

Miner: That’s my girl! (He smiles proudly at Clementine.)
Well, I’m going now. (He picks up his things.)
Remember, now, take care of the cow, and the
chickens. And don’t forget to drive the ducks to the
millpond–at nine o’clock in the morning!

Clementine: All right, Pa! (She looks as if it is a great
mental strain to remember so much.) I’ll try! I’ll try
to remember.

Miner: G’bye now, Clementine! (He exits stage left.)
Clementine: Bye-bye, Pa! (She walks akwardly in the

direction of the millpond and exits stage right.)
Chorus (Softly): Oh, my darlin’, oh, my darlin’,

Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone forever,
Dreadful’ sorry, Clementine.

Narrator: (He enters stage left.) And so the seasons pass.
Every day, the Miner goes off to excavate for gold in
the canyon. And Clementine takes care of the cav-
ern home. She feeds the family cow, and the
chickens. And she drives the ducks – who now have
little ducklings – to the millpond every morning.
Until, one fateful day. (He exits stags left.)

Solo Singer: Drove she ducklings to the
millpond(Loitrily und

clearly) Every morning just at nine;
Stubbed her toe upon a splinter,
Fell into the foaming brine.

(Clementine enters stage left during this verse and
pantomimes driving the ducklings to the millpond as
she moves toward stageright exit. She stumbles awkwar-
dly over her shoe boxes, and falls down through
the exit, as if she were stumbling into the millpond,
offstage.)
Clementine: (Offstage right.) Help! Help!
Young Man: (He enters stage left, carrying his tools and

bag. He stops suddenly and listens intently.) Oh!
Oh! That voice! That voice! (He is romantically
charmed by the sound.)

Clementine: Help! Help! He-e-e-e-e-lp!
Young Man: Yes! Yes! (He is listening intently.) It is the

voice of my darlin’ Clementine! (He runs about the
stage frantically, looking for a sign of her.) Where
are you? Oh, where are you, Clementine?
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Clementine: In the millpond! I’m in the millpond!
Help! Help!

Young Man: (He stops running, and stands in amaze-
ment.) In the millpond? (He runs across to stage right
exit and looks out.) In the millpond, Clementine?

Clementine: (Impatiently) Yes, in the millpond! I stub-
bed my toe and fell in! (She makes loud noises
now, as if she were swallowing large gulps of water.)
Help! Help! Glug – glug – glug.

Young Man: Oh, alas! Alas, alas! (He holds out his arms
helplessly in the direction of the millpond offstage
right. He continues to hold this pose.) I don’t know
how to swim!

Solo Singer: Ruby lips above the water,
(Loudly and clearly) Blowing bubbles soft and fine.

But, alas! I was no swimmer,
And I lost my Clementine!

Chorus (Softly): Oh, my darlin’, oh, my darlin’
Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone forever,
Dreadful’ sorry, Clementine.

Act Three – The Siver Lining

Narrator: (He enters stage left.) Life in the canyon just
wasn’t the same after Clementine was gone! Her
father, the miner, missed her dreadfully. (He exits
stage left.)

Miner: (He enters stage left, carrying a bouquet of
straggly wild flowers.) Poor Clementine! Poor Cle-
mentine! (He walks slowly to center stage, stops and
sniffs the flowers.) You’re lost and gone forever. (He
sniffs the flowers again and sneezes.) Kerchew! Ker-
chew! (He walks to stage right exit and looks: out at
the millpond.) Nobody here but the ducklings, in
the millpond. (He turns slowly, walks back across the
stage. He stops once, center stage, looks up toward
Heaven, and sniffs the flowers again. He sneezes
weakly as he shuffles sadly off stage left.)

Solo Singer: Then the miner, Forty-Niner,
(Loudly and
clearly)

He began to peak and pine,
Thought be oughter join his daughter
Now he’s with his Clementine.

(The Townspeople enter in a funeral procession. They
walk slowly and solemnly, two by two, in double file
across the stage).

Too bad about poor Clementine!
Just imagine! Drowned in the
millpond!
Yes, just imagine! Drowned!
And now, her Pa! Poor man!

Townspeople: He was just too lonely! After Clementine
drowned, he was all alone.
Poor man! He just pined away.
It’s dreadfully sad, isn’t it!
Both gone. Too bad.

(As the Townspeople exit stage right, the Chorus sings.)

Chorus (Softly): Oh, my darlin’, oh, my darlin’
Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone forever,
Dreadful’ sorry, Clementine.

Narrator: (He enters stage left.) And, of course, the
handsome young man from Back East missed
Clementine, too. (He exits stage left).

Solo Singer: All alone now, in the cavern,
(Loudly and clearly) In the canyon where I dine,

I eat dinner but grow thinner,
For I miss my Clementine.

Young Man: (He enters, carrying a small table and one
chair. He is also carrying a bag over his shoulder.)
Oh, my darlin’ Clementine. (He sighs and shakes
his head sadly. He sits down at the table, takes
a napkin and a sandwich out of the bag. He unfolds
the napkin and places it neatly on the table. He
takes a bite of sandwich and looks around the
canyon.) Oh, my darlin’, darlin’ Clementine! (He
sighs again, and becomes lost in thought us he
slowly munches the sandwich.)

Narrator: (He enters stage left.) But in the words of the
well-known – but anonymous – philosopher, every
cloud has a silver lining. It is now springtime, and
the railroad train has just arrived from Back East!
Among the passengers is a beautiful young lady,
who has come to claim her father’s inheritance.
(He exits stage left.)

Girl from Back East: (She enters stage left, carrying
a small suitcase and wiping her eyes with a large
handkerchief.) Oh, boo-hoo! Boo-hoo! (She alter-
nately cries and wipes her eyes.)

Youny Man: (He looks up at the Girl and stops mun-
ching his sandwich.) Why, hello! (He is startled at
the sudden appearance of this beautiful stranger.)

Girl from Back East: (She stops crying to look at
the young man.) Hello. (She wipes away another
tear.)

Young Man: (He stands up and walks over to the Girl.)
You – (He realizes who the girl is.) You must be –

Girl from Back East: (She interrupts him.) Yes, that’s
right! I am. I’m –

Young Man: (He interrupts her.) Did you know that –
Girl from Back East: (She interrupts him.) Yes, I did. The

neighbors wrote me a letter. I – I was taking care
of the place back home. (She wipes the other eye.)
When the letter arrived, I bought a train ticket,
and got on the train, and here I am! (She looks
around, and then looks at the young man again. He
is really very handsome.)

Young Man: (He looks at the girl again. She is really
very pretty.) Well, ah, welcome! Welcome to Cali-
fornia! (He waves his hand in the direction of the
mountains.)

Girl from Back East: Why, thank you, kind sir! (She
smiles at the Young Man.)
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Young Man: May I walk you to your new cavern
home, in the canyon? (He is obviously charmed out
of his melancholy. He makes an elegant bow to her,
and picks up her suitcase.)

Girl from Back East: Why, thank you very kindly, sir!
(She smiles at him again; she is equally charmed.)

Young Man: And then, I can escort you to your
father’s excavation, in the canyon. (He smiles and
holds out his hand. She looks at the handkerchief in
her own hand, decides she has no further need for
it, and puts it in her pocket. She takes his hand.
They smile at each other and slowly exit stage left,
walking hand-in-hand.)

Solo Singer: How I missed her, how I missed her!
(Loudly and
clearly)

How I missed my Clementine!
’Til I kissed her little sister.
And forgot my Clementine!

Chorus (Softly) Oh, my darlin’, oh, my darlin’,
Oh, my darlin’ Clementine,
You are lost and gone; forever.
Dreadful’ sorry, Clementine.

Adapted from A. Malkoc, Easy Plays in English

Ö Ka¿da grupa przygotowuje rolê jednej po-
staci (Narrator, Górnik, Clementine, M³odzie-
niec, Dziewczyna ze Wschodu); grupy wyzna-
czaj¹ osoby do odczytania roli,
Ö grupy zaznaczaj¹ s³owa, które powinny zo-
staæ odczytane z akcentem amerykañskim,
Ö ca³a klasa æwiczy wymowê tych s³ów i zwro-
tów z pomoc¹ nauczyciela,
Ö uczniowie postanawiaj¹, ¿e role T³umu Gór-
ników, Ludzi z Miasta, Chóru i Œpiewaka od-
twarza ca³a klasa,
Ö uczniowie odczytuj¹ sztukê.

Pytanie uczniów: Hej, ludzie! A gdyby tak to wystawić?

Zapiski nauczyciela: O, nie! Powiedziałam, że będzie
mnóstwo pracy, musielibyśmy przygotować przedsta-
wienie wyłącznie po lekcjach; czekały wszak na nas
gramatyka do starej matury oraz wypracowania do
nowej. Ich entuzjazm był jednak tak wielki, że nie
pomogły argumenty rozsądku. Musiałam się poddać.

× ETAP 8: Moje Levisy i historia
Clementine na scenie – moda,
historia, geografia, życie codzienne,
język amerykański, muzyka ludowa
i literatura czasów Gorączki Złota
w USA

Ö Æwiczenia przygotowuj¹ce uczniów do wy-
stawienia sztuki
Cel: przygotowanie sztuki My Darlin’ Clemen-
tine’’ do pokazania na scenie

Czas: 4 miesi¹ce dodatkowych zajêæ dwa razy
w tygodniu, praca w domu (paŸdziernik 2000
– styczeñ 2001)
Organizacja: techniki dramatyczne, zajêcia ar-
tystyczno-muzyczne, próby, grupa aktorów
i muzyków, grupa uczniów pomagaj¹ca w przy-
gotowaniu przedstawienia (do spraw sceny, de-
koracji, kostiumów i rekwizytów, opracowania
muzycznego)
Materia³y: mandoliny, rekwizyty, kostiumy,
dekoracje, kopie tekstu sztuki i zapisu nuto-
wego
Przebieg przygotowañ:
Ö aktorzy, Œpiewak i Muzycy pracuj¹ nad inter-
pretacj¹ ról w czasie prób,
Ö grupa uczniów przygotowuje dekoracje (ma-
lowany obraz kanionu, drewniano-kartonowy
model m³yna z ruchomym wiatrakiem, plas-
tikowy strumyk),
Ö inna grupa pracuje nad przygotowaniem
rekwizytów (kaczki z kartonu i klocków Lego,
kurczaki-zabawki, krowa z krzes³a i materia-
³u w ³aty, staw z szuwarami z plastikowego
basenu i kartonu, drewniano-kartonowa trum-
na, walizka, plecaki, siekierki, kartonowe
pude³ka ,,po œledziach’’, warkocze z nylo-
nowych rajstop, krzese³ko, czarne chusty),
Ö uczennica Szko³y Muzycznej koordynuje pra-
cê grupy mandolinistek, chóru i œpiewaczki-
solistki,
Ö grupa odpowiedzialna za kostiumy pracuje
nad ich zgromadzeniem i przygotowaniem.
Ö Przedstawienie:
Cel: zaprezentowanie wiedzy uczniów na temat
aspektów kultury amerykañskiej w formie
przedstawienia dla innych uczniów, nauczenie
widowni piosenki My Darlin’ Clementine
Czas: styczeñ – luty 2001
Materia³y: jak w ,,Æwiczeniach...’’ oraz kopie
tekstu piosenki dla publicznoœci
Przebieg: 23 stycznia 2001: przedstawienie dla
uczniów naszego Liceum oraz nauka pe³nej
wersji My Darlin’ Clementine, 26 stycznia 2001:
wizyta w Szkole Podstawowej (klasy II – VI)
– prezentacja sztuki z wprowadzeniem w jêzyku
polskim oraz nauk¹ refrenu piosenki, 29 stycz-
nia 2001: przedstawienie dla uczniów Gimnaz-
jum, 1 lutego 2001: wystêp na VII Festiwalu
Teatrów w Jêzyku Angielskim w Rybniku,
w którego rezultacie grupa otrzyma³a Druga
Nagrodê Festiwalu.
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The story of Clementine takes place in the mountains of
California in the year 1849.

There’s the mill... and the millstream... and there’s the
millpond, over there.

Here you are, Clementine! Some old herring boxes... Just
the thing to keep your shoes from gettin’ muddy.

Clementine takes care of the cavern home. She milks the
cow and feeds the chickens.

Every day, the miner goes off to excavate for gold in the
canyon and Clementine drives the ducks to the millpond.

– Oh, where are you, Clementine?
– In the millpond! Help!

Poor Clementine! You’re lost and gone forever! Nobody
here but the ducklings, in the millpond.

Life in the canyon just wasn’t the same after Clementine
has gone. Her father missed her dreadfully.
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And now, her Pa! Poor man! He just pined away! He was
just too lonely! After Clementine drowned, he was all
alone. Both gone. Too bad.

But in the words of the well known, but anonymous,
philosopher ’every cloud has a sillver lining’.

It is now springtime, and the railroad train has just
arrived from the Back East.

May I walk you to your new cavern home in the canyon?

This is the end of our story-in-song. What will the reaction
of our audience be?

Yeah, they are clapping their hands! Let’s bow: one, two,
three and four!

Grupa dzieli siê z nauczycielem refleks-
jami po przygotowaniu przedstawienia. Kilku
widzów z Liceum daje nam swoje recenzje

Zapiski nauczyciela: Byłam obecna tylko na dwóch pier-
wszych przedstawieniach. Podobały mi się bardzo. Czas
spędzony na wymyślaniu gagów i efektów komicznych,
jak również strojów i oprawy scenicznej nie poszedł na
marne. Reakcja publiczności była bardzo żywiołowa.
Pomysł zaopatrzenia widowni w kserówki tekstu pio-
senki i uczenie jej tradycyjnej amerykańskiej melodii był
chyba trafiony. Uczę również w Szkole Podstawowej,
którą odwiedziliśmy z naszym przedstawieniem i jeszcze
kilka dni po imprezie słyszałam Clementine nuconą
przez dzieci. Klasy, które uczę, prosiły mnie również
o więcej szczegółów na temat sztuki oraz zapaliły się do
pomysłu przygotowania własnych sztuk w języku angiel-
skim. Niestety, nie mogłam towarzyszyć moim uczniom
w ich występie konkursowym; tym bardziej ucieszył
mnie SMS z informacją o zdobyciu nagrody. Uważam,
że w pełni sobie na nią zasłużyli. Myślę, że zarówno moi
uczniowie, jak i widzowie naszego przedstawienia nau-
czyli się wiele o kulturze i historii kraju, którego języka
się uczą. Zdaję sobie sprawę z faktu, że projekt mógł się
powieść dzięki chęci moich uczniów do nauki języka, ich
ciekawości świata i dociekliwości w zgłębianiu wybrane-
go tematu. Grupa, której pracę opisałam, zdała właśnie
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maturę i rusza w świat. A ja mam nadzieję, że będę
spotykać dużo takich klas w następnych latach, czego
życzę również wszystkim koleżankom i kolegom lubią-
cym i ceniącym swój zawód.
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(listopad 2001)

Izabela Bawej1)

Bydgoszcz

Testy sprawdzające wiadomości z języka niemieckiego
– Themen neu 1, Themen neu 2

Zaczynaj¹c parê lat temu pracê w szkole,
stanê³am przed trudn¹ decyzj¹ wyboru odpo-
wiedniego podrêcznika do nauki jêzyka niemiec-
kiego. Szuka³am przede wszystkim ksi¹¿ki, która
pomog³aby moim uczniom rozwijaæ umiejêt-
noœæ porozumiewania siê w ¿yciu codziennym
zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, która
zawiera³aby teksty literackie, artyku³y z gazet
wraz z bogatym zestawem æwiczeñ zarówno do
pracy samodzielnej jak i w grupach, a tak¿e
umo¿liwi³aby systematyczne æwiczenie wszyst-
kich sprawnoœci jêzykowych. W wyborze tym
pomogli mi czêœciowo uczniowie i studenci,
opowiadaj¹c o swoich zainteresowaniach.

Podrêcznik Themen neu2) zawiera nie tylko
bogat¹ ofertê ró¿nych æwiczeñ popartych licznymi
kolorowymi ilustracjami i fotografiami, co zachê-
ca bardziej m³odzie¿ do nauki, ale zawiera tak¿e

wiele aktualnych tematów, które z jednej strony
s¹ interesuj¹ce dla m³odzie¿y, z drugiej zaœ s¹
zgodne z za³o¿eniami programowymi, np.: zawie-
ranie znajomoœci, zamawianie potraw w restaura-
cji, robienie zakupów, spêdzanie wolnego czasu,
opis wymarzonego domu, stosunki miêdzy rodzi-
cami i dzieæmi, konflikt pokoleñ, szczêœcie, wybór
zawodu, perspektywy znalezienia dobrej pracy,
ochrona œrodowiska, ¿ycie na wsi i w mieœcie,
praca za granic¹, podró¿e, problem cudzoziem-
ców, tolerancja i uprzedzenia itd.

Przeprowadzaj¹c kontrolê wyników nau-
czania ka¿dy nauczyciel mo¿e korzystaæ z goto-
wych materia³ów testuj¹cych z podrêcznika dla
nauczyciela. Poniewa¿ pozycje te s¹ dostêpne
na rynku wydawniczym równie¿ dla ucznia,
sama opracowujê w³asne testy do ka¿dego roz-
dzia³u podrêcznika. Chcia³abym przedstawiæ

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr VIII i w Nauczycielskim Kolegium
Jêzyków Obcych w Bydgoszczy.
2) H. Aufderstraße, H.Bock, M.Gerdes, J. Müller i H. Müller, Themen neu (Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache).
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propozycje takich testów dla rozdzia³ów 5 The-
men neu 1 i 2 Themen neu 2. Byæ mo¿e bêd¹
one pomocne dla nauczycieli pracuj¹cych z tym
podrêcznikiem.

Testowanie elementów jêzyka i poszcze-
gólnych sprawnoœci jest jednym z warunków
efektywnego nauczania jêzyka obcego. Kontrola
przeprowadzona na koniec ka¿dego rozdzia³u
pozwala mi systematycznie i regularnie spraw-
dzaæ przyrost umiejêtnoœci jêzykowych moich
uczniów. Przyczynia siê tak¿e do powa¿niejszego
traktowania przedmiotu przez m³odzie¿, rozwija
strategie samodzielnego uczenia siê, zwiêksza
motywacjê do systematycznej pracy nad przy-
swajaniem jêzyka obcego zarówno dla samego
siebie, jak i w celu uzyskania lepszych ocen.

Przez sprawdzanie poszczególnych partii
materia³u mogê stwierdziæ, które elementy zos-
ta³y lepiej przyswojone, a które gorzej, jak¹
czêœæ materia³u nale¿y jeszcze raz powtórzyæ.
Przed ka¿dym testem przeprowadzam lekcjê
powtórzeniow¹, na któr¹ uczniowie musz¹
przygotowaæ pytania dotycz¹ce tych zagadnieñ,
z którymi maj¹ jeszcze k³opoty. Na takiej lekcji
uczniowie mog¹ pytaæ o wszystko, nie boj¹c siê
z³ych ocen, poniewa¿ zajêcia te odbywaj¹ siê
bez oceniania. W ten sposób nawet s³absi
uczniowie maj¹ odwagê zadawaæ pytania, bez
obawy, ¿e mog¹ zostaæ negatywnie ocenieni za
swoj¹ niewiedzê.

Przeprowadzaj¹c kontrolê wiadomoœci
ucznia, u¿ywam formy testu, aby unikn¹æ subiek-
tywizmu. Dziêki temu mogê wykluczyæ wp³yw
elementów przypadkowych na wysokoœæ oce-
ny, do których nale¿¹ np. stosunek nauczyciela
do ucznia, nastrój oceniaj¹cego itd. Testy takie
umo¿liwiaj¹ mi tak¿e kontrolê wiadomoœci
ucznia w trudnych na ogó³ warunkach pracy
(klasy 35 i 39 osobowe), poniewa¿ ka¿dy uczeñ
ma w³asny egzemplarz testu, dziêki czemu mo-
¿e siê lepiej skoncentrowaæ nad swoj¹ prac¹.

Wiemy, ¿e w pe³ni skuteczna komunika-
cja jêzykowa wymaga znajomoœci leksyki i sk³a-
dni. Dlatego za³o¿eniem tych testów jest nie
tylko sprawdzenie opanowania zagadnieñ gra-
matyki jêzyka niemieckiego, która uczy logicz-
nego myœlenia, lecz tak¿e sprawdzenie umiejêt-
noœci poprawnego formu³owania treœci i skont-
rolowanie odpowiedniego zasobu s³ownictwa
uczniów u¿ywanego w naturalnych aktach ko-
munikacji.

× Kapitel 5 Themen neu 1

Name ................... Vorname ..................
Ö I. Was passt nicht?
1) Schlafzimmer – Bad – Spiegel – Flur
2) Sessel – Stuhl – Bett – Lampe
3) modern – gut – schön – phantastisch
4) stören, füttern, herstellen, draußen
5) wohnen, leben, mieten, lieben

Ö II. ,,Haben’’ oder ,,machen’’ – ergänze, bitte!
Glück ....... Lärm ....... Zeit ......... Platz .......
Krach ....... Lust ....... Ordnung ..... Streit .....

Ö III. Welches Verb passt?
1∗ die Heizung, den Aufzug, die Batterien ......
2∗ Deutsch, ein Gespräch, das Problem ..........
3∗ Geld, sehr viel, zu wenig .........................
4∗ eine Frage, einen Brief, nicht alles ..............
5∗ Beamter, schlank, Lehrer ..........................

Ö IV. Ergänze den Text!
Wir ....... in Frankfurt. Unsere Wohnung ist
nicht ....... . Sie hat 4 Zimmer, ....... Küche, ......
Bad und eine Toilette. ....... liegt sehr günstig.
Wir ..... 1730 DM kalt. Ein ...... mit Garten ist
unser Traum. Aber die Häuser sind sehr .....
und liegen außerhalb. Wir ........ beide in
Frankfurt, und ....... auch hier wohnen. Eigent-
lich ....... wir gerne bauen, aber das ..... nicht.
In Frankfurt ..... das niemand bezahlen.

Ö V. Wie heißt das Gegenteil?
gefährlich – ....... gut – ........ modern – ..........
hell – ................ heiß- ........ schön – .............

Ö VI. Ergänze, bitte!
1. Das Buch liegt .... ..... Bank.
2. Er arbeitet .... .... Garage.
3. Das Regal steht ..... ..... Sessel.
4. Der Hund liegt ..... ..... Teppich.
5. Sie hilft der Oma ... .... Küche.
6. Das Plakat hängt ..... ...... Wand.
7. Das Kind sitzt .... ..... Stuhl.

Ö VII. Wie möchtest du gern wohnen? Wie sieht
dein Traumhaus aus?
...........................................................................

VIEL SPAß!!!

× Kapitel 2 Themen neu 2

Name ........................ Vorname ..................
Ö 1. Ergänze sonst, trotzdem, dann, aber, denn,
deshalb, und!
1) Für Akademiker gibt es wenige Stellen, ......

haben viele Studenten Angst.
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2) Die Studenten wissen das natürlich, ..... die
meisten sind nicht optimistisch.

3) Man muss einfach besser sein, .... findet
man bestimmt eine Stelle.

4) Du musst zuerst das Abitur machen, .....
kannst du nicht studieren.

5) Ihr macht das Studium keinen Spaß, .....
studiert sie weiter.

6) Sie hat viele Bewerbungen geschrieben, .....
sie hat keine Stelle gefunden.

7) Er lebt noch bei seinen Eltern, .... eine
Wohnung kann er nicht bezahlen.

Ö II. Bilde Sätze!
∗ Herr Bauer / unzufrieden / sein / weil / er / an-
strengende / eine / haben / Arbeit ..................
∗ Eva / zufrieden / sein / obwohl / haben / sie
/ Freizeit / wenig ............................................
∗ Hans / nicht / können / studieren / wenn
/ bekommen / er / Zeugnis / schlechtes / ein
......................................................................

Ö III. Welches Verb passt?
Geld .... eine Freundschaft .... einen Brief .......
Medizin ....... Kassette ......... fünf Minuten ......

Ö IV. Ergänze die Stellenanzeige!
Wir sind ein groß... Unternehmen der
deutsch... Textilindustrie. Wir machen attrak-
tiv... Mode für jung... Leute und verkaufen sie
in eigen... Geschäften. Für unser neu... Mode-
kaufhaus in Würzburg suchen wir eine neu...
Chefin oder einen neu... Chef. Er oder sie sollte
zwischen 35 und 45 Jahren alt sein, schon
alleine ein groß... Textilgeschäft geleitet haben
und gerne mit jung... Leuten zusammenarbeit-
en. Wir bieten Ihnen einen interessant... Ar-
beitsplatz, ein gut... Gehalt und eine sicher...
beruflich... Zukunft in einem modern... Betrieb.

Ö V. Beantworte die folgenden Fragen! (3 Sätze
zu jeder Frage)
1. Was wolltest du als Kind werden? Warum?
......................................................................
2. Hast du deinen Traumberuf?
......................................................................
3. Was findest du im Beruf am wichtigsten?
......................................................................

VIEL SPAß !!!
(maj 1999)

Ewa Pobiedzińska1)

Wałbrzych

Łacina w pigułce – czyli to, co nam grozi, jeśli język łaciński pozostanie
jako fasada kształcenia humanistycznego

Filolog klasyczny przekwalifikowany na
przyk³ad na nauczyciela etyki, jêzyka polskiego,
czy religii bêdzie móg³ prowadziæ lekcje prze-
mycaj¹c zaledwie zdanie ³aciñskie. Optymisty-
czn¹ wersjê tego samego konspektu mo¿na by
zatytu³owaæ: ,,Trzy w jednym, czyli jeden kon-
spekt dla lekcji ³aciny, etyki i religii albo dowód
na uniwersalizm ³aciny i latynisty’’.

Ö
Temat 1. Errare humanum est.
Prawo do błędu a obowiązek
nieomylności

× Dlaczego pope³niamy b³êdy?

Ö z niewiedzy (z braku wiedzy),
Ö z niedoskona³oœci.

Niewiedza cz³owieka o sobie samym, a tak¿e
wszelka niewiedza, nie jest jakimœ brakiem lu-
dzkiej natury, ale nale¿y do samej tej natury.
Gdyby cz³owiek wiedzia³ wszystko, by³by Bo-
giem. Gdyby nie wiedzia³ nic, by³by zwierzê-
ciem. Czêœciowa wiedza i jednoczeœnie czêœcio-
wa niewiedza o sobie samym jest wiêc jego
istot¹. ,,Człowiek jest żyjącą niewystarczalnością’’
(za Platonem – Ortega y Gasset)2).

Uczniowie podaj¹ przyk³ady. Czy powin-
niœmy zatem oczekiwaæ od cz³owieka nieomyl-
noœci? Czy mo¿na mówiæ o obowi¹zku nieomyl-
noœci?

,,Tak bardzo przejęliśmy się prawdą, że
wszyscy jesteśmy omylni, że prawie nie chcemy
wiedzieć o tym, że niekiedy także my sami jesteś-
my zobowiązani do nieomylności, bo istnieją rów-

1) Autorka jest nauczycielką języka łacińskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu.
2) Wypisy z ksiąg filozoficznych. O człowieku (1995), wybra³ ks. Tadeusz Gadacz, Kraków: Wyd. Znak.
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nież takie błędy, do których nikt nie ma prawa.’’
Jeszcze mo¿e poeci o tym pamiêtaj¹, o czym
œwiadczy choæby wiersz:

Ryszard Krynicki
Minionej nocy

Minionej nocy
przyœni³ mi siê napis w nieznanym jêzyku:
bêd¹c cz³owiekiem
masz prawo do b³êdu,
ale masz prawo tylko do ludzkiego b³êdu,
ale masz prawo tylko do takiego b³êdu, który

potrafisz naprawiæ
Lecz nie masz prawa do b³êdu nie do naprawienia,
b³êdu, który zabija.

Prze³ó¿my tê ideê na jêzyk prozy: istnieje mnó-
stwo sytuacji, w których ka¿dy z nas nie tylko,
¿e mo¿e byæ nieomylny, ale ma œcis³y obowi¹-
zek nieomylnoœci. Na przyk³ad kiedy idziemy
na grzyby, mamy absolutny obowi¹zek nie-
omylnego rozró¿niania grzybów jadalnych od
truj¹cych. In¿ynier ma absolutny obowi¹zek nie-
omylnoœci w tych wszystkich obliczeniach, które
s¹ istotne dla bezpieczeñstwa budowanego przez
niego domu, mostu czy samolotu. I choæbyœmy
czasem nawet w takich sytuacjach siê mylili, to
przecie¿ jest oczywiste, ¿e ,,nie masz prawa do
b³êdu nie do naprawienia, b³êdu, który zabija’’3).

Zadanie: Podaj przyk³ad:
Ö b³êdu, który potrafisz naprawiæ,
Ö b³êdu nie do naprawienia.

Mo¿na tu postawiæ cezurê, ale mo¿na
te¿ pójœæ dalej i wtedy dojdzie do g³osu g³ówny
aspekt lekcji religii.

,,Dla mentalności współczesnej szczegól-
nym kamieniem zgorszenia jest uchwalony przez
Sobór Watykański I (1870 r.) dogmat o nieomyl-
ności papieża jako nauczyciela wiary całego Koś-
cioła. Otóż prawda przyniesiona nam przez Chry-
stusa to nie jest plastelina, z której każdy może
sobie ukształtować światopogląd, jaki mu się po-
doba. Chrystus Pan nie nauczał nas ludzkiej praw-
dy. On przyniósł nam prawdę od swojego Przed-
wiecznego Ojca (J 7,16). Przekazał ją Zbawiciel
Apostołom (J 20, 21; Łk 10,16), którym obiecał
szczególną opiekę Ducha Świętego, ażeby przy-
niesiona przez Niego prawda nie uległa wypacze-
niu (J 14,26). To On sam, Jezus Chrystus, tak
ukształtował swój Kościół, żeby był on ,,kolumną

i podporą prawdy’’ (l Tm 3,15). A wszystko to po
to, żeby każdy z wierzących miał możliwość nie-
omylnego rozpoznania prawdy Bożej i żeby dzie-
ląc się wiarą choćby tylko ze swoim dzieckiem,
mógł ją wyznawać i przekazywać nieomylnie.
Zatem dar szczególnej nieomylności udzielany ko-
lejnym biskupom Rzymu jako nauczycielom wiary
całego Kościoła jest im udzielany ze względu na
nas, aby każdy z wierzących mógł być w swojej
wierze nieomylny’’ [J. Salij, j.w.].

Ö
Temat 2. Nihil agendo homines
male agere discunt

× Bezczynnoœæ jest szko³¹ (discunt) z³a
= z³ego postêpowania (agere), prowadzi
do z³ego czynu.

Dlaczego?
Trzeba najpierw poczyniæ pewne konie-

czne rozró¿nienia: czym innym jest bowiem
ca³kowite pró¿niactwo, bezmyœlne lenistwo,
nieróbstwo – jak w krainie pieczonych go³¹b-
ków, czym innym bierne zu¿ywanie czasu (np.,
na ogl¹daniu telewizji), a jeszcze inaczej oce-
niamy czas wypoczynku po pracy czy powstrzy-
manie siê od dzia³ania (pracy) jako œwiêtowa-
nie czasu œwiêtego. Mo¿e nawet warto na mar-
ginesie bli¿ej sprecyzowaæ pojêcie czasu œwiête-
go. ,,Chodzi o to, żeby ów czas codziennego
pogrążenia w doczesnych sprawach był regular-
nie przerywany medytacją nad sprawami wiecz-
nymi, zanurzaniem się w rzeczywistości niewidzia-
lnej, lecz najważniejszej, której rzeczywistość świe-
cka jest ledwo bladym i skrzywionym refleksem,
żeby więc czas świecki był przez święto niejako
regularnie odnawiany, jakby życie zwykłe zaczy-
nało się od nowa po święcie’’4).

W naszym przypadku chodzi oczywiœcie
o nieproduktywne nieróbstwo i lenistwo. Jaki
stan ducha rodzi bezczynnoœæ?
Ö Zobojêtnienie, nuda, upadek ducha (acedia),
stêpienie wra¿liwoœci na dobro, zniechêcenie,
przygnêbienie, spleen, chandra, smutek, brak
chêci do czynienia dobra, uczucie pustki.
Ö Rozrasta siê: perwersyjna satysfakcja z do-
strzegania wiêkszego z³a i nieprawoœci u innych,
ma³odusznoœæ, gorycz, niechêæ ...

3) Jcek Salij OP (1999), Świadectwo wiary. ,,Tygodnik Powszechny’’ 12/1999.
4) Leszek Ko³akowski (1998), Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków: wyd. Znak, s. 69.
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F. Dostojewski przepowiada³, ¿e do zni-
szczenia ludzkoœci przyczyni¹ siê nie tyle wojny,
ile w³aœnie nuda, stan metafizycznej pustki, ma-
j¹cy w sobie zgo³a coœ demonicznego5). Czego
potrzebuje cz³owiek pusty i znudzony – ci¹g³ych
bodŸców i coraz silniejszych podniet, sensacji,
ekscytacji, tego, co kusz¹ce, ostentacyjne, uroz-
maicone, ciekawe, atrakcyjne, uspokajaj¹ce su-
mienie, ³agodz¹ce ,,ból istnienia’’. Cz³owiek nie
mo¿e ¿yæ tylko w fotelu przed telewizorem
i odbieraæ bodŸce. W koñcu wychodzi na ulicê:
,,Można przeczytać, na przykład, że chuligańskie
bandy w miastach różnych krajów, bezcelowo
rozrabiające, niszczące co popadnie i tłukące ko-
go popadnie, tak się właśnie tłumaczą: bo nudno
(była kiedyś taka piosenka w kabarecie STS – chy-
ba Agnieszki Osieckiej: to wszystko z nudów,
wysoki sądzie)’’ [L.K. j.w.].

Z tym uczuciem czy stanem nudy wi¹¿e
siê – jak to powie Fromm – samotnoœæ moral-
na. Jest to brak zwi¹zku z wartoœciami, sym-
bolami, wzorami. Jest wewnêtrzn¹, duchow¹
pustk¹6). ,,Oglądanie podniecających filmów, jak
się okazuje, nie wystarcza; pewnie dlatego po
prostu, że jest to bierne oglądanie, że nie można
się wyzbyć uczucia fikcyjności i że się samemu
w nim nie uczestniczy. Przeciwnie, fascynujące
przygody telewizyjnych bohaterów mogą potęgo-

wać nudę, głód stymulacji, a także uczucia po-
krzywdzenia: a dlaczego ja nie mam takiego cie-
kawego życia, jak ów detektyw nieustraszony,
i dlaczego nie jestem tak bogaty jak Liz Taylor?
I cóż począć z tą biedną młodzieżą, która gło-
du nie cierpi i boso nie chodzi, ale nie ma ...’’
[L.K. j.w.].

Postawmy pytanie: czego? Poczekajmy
na propozycje uczniów.

× Wniosek koñcowy:
Ö ,,Uczucie nudy rozbudza, oczywiście, potrzebę
wyjścia z nudy, a to wyjście może być zarówno
niszczycielskie, jak twórcze, przy czym pierwsze
jest łatwiejsze.’’ [L.K.j.w.].
Ö Nuda, jak powiedziano, nie mo¿e niczym
zape³niæ duszy. A ¿ycie nie znosi pró¿ni. Ewan-
gelia œw. Mateusza (rozdz. 4) mówi o tym, ¿e
gdy wytwarza siê taka pró¿nia (g³ód) – ,,Jezus
poczuł głód’’ – wtedy zbli¿a siê szatan.

Myœlê, ¿e zebrany tu materia³ jest na
tyle prowokacyjny, ¿e mo¿e wywo³aæ ¿ywy od-
dŸwiêk w ka¿dym zespole uczniowskim.

(marzec 2002)

5) Wac³aw Hryniewicz OMI (1999), Czy dobro musi prze-
grywać? ,,Tygodnik Powszechny’’ 16/1999.
6) Wypisy z ksiąg filozoficznych. O samotności – o spotkaniu
(1995), wybra³ ks. T. Gadacz, Kraków: wyd. Znak.

Marcin Morawski1)

Warszawa

Rozmówki łacińskie z X wieku

Chocia¿ na brytyjskich uniwersytetach
studia nad tzw. literaturą Anglo-Latin nikogo nie
dziwi¹, w Polsce trudno jest znaleŸæ wœród filo-
logów klasycznych – o anglistach ju¿ nie wspo-
minaj¹c – kogoœ, kto mia³by jakiekolwiek pojê-
cie o ³aciñskojêzycznej literaturze Wysp Brytyj-
skich we wczesnym œredniowieczu. A wielka
szkoda! Beda Wielebny, Aldhelm, Patryk, Al-
kuin – ¿eby wymieniæ tylko najbardziej znanych
– zas³uguj¹ na powa¿ne studia i wiêksze zainte-
resowanie. Ich ³acina, oczywiœcie, nie mo¿e siê
równaæ z kadencjami Cycerona czy wersami

Horacego (chocia¿ Beda pisa³ bardzo dobre
hymny w metrum jambicznym, a przez ca³e
œredniowiecze u¿ywano jako podrêcznika met-
ryki jego De arte metrica), trzeba pamiêtaæ, ¿e
w czasach Imperium Romanum Brytania nie
by³a tak zromanizowana jak np. Gallia, a przy-
bycie germañskich plemion Anglów, Sasów
i Jutów w V wieku niemal cofnê³o ten proces
– dlatego w³aœnie ³acina wyspiarska jest inna
i cieszy siê szczególnym zainteresowaniem
wœród uczonych. Misje Augustyna z Canterbury
(a w³aœciwie Augustyna z Rzymu), Teodora

1) Autor jest doktorantem Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
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i Hadriana – wszyscy oni byli posy³ani do sak-
soñskiej Brytanii przez papie¿y – g³ównie przez
liturgiê Koœcio³a wprowadzi³y na nowo ³acinê
na Wyspy. Poniewa¿ dla Anglosaksonów by³a
ona jêzykiem obcym – jak i dla wspó³czesnych
uczniów – musieli siê jej uczyæ od podstaw.
AElfric, opat Eynsham (ok. 955-1010) napisa³
³aciñsk¹ gramatykê oraz seriê ,,rozmówek’’, col-
loquia, w których przedstawiciele ró¿nych za-
wodów (pasterz, myœliwy, szewc itp.) odpowia-
daj¹ na pytania dotycz¹ce ich codziennych za-
jêæ. Co ciekawe, do tych ,,rozmówek’’ szybko
zaczê³y powstawaæ glossy staroangielskie, wpi-
sywane w rêkopisach nad tekstem ³aciñskim
– praktyka wci¹¿ popularna wœród uczniów
i studentów. Uczeñ AElfrica, inny AElfric o przy-
domku Bata (co po hebrajsku znaczy beczka),
doda³ do tego zbioru nowe colloquia, a niektóre
spoœród ju¿ istniej¹cych rozbudowa³. Poniewa¿
³aciny uczono przy klasztorach benedyktyñ-
skich, czêsto dialogi stworzone przez AElfrica
nawi¹zuj¹ – w nieco udramatyzowanej formie
– do sytuacji opisanych w Regule œw. Benedyk-
ta. Pojawiaj¹ siê w nich codzienne czynnoœci:
poranne wstawanie, mycie siê, zajêcia w szkole,
a nawet przy³apanie z³odzieja in flagranti. Mo¿-
na na przyk³adzie tych tekstów zobaczyæ, jakich
metod u¿ywali pedagodzy w szkole klasztornej
X wieku; mo¿na tak¿e poznaæ specyfikê ³aciny
w tym okresie, z jej idiomami i konstrukcjami
dalekimi mo¿e od wzorców klasycznych, ale
przecie¿ odzwierciedlaj¹cymi ¿ywy, mówiony
jêzyk. Myœlê, ¿e mo¿na je wykorzystaæ w trakcie
zajêæ, chocia¿by dla ich o¿ywienia, trochê na
wzór nauki jêzyków nowo¿ytnych. Dla przyk³a-
du przytoczê kilka dialogów, opieraj¹c siê na
wydaniu Scotta Gwara: Latin Colloquies from
Pre-Conquest Britain, Toronto Medieval Latin
Texts, 1996. Poniewa¿ w rêkopisach œrednio-
wiecznych, na których opiera siê to wydanie,
ortografia ró¿ni siê od klasycznej, pozwoli³em
sobie j¹ ujednoliciæ wed³ug powszechnie przy-
jêtych w polskich podrêcznikach wzorców. Poza
tym nieco arbitralnie podzieli³em partie na kil-
ku uczniów – czasami trudno powiedzieæ, czy
w rozmowie uczestnicz¹ trzy czy cztery osoby.

× W pierwszej scence jesteœmy œwiadkami
pocz¹tku dnia w klasztornej sypialni, czyli dor-
mitorium: niecierpliwy ch³opiec budzi kolegê
i przypomina o modlitwie; obudzony ca³kiem

trzeŸwo zwraca jednak uwagê na koniecznoœæ...
no w³aœnie!

a: Surge, frater mi, de tuo lectulo, quia tempus
est nunc nobis surgendi et manus nostras la-
vandi, et post lavationem manuum nostrarum
pergere ad eeclesiam et orationes nostras face-
re secundum nostram consuetudinem.
B: Da mihi prius vestimenta mea, et ficones
meos huc porrige et pedules et ocreas meas, ut
induam circa me, et postea surgam, et tunc
pergamus sic ad latrinam propter necessitatem
corporis nostri, et sic eamus ad lavandum nos.

[fico, onis – but; pedules, is – rodzaj skarpety,
onuce; ocrea, ae – rodzaj spodni]

NajwyraŸniej w klasztorze by³o dosyæ
ch³odno, a latryna znajdowa³a siê, oczywiœcie,
na zewn¹trz, dlatego ch³opiec najpierw chce siê
odziaæ w coœ cieplejszego. Nastêpny dialog,
tak¿e miêdzy ch³opcami z klasztornej szko³y,
pokazuje nam, ¿e natura ucznia nie zmienia siê
przez stulecia ... W przeciwieñstwie do uczniow-
skiego jêzyka, bo gdzie teraz us³yszymy ch³op-
ców zwracaj¹cych do siebie per ,,najdro¿szy
bracie’’?
A: Tu, puer, perge, et curre cito foras, et vide
caute ubi magister noster sit modo, et si huc
appropinquaverit, tunc citius cave nos.
B: Pergam libenter, dilecte frater, et currere
peniciter volo, et tuam iussionem implere.
Nunc exivi, o socii mei, et vidi eum modo
pergentem extra ecclesiam in coemeterio et
loquentem cum uno laico homine.
A: Ubi est modo?
B: Statim nunc perveniet ad nos. Cavete vos, et
cauti estote, et accipite cito libros vestros, et
legite et cantate antequam perveniat huc, ne
nos otiosos aut iocantes, cum venerit, inveniat.
Caveo vos. Ecce, post ostium stat modo, et
auscultat si legentes aut cantantes aliquid eri-
mus, et ecce modo adest.
[peniciter – szybko; modo -ju¿]

× Z dalszej czêœci tego colloquium mo¿emy
siê dowiedzieæ, jak wygl¹da³ rozk³ad dnia
w klasztorze i czym zajmowali siê mieszkaj¹cy
w nim ch³opcy:

Magister: O mei cari pueri, quid fecistis tota
die, aut quid habetis factum?
C: Domne care, nos legimus, et cantavimus
tota die, et scripsimus aliquid ante primam et
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post primam usque ad tertiam et quando aedi-
tuus pulsavit signum primum, tunc ilico sine
mora surreximus et ivimus ad latrinam, et po-
stea manus nostras septem psalmos canentes
lavimus. Et sic perreximus ad ecclesiam ad
nostras orationes psallendas, et postea indui-
mus nos cum vestimentis ecclesiasticis ad mis-
sam, et cantavimus missam et synaxes cum aliis
fratribus.
M: Fuistis omnes tunc induti?
D: Non utique, nisi hebdomadarii, cantor, et
qui epistolam legit et diaconus, qui evangelium
legit, et presbyter. Illi soli fuerunt vestiti tantum.
M: Quid egistis postea?
E: Quando audivimus percutere cymbalum,
tum naviter ambulavimus simul secundum or-
dinem nostrum silenter in refectorium ad nost-
rum cibum, et cantavimus versum nostrum, et
sic manducavimus cibum nostrum, et bibimus
quicquid habuimus cum gratia Dei, et post
refectionem nostram una exivimus ad eccle-
siam posteriorem nostrum versum canentes. Et
sic ordinatim cum disciplinae gravitate acces-
simus ad latrinam propter nostram necessita-
tem, et modo hic coram te volumus facere
quicquid praecipis nobis.

[aedituus, i – odŸwierny, woŸny; naviter – po-
rz¹dnie, skrzêtnie; refectorium, i – refektarz,
jadalnia klasztorna]

Niezbêdne wydaj¹ mi siê tutaj dok³adniejsze
objaœnienia. Prima to, oczywiœcie, godzina, ale
liczona jako prima hora diei, czyli po wschodzie
s³oñca; jednoczeœnie by³a to modlitwa liturgicz-
na odmawiana w³aœnie o tej porze. Tak samo
tertia oznacza modlitwê trzeciej godziny dnia,
czyli mniej wiêcej naszej dziewi¹tej rano. We-
d³ug godzin kanonicznych, czyli synaxes (pluralis),
wspólnie odmawianych modlitw, oznaczano
wszystkie pory dnia i nocy. Modlitwy te, zwane
te¿ officium, a w póŸniejszych wiekach breviarium
(brewiarz), sk³ada³y siê g³ównie z psalmów. Heb-
domadarius to ten, kto w ci¹gu danego tygodnia
(hebdomada) pe³ni³ nadzór nad liturgi¹; presbyter
to kap³an; epistola to fragment jednego z apostol-
skich listów z Nowego Testamentu, czytany pod-
czas mszy. Siedem psalmów, odmawianych pod-
czas mycia r¹k, to tzw. psalmy pokutne: 6, 32,
38, 51, 102, 130, 143. Versus zaœ to werset
z psalmu odmawiany jako modlitwa przed i po
posi³ku. Zauwa¿my te¿, ¿e wbrew obiegowym

opiniom w œredniowieczu przestrzegano higieny
osobistej ... Doskona³a okazja, ¿eby powiedzieæ
uczniom wiêcej o œredniowieczu, które wcale nie
by³o ,,wiekami ciemnymi’’ w potocznym rozu-
mieniu tego okreœlenia!

× W niektórych z rozmówek AElfrica s¹
i takie, w których uczeñ wymienia dni tygo-
dnia; w jednej z nich pojawia siê te¿ podzia³
dnia na godziny, chocia¿ biedny uczeñ ma
z nim pewne k³opoty:
M: Quae hora, puer, est modo?
D: Prima hora vel tertia vel meridies sive nona
vel vespertina.
A: Undecima hora est modo, et circa horam
tertiam exivi foras. Tunc aspexi ibi homines
ambulantes in platea, portantes in scapulis suis
ligna de silva, et vidi in campo equitantes pue-
ros, et in venatione equitare iuvenes post unum
leporem, et suos duriter equos cum suis calcan-
tes calcaribus et currentes canes valde cupide
inhiando. Vidi etiam aves per aera volantes,
nescio quo fugerunt, nec curo omnino.
M: Non debes curare de hoc: hoc est vanum.
Cogita aliud aliquid, quod melius sit, et cogita
bene facere omnibus diebus vitae tuae, et Deum
adora aliquando in nocte et aliquando in die.
A: Sic volo.

Surowoœæ nauczyciela znajduje swe uza-
sadnienie w Regule œw. Benedykta, która zakazu-
je braciom opowiadaæ, co widzieli poza klasz-
torem, gdy¿ jest to plurima destructio (67.5).
Jedenasta godzina to nasza czwarta po po³udniu,
kiedy dzienna praca zbli¿a³a siê ku koñcowi.

× W innym dialogu uczeñ prosi nauczyciela
o pomoc; mo¿na tu zobaczyæ metodê AElfrica,
opart¹ na Synonyma Izydora z Sewilli, a polega-
j¹c¹ na podawaniu – w celach dydaktycznych,
dla wzbogacenia s³ownictwa – ró¿nych s³ów czy
zwrotów o tym samym znaczeniu:
D: Doctor bone, utinam velles ostendere sive
plane mihi vel aperte manifestare lectionem
hanc, hoc testimonium, sive istam mysticam
scripturam, quia hanc sententiam non possum
intellegere sine doctore. Valde diffcilis est mihi
ad intellegendum, et non habeo tam profundam
doctrinam, ut animadvertere valeam haec sacra
mysteria.
M: Deduc huc, ut videam quantam mysticam
obscuritatem habeat sententia haec, et docebo
te de omnibus his sacramentis, ut recte et
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manifeste ea sumere et intellegere valeas et in
memoria semper custodire.
D: Deus omnipotens reddet tibi mercedem se-
mpiteram!

[lectio, onis – tu: fragment Pisma œw.]

× Wspomnian¹ wy¿ej metodê AElfrica do-
brze ilustruje tak¿e fragment innego dialogu
(zwróæmy uwagê na pytanie ,,kto to napisa³?’’,
wyra¿one na kilka sposobów, i na zgromadze-
nie ró¿nych wyrazów zwi¹zanych z prac¹ skry-
by), ciekawego tak¿e z innych wzglêdów. Doty-
czy on przygotowania do pracy w scriptorium;
pamiêtajmy, ¿e to w³aœnie mnichom zawdziê-
czamy nie tylko literaturê klasyczn¹, ³aciñsk¹
– maj¹ oni tak¿e swój udzia³ w zachowaniu
literatury staroangielskiej. Ch³opcy w klasztor-
nej szkole byli przygotowywani do pracy skry-
by. Poni¿szy dialog, jak s¹dzê, mo¿e pos³u¿yæ
jako wprowadzenie do lekcji traktuj¹cej o za-
chowaniu tekstów antycznych i wczesnoœred-
niowiecznych, a mo¿e i o samej transmisji teks-
tu. Mo¿na na przyk³ad zaproponowaæ uczniom
przepisywanie fragmentu ³aciñskiego tekstu
w ten sposób, ¿e kilku z nich otrzymuje ,,orygi-
na³’’, a z wykonanych przez nich kopii korzys-
taj¹ nastêpni. Potem mo¿na siê zabawiæ w œle-
dzenie b³êdów, tworzyæ ,,rodziny rêkopisów’’
itp., a tym samym uzmys³owiæ uczniom, w jaki
sposób tekst z, powiedzmy, trzeciego wieku
dotar³ do naszych czasów.
A: Scis bene scribere?
B: Nescio adhuc. Hactenus didici, et adhuc
discere volo et debeo.
A: Tum bene facis. Melius est scribere scire
quam nescire. Aliquod bonum inde impetrabis.

B: Hoc est verum.
A: Quis scripsit hoc? Aut quis scripsit scrip-
turam hanc? Aut quis scripsit librum hunc? Aut
quis scripsit volumen istud? Aut quis scripsit
paginam hanc aut lineam istam aut alphabe-
tum hoc, aut verba haec aut litteras has? Vivit-
ne homo ille, qui omnia ista scripsit? Bonus
scriptor fuit, et bonas manus habuit is, qui
universa haec scripsit.
C: Etiam. Adhuc vivit, sed senex est modo,
et nihil potest scribere modo propter caligi-
nem oculorum suorum et propter senectutem
suam.

To tylko niektóre z ,,rozmówek’’ wczes-
noœredniowiecznych szkó³ angielskich. Jak ju¿
wspomnia³em, nie jest to z³ota ³acina cyceroñs-
ka, niemniej jednak mamy do czynienia z jêzy-
kiem ¿ywym, nawet jeœli wciœniêtym w formy
szkolnej nauki, a w ka¿dym razie ¿ywszym ni¿
nasza obecna Latina viva. Tego rodzaju prepara-
cje – bo Colloquia AElfrica Baty s¹ przecie¿
rodzajem preparacji – maj¹ w³aœnie tê przewa-
gê nad tworzonymi wspó³czeœnie, ¿e dla ich
twórców ³acina by³a wci¹¿ jêzykiem mówio-
nym, nawet jeœli obcym, nie macierzystym;
mówionym na co dzieñ i nie tylko dla filologi-
cznej zabawy. Myœlê, ¿e czasami warto od³o¿yæ
na bok nasze – najlepsze nawet – podrêczniki,
a nawet, ¿e warto czasami od³o¿yæ do znudze-
nia klasycznych autorów (jako mediewista pro-
szê klasyków o wyrozumia³oœæ!) i spojrzeæ ¿ycz-
liwiej na pogardzan¹ zbyt czêsto ³acinê œrednio-
wieczn¹, która przecie¿ jest czêœci¹ naszej kul-
tury w stopniu nie mniejszym ni¿ Cyceron czy
Horacy.

(maj 2001)

ZAPROSZONO NAS:
Pearson Education Polska

– wydawca podrêczników Longmana
na

konferencję metodyczną dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego.

Konferencja towarzyszy Targom Ksi¹¿ki Edukacyjnej.
Sierpieñ 2002. Warszawa
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MATERIAŁY
PRAKTYCZNE

Teresa Mastalerz1)

Chrzanów

St Andrew2)

Wiêkszoœci Polakom œw. Andrzej kojarzy
siê z wró¿bami. Mniej ju¿ kojarzy go z krzy¿em
œw. Andrzeja przy przejazdach kolejowych.
A tylko jednostki wiedz¹, ¿e to te¿ patron Szko-
cji. Poni¿ej proponujê lekcjê kulturow¹ przygo-
towan¹ i przeprowadzon¹ przeze mnie na lekcji
jêzyka angielskiego w moim gimnazjum. Jej
elementem mog¹ te¿ byæ tañce szkockie, jeœli
ktoœ potrafi je tañczyæ (dla uczniów jest to
niesamowita frajda), jak równie¿ narodowa
pieœñ Szkotów œpiewana przez nich na wszys-
tkich meczach pi³karskich. To ostatnie mo¿e
zyskaæ szczególny aplauz kibiców pi³ki no¿nej,
bo melodia bêdzie im brzmia³a znajomo. Mo¿-
na te¿ poprosiæ paru odwa¿nych, by przyszli na
lekcjê w spódnicach w kratkê.

St Andrew

When John the Baptist met Jesus he
knew that there was something special about
him and said so. A fisherman named And-
rew, a friend of John’s, decided to follow
Jesus to hear what he had to say. He also
told his brother Simon, later called Peter,
about this strange new preacher and Simon
too became a follower of Jesus.

One day Jesus came along to the lake-
side to find the brothers working at their
nets. ’Come with me and I’ll make you fish-
ers of men,’ he said, meaning that they
would gather believers in Jesus’s ideas as
they had gathered fish in their nets. The two

men left their trade at once and became the
first apostles of their master.

Now everyone knows a good deal
about Peter, who became the leader of the
Christians after Jesus’s death, but they do not
give much thought to his brother Andrew.
We remember that it was Andrew who told
Jesus about the boy who had the loaves and
fish with which he is said to have fed five
thousand people. Another time some Greeks
asked Philip, one of the twelve apostles, if
they could speak to Jesus. Philip told Andrew
and they both went to ask Jesus. This seems
to show that Andrew was one of the very
closest friends Jesus had.

When Jesus was killed Andrew went
to foreign lands preaching the words he had
heard Jesus speak. This was highly danger-
ous, for the Romans, who ruled all that part
of the world, held that their emperor was
a god and that it was wicked to worship an
invisible god in the skies. Every Christian of
those days knew that he might finish up
hanging from a cross as Jesus did. For the
leaders there was even more danger.

We are told that Andrew went from
place to place without any thought for his
own safety, fearlessly speaking the message
he had heard from his master’s own lips. At
last he was taken by the Romans and cruci-
fied. They say he was fixed to an X-shaped
cross so that he would take longer to die, and

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Gimnazjum nr 3 w Trzebini.
2) Tekst St Andrew pochodzi z ksi¹¿ki Frank Carr (1973), 101 School Assembly Stories, London: W. Foulsham & c.o Limited.

1

2
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so suffer more. In this dreadful situation, the
story goes, Andrew continued to preach to
a great crowd until his life ebbed away.

Hundreds of years later the bones of
St Andrew were in the care of a man named
Rule. One night in a dream an angel ap-
peared to him and told him to take the relics
to Scotland. He did as he was instructed and
built a church there to house the holy bones.
In later years the Scots came to look on
Andrew as their own special saint. They be-
lieved he helped them in battle and they
looked on his flag – a white X-shaped cross
on a blue background – as Scotland’s own.

Every year on 30th November the
Scots celebrate St Andrew’s Day. At concert
halls and theatres all over the country people
listen to the songs, poems and plays of their
land. It is strange to think that they have
taken as their special saint a man who never
set foot in their country and probably never
even heard of it.

1. Answer the questions. Underline the part of
the text where you have found an answer.
a. Who told Jesus about the boy who had the

loaves and the fish?
b. Where did St Andrew go to teach the words

of Jesus?
c. Why was it so dangerous?
d. Why do the Scots celebrate St Andrew’s Day?
e. When do they celebrate it?
f. Who was Rule and what did he see in his

dream?

2. Write a short note about St. Andrew based on
your answers.

3. Is it true (T) or false (F)? Correct false sentences.
a. John the Baptist was a fisherman.
b. St Andrew was a couragous man.
c. St Andrew spent some time in Scotland.
d. St Andrew was fixed to an x-shaped cross so

that he would take shorter to die.
e. The Scottish flag is a blue x-shaped cross on

a white background.

4. Complete the words and then translate them
into your own language:
a. The two men left their t and

became the first a of
their master, Jesus.

b. Romans c St. Andrew.

c. A man who preaches is a p .
d. St. Andrew continued to p until

he died.
e. Rule built a church to h the holy

bones of St. Andrew.

5. Find their synonims. The number next to the
words suggests the part of the text where you can
find them.
a lot (3) news (5) holy (6,7) die (5)
collect (2) horrible (5) king or ruler (4)

6. Find their opposites and underline them. Trans-
late them into your own language. The number
next to the words suggests the part of the text
where you can find them.
devil (6) disappear (6) danger (5)
visible (4) safety (4)

7. Match the word halves and then match the-
words to the definitions. Translate them into your
own language. Underline the words in the text.
1) follow ed (1)
2) suff tist (5)
3) wick ground (4)
4) wor er (4)
5) back ship (6)
6) Bap er (1)

a. it’s a nickname of a person who baptised
Christ

b. to show respect for god by saying prayers etc.
c. someone who believes in a particular person

or set of ideas
d. to experience pain or unpleasant emotions
e. extremaly bad
f. the parts at the back of the picture, view, etc

which are not the main things you look at

8. Find the words that complete the crossword
and then translate them into your own language.

* * * * * S * * *

* * * T * * * *

* * * * A * * *

* * * * N

* D * * * *

* * R *

* * E * * * * * * *

W * * * * *

6

7
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9. Find 10 irregular verbs in simple past and
write their infinitives.

10. Find a word ,,loaves’’, translate it into your
own language and write it in singular.

ANSWER KEY:

1. a. St. Andrew (3) b. to foreign lands (4) c. The
emperor was a god and nobody was allowed to believe in
someone else (4) d. They believed he helped them in
battle (6) e. 30th November (7) f. He was the man who
took care of the bones of St. Andrew and he was told to
take them to Scotland. (6)

3. a. it doesn’t say b. T c. F he had never been to
Scotland d. F longer to die e. F a white x-shaped cross on
a blue background
4. trade, apostles, crucified, preacher, preach, house
5. a lot = a good deal, collect = gather, holy = saint, king,
ruler = emperor, news = message, horrible = dreadful,
die = ebb away
6. devil ≠ angel, visible ≠ invisible, disappear ≠ appear,
danger ≠ safety
7. 1c – follower, 2d – suffer, 3e – wicked, 4b – worship,
5f – background, 6a – Baptist
8. shape, battle, safety, invisible, dreadful, fearlessly,
rule, follower
10. loaves pl. loaf sing. (kwiecieñ 2002)

Ewa Bińczak1)

Ostrowiec Świętokrzyski

Ćwiczenia konwersacyjne doskonalące umiejętność
prowadzenia rozmowy telefonicznej

Umiejêtnoœæ mówienia w jêzyku obcym
jest sprawnoœci¹ kluczow¹, nad której rozwija-
niem pracujemy bezustannie. Rozmowa mo¿e
odbywaæ siê w ró¿nych sytuacjach komunika-
cyjnych. Rozmowa telefoniczna wymaga szcze-
gólnej precyzji wys³awiania siê ze wzglêdu na
specyfikê kana³u komunikacyjnego, przez który
jest prowadzona. S³owo i ton g³osu s¹ jedynymi
Ÿród³ami informacji, rozmówcy nie widz¹ siê
bowiem i nie mog¹ wnioskowaæ na podstawie
mimiki czy gestykulacji partnera.

Zaproponowane æwiczenia skupiaj¹ siê
na rozmowach telefonicznych maj¹cych na celu
wykonanie konkretnych zadañ, na przyk³ad za-
rezerwowanie stolika w restauracji, pokoju
w hotelu, biletu lotniczego czy terminu spot-
kania z szefem.

Ö
Rezerwowanie pokoju w hotelu
– Hotel reservations

Przed przyst¹pieniem do æwiczeñ kon-
wersacyjnych proponujê zebranie s³ownictwa
zwi¹zanego t¹ tematyk¹ i ewentualne poszerze-
nie go. Uczniowie podaj¹ znane im wyra¿enia,
na przyk³ad: to book a room, to reserve a room,
to make a reservation, to confirm a reservation, a sing-
l e

room, a double room, a suite, a room with a sho-
wer ...

I. Przeczytaj dialog i zapisz następujące informa-
cje. (Read the following dialogue and note down
the following details in the conversation.)
Ö date of reservation
Ö caller’s name
Ö number of people
Ö any special requirements

R = receiver C = caller

R: Good afternoon. Old England Hotel.
C: Good afternoon. I’d like to reserve a single

room with bath, please.
R: For what date, sir?
C: For the nights of February 9th to 11th.
R: That’s all right. Can I have your name, sir?
C: Mark Harris. Could you tell me the price

please?
R: That will be £50 per night.
C: Thank you. I’ll send you an e-mail to con-

firm the booking.

II. Ustaw podane zdania w odpowiedniej kolej-
ności. (Put the following sentences into the cor-
rect order.)
1. For the nights of September 14th to Sep-

tember 19th.
2. Thank you Mr. Evans. Goodbye.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
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3. Could you tell me the price, please?
4. Yes, certainly, sir. For what date?
5. Thank you. My name is Evans. Do you

need confirmation?
6. Hello, I’d like to book two double rooms

with bath, please.
7. One moment, please. Yes, we have two

double rooms available on those dates.
8. I’ll send it right away.
9. Hello. Grand Hotel. Can I Help you?

10. The price is £45 per night per room.
11. Yes, sir. If possible before the end of August.

III. Uzupełnij dialog i przećwicz go w parach.
(Complete the dialogue and practise it in pairs.)
R: Good morning. Blue Valley Hotel.
C: Good morning. I’d like to a single

room bath, please.
R: When , sir?
C: For the of June 12th to June 18th.
R: One moment, please. Could you the

dates, please?
C: Yes, from June 12th to June 18th.
R: I’m afraid we a single room with

a shower available at that time. Will that be
suitable?

C: With a shower? Yes, that is all .
R: In what name, please?
C: In name of Tocqueville.
R: Could you that, please.
C: T-O-C-Q-U-E-V-I-L-L-E. Could you tell me

the price, please?
R: That will be £60 per night.
C: Thank you. I’ll send you a fax to confirm

the .
R: Thank you, Mr. Tocqueville. Goodbye.
C: Goodbye.

IV. W parach przygotujcie i przećwiczcie dialogi.
(With a partner prepare and practise the dialogues.)
1. Book a double room for May 5th in the

name of Mr. Morris.
2. Reserve twenty single rooms for February

20th with the use of a conference room.

Ö
Rezerwowanie stolika
w restauracji – Restaurant
reservations

I. Uzupełnijcie podany dialog i przećwiczcie go
w parach. (Complete the following conversation
and practise it in pairs.)

R: Hello. Red Dragon Restaurant.
C: I’d like to a for tonight at

8 o’clock.
R: Certainly, madam. For people?
C: For six people.
R: In what , madam?
C: Mrs. Wilson.
R: Mrs. Wilson, at 8o’clock. Thank you.
Goodbye.
C: Goodbye.

II. Chcesz zarezerwować stolik na trzy osoby na
niedzielę wieczorem. Uzupełnij dialog. You want
to make a reservation for a table for three for
Sunday evening. Complete the conversation.
R: Good afternoon. Terry’s Restaurant.
C: .
R: Yes, madam. For how many people?
C: .
R: We have a table on the terrace. Is that
suitable?
C:
R: Can I have your name, madam?
C: .
R: Thank you Mrs. Roberts. We’ll see you on
Sunday. Goodbye.
C: .

III. W parach przygotujcie i przećwiczcie dialogi
oparte na podanych sugestiach.(In pairs practise
conversations using the following prompts.)
1. Make a reservation for a table for five for

Saturday evening.
2. Make a reservation for two, in a non-smok-

ing section, for Tuesday at mid-day.

Ö
Rezerwowanie bietu lotniczego
– Air reservations

Proponujê zacz¹æ od pracy w grupach
i zebrania s³ownictwa zwi¹zanego z podró¿o-
waniem samolotem i kupowaniem biletu.

I. W grupach wypiszcie słowa, które wiążą się
zarezerwowaniem biletu lotniczego. (In groups
write down as many words related to making an
air reservation as you can.) Na przykład:

a flight, a one-way ticket, an open return ticket,
a round trip, tourist class, economy class, business
class, first class, the luggage allowance, a smoking
section, a non-smoking section ...
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II. Przeczytaj dialog i zapisz następujące informa-
cje. (Read the following dialogue and note down
the following details of the reservation.)
Ö Date of flight
Ö Destination
Ö Departure time
Ö Class
Ö Caller’s name
Ö Any other relevant information

R: Good morning. Harrold Agency. Can I help
you?

C: I’d like to book a one-way ticket from Paris
to Tokyo.

R: Yes, sir. When do you want to travel?
C: I want to leave on Monday, May 15th and

I want a one-way ticket.
R: We have a flight at 11.30. Is that suitable?
C: Yes, that’s all right. How much is the ticket?
R: The price is $400 tourist class, $700 busi-

ness class.
C: I’ll travel business class. Could you tell me

what the luggage allowance is, please?
R: It’s 15 kilos per person.
C: Good. What is the check-in time?
R: It’s one hour before the departure. Can

I have your name, please?
C: My name is Ronald Smith. Can I collect the

ticket tomorrow at noon?
R: We will have it ready, Mr. Smith. Goodbye.

III. W parach przygotujcie i przećwiczcie dia-
logi oparte na podanych sugestiach. Zamieńcie
się rolami (In pairs prepare and practise dia-
logues based on the following prompts. Change
roles.)
a. Book a ticket from Warsaw to London, eco-

nomy class, with a window seat in a non-
smoking area, in your own name.

b. Reserve two business class tickets on Flight
505 to Rome for July 3rd at 5.00 in the
name of Mr. Thompson.

Ö
Umawianie i odwoływanie
spotkań – Making and cancelling
appointments

Proponujê rozpocz¹æ od przypomnienia czaso-
wników, które ³¹cz¹ siê z rzeczownikiem an
appointment: to make an appointment, to keep
an appointment, to confirm an appointment, to

be late for an appointment, to postpone an
appointment, to put off an appointment, to can-
cel an appointment, to call off an appointment,
to break an appointment.

I. Przeczytaj dialog i zapisz następujące informa-
cje: (Read the following dialogue and note down
the following details:)
Ö caller’s name
Ö time and date of appointment
Ö the reason why the appointment is being made
Ö name of the person with whom it is being

made

R: Good morning. Cosmetics International.
C: Good morning. This is Nigel Barrnet. I’d like

to make an appointment with Mr. Nelson,
please.

R: Yes, certainly. May I ask what it’s about,
please?

C: It’s about the conference with dealers from
all our branches.

R: Oh, yes. Is 9.30 on Thursday morning all
right?

C: I’m afraid I can’t make it at 9.30 on Thurs-
day morning. I’m leaving for Paris at 8.30.

R: What about 4 o’clock on Tuesday?
C: Yes, it’s perfect. Thank you. Goodbye.

II. Ustaw podane zdania w odpowiedniej kolej-
ności. (Put the following sentences into the cor-
rect order.)
1. Thank you for letting us know. I’ll make

a note of it.
2. Yes, 10.30 is fine.
3. Good morning. I’m calling on behalf of Mr.

Morgan. I’m afraid I have to postpone Mr.
Morgan’s appointment with Prof. Roberts
this afternoon. Mr. Morgan has been held
up at a meeting.

4. What about 10.30 on Wednesday?
5. Good morning. Archeaology Department.

III. W parach przygotujcie i przećwiczcie dialogi
odpowiednie do podanych sytuacji. Zamieńcie się
rolami (In pairs prepare and practise dialogues to
the following prompts. Change roles.)

Make an appointment to see your den-
tist at 10 o’clock on Friday morning.
Ö Postpone your meeting with Mr. Green.

(Give your reason.)
Ö Cancel an appointment with your hair-

dresser.
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Teresa Pogwizd1)

Wrocław

Les proverbes et les dictons franc,ais – propozycje
ćwiczeń

Dobrym sposobem poszerzania znajomo-
œci jêzyka i kultury danego kraju mo¿e byæ wpro-
wadzanie na lekcjach jêzyka obcego przys³ów
i znanych powiedzeñ. Oto kilka æwiczeñ, które

wykorzystywa³am do tej pory w swojej praktyce.
Dwa pierwsze æwiczenia s¹ oparte na przys³o-
wiach i powiedzeniach, które maj¹ niemal iden-
tyczne odpowiedniki w jêzyku polskim.

Ö 1. Lisez les proverbes et les dictons franc,ais et reliez-les aux proverbes polonais.

Comme on fait son lit on se couche.
Noblesse oblige.
On conna îı t l’ami dans le besoin.
Mieux vaut tard que jamais.
Il n’y a point de fumée sans feu.
Ce sont toujours les cordonniers les plus
mal chaussés.
L’habitude est une seconde nature.
Un malheur n’arrive jamais seul.
Les absents ont toujours tort.
Tout ce qui brille n’est pas or.
Il n’est point de roses sans épines.
L’enfer mêeme est pavé de bonnes intentions.
La nuit, tous les chats sont gris.
Les chiens aboient, la caravane passe.

Noc¹ wszystkie koty s¹ czarne.
Prawdziwych przyjació³ poznaje siê
w biedzie.
Nie ma dymu bez ognia.
Nie ma ró¿y bez kolców.
Nieszczêœcia chodz¹ parami.
Nieobecni nie maj¹ racji.
Psy szczekaj¹, karawana jedzie dalej.
Dobrymi chêciami piek³o wybrukowane.
Nie wszystko z³oto co siê œwieci.
Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹.
Szewc bez butów chodzi.
Lepiej póŸno ni¿ wcale.
Szlachectwo zobowi¹zuje.
Jak sobie poœcielisz tak siê wyœpisz.

Ö 2. Finissez ces proverbes.

1. Les amis de nos amis sont .........................
2. Vouloir c’est .............................................
3. Qui cherche, .............................................
4. Quand on n’a pas de t êete, il faut avoir des
......................................................................
5. Quand le chat n’est pas làa les souris ...........
6. Rira bien qui rira ......................................
7. Tous les chemins mèenent àa ........................

8. Des goûuts et des couleurs, il ne faut pas .....
......................................................................
9. Il faut battre le fer pendant qu’il est ..........
......................................................................
10. Tel pèere, tel ............................................

W szkole podstawowej uczniowie maj¹
tendencjê do dos³ownego t³umaczenia. Przys³o-
wia s¹ wiêc doskona³¹ okazj¹, aby uzmys³owiæ
im, ¿e w ka¿dym jêzyku mo¿na wyraziæ to

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka francuskiego w Gimnazjum nr 13 i w Szkole Podstawowej nr 84 we Wroc³awiu.
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samo, choæ ...... zupe³nie inaczej. Wœród przy-
s³ów przytoczonych w nastêpnych æwiczeniach
mo¿na znaleŸæ wiele takich przyk³adów, które
siê do tego œwietnie nadaj¹. Nale¿¹ do nich
choæby takie, jak:
On fait toujours le loup plus gros qu’il n’est
= Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹;
Strach ma wielkie oczy.
On ne fait pas d’omlette sans casser les oeufs
= Gdzie drwa robi¹, tam wióry lec¹.

Les petits ruisseaux font les grandes rivièeres
= Ziarnko do ziarnka, a zbierze siê miarka.

Chaque oiseau trouve son nid beau = Ka¿da
pliszka swój ogonek chwali.

Ö 3. Wiele przys³ów ma podobne struktury jê-
zykowe. Mo¿na je wiêc wykorzystaæ do æwi-
czeñ, umo¿liwiaj¹cych ich opanowanie.

Oto grupy przys³ów opartych na nastê-
puj¹cych strukturach:
Il faut + infinitif ..................................................
Il ne faut pas + infinitif ......................................
Qui + verbe, verbe .............................................
Tel .................................., tel ............................
Tel qui ...............................................................

Il faut savoir obéir pour savoir commander.
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa

bouche avant de parler.
Il faut semer pour récolter.
Il faut saisir l’occasion par les cheveux.
Il faut rendre àa César ce qui est àa César.

Il ne faut pas juger les gens sur la mine.
Il ne faut pas mettre le doigt entre l’arbre et

l’écorce.
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de

l’avoir tué.
Il ne faut pas courir deux lièevres àa la fois.
Il ne faut pas parler de corde dans la maison

d’un pendu.
Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le

m êeme panier.

Qui donne vite donne deux fois.
Qui va àa la chasse perd sa place.
Qui vivra, verra.
Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son.
Qui ne risque rien, n’a rien.
Qui va lentement va sûurement.
Qui sèeme le vent récolte la tempêete.
Qui donne aux pauvres pr êete àa Dieu.

Tel maîıtre, tel valet.
Tel p èere, tel fils.
Tel est pris qui croyait prendre.
Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

Wiele przys³ów rozpoczyna siê od formy
bezosobowej on lub te¿ od wyra¿enia quand:

On ne fait rien de rien.
On ne peut pas êetre àa la fois au four et au

moulin.
On ne fait pas d’omlette sans casser les oeufs.
On frappe sur le sac pour que l’âane le sente.
On fait toujours le loup plus gros qu’il n’est.
On ne peut contenter tout le monde et son pèere.

Quand le chat n’est pas làa les souris dansent.
Quand on n’a pas de têete, il faut avoir des

jambes.
Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut

aimer ce que l’on a.
Quand il pleut àa Saint Médard, il pleut

quarante jours plus tard.
(St. Médard – le 8 juin)

Ö 4. Mo¿na tak¿e wprowadzaæ przys³owia
w grupach tematycznych. Oto kilka przyk³adów:

Amitié
On connaîıt l’ami dans le besoin.
Les amis de nos amis sont nos amis.
Les bons comptes font les bons amis.
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié.

Argent
Un sous est un sou.
Le temps c’est de l’argent.
On ne prêete qu’aux riches.
On perd tout en voulant trop gagner.
L’argent est le nerf de la guerre.

Temps
Mieux vaut tard que jamais.
Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que

l’on peut faire le jour mêeme.
Chaque chose a son temps.
Le temps perdu ne se rattrape jamais.
Il y a temps pour tout.
Paris n’a pas été bâati en un jour.
Le temps c’est de l’argent.
Qui ne vient pas àa l’heure, doit dîıner par coeur.

Temps qu’il fait
Quand il pleut àa la St. Médard, il pleut quarante

jours plus tard. (St. Médard – le 8 juin)
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
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No ëel au balcon, P âaques aux tisons.
Petite pluie abat grand vent.
En avril ne te découvre pas d’un fil; en mai fais

ce qui te plaîıt. (=ne vous habillez pas de
fac,on trop légèere dèes les premiers jours de
printemps)

Animaux
On fait toujours le loup plus gros qu’il n’est.
Chaque oiseau trouve son nid beau.
Chien qui aboie ne mord pas.
Ne réveillez pas le chat qui dort.
Petit àa petit l’oiseau fait son nid.
On apprend àa hurler avec les loups.
Faute de grives, on mange des merles.
Les loups ne se mangent pas entre eux.
ÀA cheval donné, on ne regarde pas aux dents.
Au chant, on connaîıt l’oiseau.

Ö 5. Mo¿na tak¿e zaproponowaæ uczniom na-
stêpuj¹c¹ zabawê. Wybieramy do niej dowolne
przys³owia, ale szczególnie nadaj¹ siê te, które
zawieraj¹ struktury:

Qui + verbe, verbe .............................................
Il faut + infinitif ..................................................
Il ne faut pas + infinitif ......................................
Quand ................................................................

Do tablicy przypinamy magnesami kar-
tki z przys³owiami podzielonymi na dwie czêœci.

Przyk³ad:

Qui donne vite n’a rien.

Qui ne risque rien, trouve.

Qui cherche, donne deux fois.

Oczywiœcie przys³ów powinno byæ znacznie
wiêcej.

Wszystkie kartki s¹ odwrócone napisami
do tablicy. Zadaniem uczniów jest odnalezienie
i po³¹czenie w³aœciwych fragmentów. Przed
rozpoczêciem gry tablica wygl¹da nastêpuj¹co:

A B

1

2

3

Uczniowie podzieleni na grupy wydaj¹
dyspozycje prowadz¹cemu grê w nastêpuj¹cy
sposób: A2 et B3

A B

1

2 Qui ne risque rien,

3 donne deux fois.

W tym przypadku nale¿y odwróciæ po-
nownie kartki napisami do tablicy. Jeœli przy-
s³owie zosta³o po³¹czone w³aœciwie, zdejmuje-
my je z tablicy. Wygrywa ta grupa, której uda³o
siê po³¹czyæ najwiêcej przys³ów. Zabawa jest
tym ciekawsza im uda nam siê zestawiæ bar-
dziej zabawne po³¹czenia. Warto wtedy zwra-
caæ uwagê na te zestawienia, zanim na nowo
odwrócimy kartki po nieudanym ,,strzale’’ gru-
py. Mo¿emy tak¿e poprosiæ o ich interpretacje.

Ö 6. Zabawa ta mo¿e byæ wstêpem do æwicze-
nia opartego na piosence Guy Béart pod tytu-
³em ,,Les proverbes d’aujourd’hui’’. Oto frag-
menty tej piosenki:

Les proverbes d’aujourd’hui
àa notre époque ressemblent.
Les proverbes d’aujourd’hui
sont les clameurs de la nuit.
Les oreilles ont des murs
qui nous empêechent d’entendre.
Les oreilles ont des murs,
des murs de chair, c’est plus sûur.
[...............................................]
Lorsque les chiens aboient
la caravane s’arr êete.
Lorsque les chiens aboient
on écoute enfin leurs voix.
Les premiers sont les derniers,
les derniers derniers quand m êeme.
Les premiers sont les derniers,
oùu sont passés les premiers?
[...............................................]
Et tel qui rit vendredi
rira bien encore dimanche.
Et tel qui rit vendredi,
c’est déjàa bien, c,a déprime.
[...............................................]

Æwiczenie to mo¿e byæ tak¿e æwiczeniem
na rozumienie ze s³uchu. Zadaniem uczniów
jest uzupe³nienie s³ów piosenki.

............................... d’aujourd’hui
àa notre époque ressemblent.
............................... d’aujourd’hui
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sont les clameurs de la nuit.
.....................................................
qui nous emp êechent d’entendre.
.............................................
des murs de chair, c’est plus sûur.
Lorsque ....................................
Lorsque ....................................
on écoute enfin leurs voix.
.................................................
les derniers derniers quand mêeme.
....................................................
oùu sont passés les premiers?
Et .....................................
Et ......................................
c’est déjàa bien, c,a déprime.

Nastêpnie zadaniem uczniów jest od-
tworzenie prawid³owego, klasycznego brzmie-
nia poszczególnych przys³ów. Na podstawie
fragmentów tej piosenki mo¿emy uczniom za-
proponowaæ tak¿e u³o¿enie kilku zwrotek,
w których spróbuj¹ nadaæ podobnie przewrot-
ne interpretacje znanym sobie przys³owiom.

Zaproponowane æwiczenia mog¹ stano-
wiæ zarówno kanwê do jednej, zwartej lekcji
poœwiêconej przys³owiom (w tym przypadku ich
liczba musi byæ bardzo ograniczona, a ich dobór
szczegó³owo przemyœlany) jak równie¿ stanowiæ
fragment kilku, ró¿nych lekcji, wi¹¿¹cych siê te-
matycznie z wybranymi przys³owiami.

(marzec 1999)

Marzena Guz1)

Olsztyn

Przysłowia mogą ułatwiać przyswajanie słownictwa

W celu u³atwienia uczniom przyswajania
s³ownictwa z okreœlonych krêgów tematycznych
warto pamiêtaæ o przys³owiach. Nie ma zbyt
wielu æwiczeñ wprowadzaj¹cych lub utrwalaj¹-
cych przys³owia. Przygotowa³am wiêc dla swo-
ich uczniów kilka æwiczeñ, dotycz¹cych przy-
s³ów powi¹zanych z nastêpuj¹cymi tematami:
Człowiek, Części ciała, Zdrowie, Zawody, Jedzenie
i picie. Polegaj¹ one na wskazaniu znaczenia
danego przys³owia, na dokoñczeniu przys³owia,
na uporz¹dkowaniu kilku pomieszanych ze so-
b¹ przys³ów, na uzupe³nieniu brakuj¹cego wy-
razu, b¹dŸ na u³o¿eniu przys³owia z rozsypanki.

Æwiczenia te kierujê do uczniów szko³y
œredniej o zaawansowanej znajomoœci jêzyka
niemieckiego lub do ucz¹cych siê w rozszerzo-
nym programie nauczania jêzyka niemieckiego.

Ö Człowiek

I. Znajdź odpowiednie znaczenia przysłów!

Leute
1. Allen Leuten (Menschen) recht getan ist eine

Kunst, die niemand kann.

2. Aus fremder Leute Haut ist gut Riemen
schneiden.

3. Arme Leute kennt niemand.
4. Alte Leute sind zweimal Kinder.
5. Gelehrten Leuten ist gut predigen.
6. Reisende Leute soll man nicht aufhalten.
7. Wer sich auf anderer Leute Schüssel verläßt,

geht hungrig zu Bett.
8. Hinter den Bergen wohnen auch Leute.
9. Laß die Leute reden, sie reden über jeden.
10. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen
alle faulen Leute.

a) Man verschiebt die Arbeit auf später, wenn
man nicht gern arbeitet.

b) Niemand kann alle zufriedenstellen.
c) Greise verhalten sich wie Kinder.
d) Kluge Leute begreifen alles schnell.
e) Die Leute sind überall gleich.
f) Es ist leicht, reichlich zu sein, wenn man

fremdes Geld oder Vermögen zur Verfügung
hat.

g) Man soll nie erwarten, daß man etwas von
anderen Leuten bekommt.

h) Wenn du nicht reich bist, hast du auch keine
Bekannten.

1) Autorka jest asystentem w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim.
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i) Während der Reise soll man keine langen
Aufenthalte machen.

j) Wenn jemand tugendhaft handelt, interes-
siert ihn nicht, was boshafte Leute dazu mei-
nen.

Menschen
1. Berg und Tal kommen nicht zusammen,

wohl aber die Menschen.
2. Danken kostet nichts und gefällt Gott und

Menschen.
3. Der Mensch denkt, Gott lenkt.
4. Der Mensch ist des Menschen Wolf.
5. Jeder Mensch hat seinen Vogel.
6. Der Mensch lernt nie aus.
7. Es ist kein Fisch ohne Gräte und kein

Mensch ohne Fehler.
8. Man muß die Menschen nehmen, wie sie sind.
9. Umgang formt den Menschen.
10. Was der Mensch säet, das wird er ernten.

a) Über das menschliche Leben entscheidet Gott.
b) Man lernt lebenslang.
c) Überall in der Welt kann man seine Bekann-

ten treffen.
d) Wie die Arbeit, so der Lohn.
e) Irren ist menschlich.
f) Die Menschen sind oft unfreundlich gegen-

einander.
g) Wie jemand wird, hängt davon ab, mit wem

er verkehrt.
h) Alle muß man akzeptieren.
i) Das Lächeln und Höflichkeit kosten nichts

und helfen viel.
j) Jeder hat sein Hobby.

II. Dokończ przysłowia:
1. Danken kostet nichts................
2. Laß die Leute reden,................
3. Der Mensch lernt.....................
4. Hinter den Bergen...................
5. Jeder Mensch hat....................
6. Alte Leute...............................
7. Der Mensch ist........................
8. Gelehrten Leuten......................
9. Der Mensch denkt,.................
10. Morgen, morgen, nur nicht heute, ............

a) sie reden über jeden.
b) sind zweimal Kinder.
c) und gefällt Gott und Menschen.
d) sagen alle faulen Leute.
e) ist gut predigen.

f) nie aus.
g) seinen Vogel.
h) des Menschen Wolf.
i) Gott lenkt.
j) wohnen auch Leute.

III. Poniższe przysłowia są pomieszane. Jak
brzmią poprawnie?
1. a) Reisende Leute (sind zweimal Kinder).
b) Alte Leute (kommen nicht zusammen, wohl

aber die Menschen).
c) Berg und Tal (soll man nicht aufhalten).
2. a) Wer sich auf anderer Leute Schüssel ver-

läßt (lernt nie aus ).
b) Umgang (geht hungrig zu Bett).
c) Der Mensch ( formt den Menschen).
3. a) Aus fremder Leute Haut (sagen alle fau-

len Leute).
b) Es ist kein Fisch ohne Gräte (wohl aber die

Menschen).
c) Morgen, morgen, nur nicht heute ( ist gut

Riemen schneiden).
d) Berg und Tal kommen nicht zusammen (und

kein Mensch ohne Fehler).

IV. ,,Menschen’’ czy ,,Leute’’?

1. Laß die ........... reden, sie reden über jeden.
2. Hinter den Bergen wohnen auch ................
3. Man muß die ........... nehmen, wie sie sind.
4. Danken kostet nichts und gefällt Gott und .....
5. Berg und Tal kommen nicht zusammen,
wohl aber die ........................
6. Gelehrten ......................... ist gut predigen
7. Reisende .............. soll man nicht aufhalten.
8. Arme .......................kennt niemand.

Ö Części ciała

I. Czego tu brakuje?

Ohr Gesicht Kopf Bein Herz Auge
Mund Hand Magen Herz Auge Zunge
Auge Bein Kopf Hand Zunge Hand

1. Aus d... ..................... (Pl.), aus dem Sinn.
2. Viele .............. (Pl.), wenig Arbeit.
3. Soviel ............... (Pl.), soviel Sinne.
4. Böse ........... (Pl.) schneiden schärfer als ein
Schwert.
5. Dankbar sein, bricht kein ... ................. .
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6. Dem Armen bläst der Wind ins ................. .
7. Die Liebe geht durch d... ...................... .
8. Hast bricht ................. (Pl.).
9. Im ................. Bibel, im .................... übel.
10. Laß d... ................ nicht schneller als die

Gedanken sein.
11. Liebe und Verstand gehen selten .............

in .................... .
12. Was der dumme Esel spricht, hören meine

.................... nicht.
13. Was d ... ............... nicht sieht, bekümmert

d... ................. nicht.
14. D... ........................ des Herrn macht das

Pferd (Vieh) fett.
15. Langsame ................. (Pl.) behalten lange.

II. a) Ułóż przysłowie z rozsypanki!

1. die schneller sein Laß nicht Zunge als Ge-
danken die

2. in Liebe selten Hand und gehen Verstand
Hand

3. Auge das, sieht Herz das nicht Was nicht
bekümmert

4. Esel nicht der spricht Was, meine dumme
hören Ohren

5. schärfer Zungen als Böse Schwert schneiden
ein

6. fett Herrn macht des Pferd Auge das Das

II. b) Podaj sytuację, do której pasują te przysłowia!

Ö Zdrowie

I. Dokończ przysłowia!

1. Der Gesunde ..................
2. Die Gesundheit schätzt man erst .......
3. Gesundheit ...............................................
4. Die Krankheit kommt zu Pferde .................
5. Es gibt tausend Krankheiten, ......................
6. Allzuviel ....................................................
7. Arznei und Wein .......................................
8. Der Kirchhof ..............................................
9. Gesundheit ist leichter veloren ...................
10. Lachen ....................................................

a) aber nur eine Gesundheit.
b) und geht zu Fuß weg.
c) wollen zur rechten Zeit genossen sein.
d) macht gesund.
e) wenn man krank ist.

f) als wiedergewonnen.
g) ist besser als Reichtum.
h) ist ungesund.
i) deckt die Sünden der Ärzte.
j) weiß nichts von seinem Reichtum.

II. Wstaw brakujące słowa!.

gesund Gesundheit Gesunde Ungesund
Krankheit Arzt Arznei

1. .............. und Wein wollen zur rechten Zeit
genossen sein.

2. .............................. ist leichter verloren als
wiedergewonnen.

3. D..... ................. kommt zu Pferde und geht
zu Fuß weg.

4. Lachen macht ................... .
5. Allzuviel ist ................................ .
6. D..... ...................... weiß nichts von seinem

Reichtum.
7. D..... ......... deckt die Sünden der ....... (Pl.).

Ö Zawody

Jakiej nazwy zawodu brakuje?

Jäger Doktor Weber Koch (Pl.)
Fuhrmann Hirt (Pl.) Bauer (Pl.) Zimmermann
Schmied Richter Gärtner Schuster
Kaufmann Schneider Fischer

1. Der ................. bleibe bei seinem Leisten.
2. Der ............... hat zerrissene Kleider.
3. Die dümmsten ............ haben die schönsten

Kartoffeln.
4. Einem ungeschickten .......... taugt kein Beil.
5. Ein geschickter .......................... verbrennt

sich auch wohl einmal die Finger.
6. Ein ......................, der zwei Hasen zugleich

jagt, erhält keinen.
7. Ein .............. soll zwei gleiche Ohren haben.
8. Es ist nicht jeder ein ......................, der auf

den Markt geht.
9. Auch dem geschicktesten .................... reißt

einmal der Faden.
10. Den Kopf halt kühl, die Füße warm, das

macht den besten .............. arm.
11. Auch einem guten ......... entwischt ein Aal.
12. Viele .................... verderben den Brei.
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13. Man muß den Bock nicht zum ....... machen.
14. Solange der ...................... nicht umgewo-
rfen hat, versteht er das Fahren nicht.
15. Viele ..............................., übel gehütet.

Ö Zwierzęta

Uzupełnij przysłowia następującymi nazwami
zwierząt:

Huhn Maus Wolf(e) Gaul Pferd Hund (Pl.)
Sperling Kuh Katze (Pl.) Kalb

1. Alte ............... gar leicht vergißt, daß sie ein
Kalb gewesen ist.

2. Wenn man vom .................... spricht, ist er
nicht weit.

3. Besser ein .................. in der Hand, als eine
Taube auf dem Dach.

4. Das ................. will klüger sein als die Kuh.
5. Bei Nacht sind alle .................... grau.
6. Das Auge des Herrn macht das ............ fett.
7. Den letzten beißen die ......................... .
8. Dem geschenkten ..................... guckt man

nicht ins Maul.
9. Ein blindes ............... findet auch ein Korn.
10. Wenn die ................ satt ist, schmeckt das

Mehl bitter.

Ö Jedzenie i picie

Uzupełnij przysłowia następującymi słowami:

Ei Braten Brei Milch Fleisch Brot
Brühe Wein Honig Suppe

1. Alte Freunde und alter ....... sind am besten.
2. Der Bär schnappt stets nach ..................... .
3. Arbeit bringt .........., Faulenzen Hungersnot.
4. Besser eigenes Brot als fremder .................
5. Auf dem schönsten ....... sitzen gern Fliegen.
6. Auch einem guten Koch brennt zuweilen die

....................... an.
7. Der ................. wird nicht so heiß gegessen,

wie er gekocht ist.
8. Der eine hat die Mühe, der andere hat die

......................... .
9. Eine Kuh, die muht, gibt wenig .................
10. Das ............ will klüger sein als die Henne.

Powy¿sze æwiczenia mog¹ byæ wykorzys-
tane zarówno do wprowadzenia, jak i utrwale-
nia przys³ów niemieckich. Myœlê, ¿e odwo³anie
siê w ogóle do przys³ów na lekcjach jêzyka
niemieckiego lub na zajêciach z uczniami szcze-
gólnie zainteresowanymi nauk¹ jêzyka niemiec-
kiego wprowadzi du¿e urozmaicenie i sprawi,
¿e zajêcia bêd¹ bardziej interesuj¹ce.

× Klucz odpowiedzi

Ö Człowiek
I. (Leute) 1. b, 2. f, 3. h, 4. c, 5. d, 6. i, 7. g, 8. e, 9. j,
10. a.; (Menschen) 1. c, 2. i, 3. a, 4. f, 5. j, 6. b, 7. e, 8.
h, 9. g, 10. d.
II. 1. c, 2. a, 3. f, 4. j, 5. g, 6. b, 7. h, 8. e, 9. i, 10. d.
III. 1.a. Reisende Leute soll man nicht aufhalten.
1.b. Alte Leute sind zweimal Kinder. 1.c. Berg und Tal
kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen.
2. a. Wer sich auf anderer Leute Schüssel verlässt, geht
hungrig zu Bett. 2.b. Umgang formt den Menschen.
2.c. Der Mensch lernt nie aus. 3.a. Aus fremder Leute
Haut ist gut Riemen schneiden. 3.b. Es ist kein Fisch ohne
Gräte und kein Mensch ohne Fehler. 3.c. Morgen, mor-
gen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. 3.d. Berg
und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Men-
schen.
IV. 1. Leute, 2. Leute, 3. Menschen, 4. Menschen, 5.
Menschen, 6. Leute, 7. Leute, 8. Leute.

Ö Części ciała
I. 1. den Augen, 2. Hände, 3. Köpfe, 4. Zungen, 5. Bein,
6. Gesicht, 7. den Magen, 8. Beine, 9. Munde, Herzen,
10. die Zunge, 11. Hand, Hand, 12. Ohren, 13. das
Auge, das Herz, 14. das Auge, 15. Köpfe.
II. 1. Lass die Zunge nicht schneller als die Gedanken
sein. 2. Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand.
3. Was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz
nicht. 4. Was der dumme Esel spricht, hören meine
Ohren nicht. 5. Böse Zungen schneiden schärfer als
ein Schwert. 6. Das Auge des Herrn macht das Pferd
fett.

Ö Zdrowie
I. 1. j, 2. e, 3. g, 4. b, 5. a, 6. h, 7. c, 8. i, 9. f, 10. d.
II. 1. Arznei, 2. Gesundheit, 3. Die Krankheit, 4. gesund,
5. ungesund, 6. der Gesunde, 7. der Kirchhof, Ärzte.

Ö Zawody
1. Schuster, 2. Schneider, 3. Bauern, 4. Zimmermann, 5.
Schmied, 6. Jäger, 7. Richter, 8. Kaufmann, 9. Weber,
10. Doktor, 11. Fischer, 12. Köche, 13. Gärtner, 14.
Fuhrmann, 15. Hirten.

Ö Zwierzęta
1. Kuh. 2. Wolfe, 3. Sperling, 4. Kalb, 5. Katzen, 6. Pferd,
7. Hunde, 8. Gaul, 9. Huhn, 10. Maus

Ö Jedzenie i picie
1. Wein, 2. Honig, 3. Brot, 4. Braten, 5. Fleisch, 6.
Suppe, 7. Brei, 8. Brühe, 9. Milch, 10. Ei.
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MATURA

Pisemny egzamin dojrzałości 2002 z języka
francuskiego1)

Ö
Część I
Rozumienie ze słuchu

× TEKSTY DO ODCZYTANIA PRZEZ
NAUCZYCIELA

Przed przystąpieniem do tej części egza-
minu zdający powinien zapoznać się z polecenia-
mi. Przeznaczamy na to 5 minut. Następnie tekst
powinien być dwukrotnie odczytany przez
dwóch, jeśli to możliwe, nauczycieli z różnych
miejsc sali. Pomiędzy pierwszą a drugą prezenta-
cją tekstu powinna być zachowana 2-minutowa
przerwa. Podczas słuchania uczniowie mogą robić
notatki. Przed odczytaniem drugiego tekstu zda-
jący ma 2 minuty na zapoznanie się z polecenia-
mi i 2 minuty przed drugą prezentacją tekstu. Tak
samo postępujemy w przypadku trzeciego tekstu.

Ö Tekst nr 1

Des amies pour la vie
J’ai déménagé il y a un an, j’habitais en ban-

lieue. Maintenant je suis à Paris. J’étais triste de
quitter ma ville, ma maison. A présent, je suis
en appartement. J’avais des copains, mais pas
de meilleure amie. On se voyait tous en bande.
En partant, j’ai pris les adresses de chacun. Au
début, ils répondaient àa mes lettres, mainte-
nant de moins en moins. D’ailleurs, moi aussi
avec les devoirs, les nouveaux amis et tout. Je
suis dans une classe sympa et j’ai une nouvelle
bande de copains. C,a se passe bien.

Et puis il y a Claude. Elle faisait partie de
mes amis d’avant le déménagement. Avec elle,
c’était différent. Avant, on se connaissait, on
rigolait ensemble, mais on ne se voyait
jamais seules, toujours avec les autres, on ne se
racontait pas de secrets, par exemple. En
s’écrivant, tout a changé, elle m’a raconté le
départ de son frèere, qui s’est marié, la déprime
de sa mèere.... Du coup, moi, je lui ai parlé de
Julien, le garc,on avec qui je suis sortie cette
année. Le premier. On s’écrit toutes les semai-
nes, c’est devenu ma meilleure amie, je lui dis

1) Zestaw przygotowany przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie.
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tout. Depuis septembre on s’écrit comme c,a,
alors qu’on ne s’est pas revues une seule fois.
Pour mes 17 ans, je suis en train de négocier
avec mes parents pour faire une soirée chez
nous, oùu j’inviterais tous mes anciens copains,
les nouveaux et surtout je serais super contente
de revoir Claude...

D’après Okapi du 25 juillet 2001

Ö Tekst nr 2

1. Magali: On écrit, on jette, on réécrit dix fois
et finalement, on n’ose pas la donner. Mais
c’est une fac,on de faire connaître ses senti-
ments plus facile que de le dire!
2. Julia: C,a laisse des souvenirs pour plus tard:
en le relisant, on se rend compte que les
problèmes qu’on avait à 15-17 ans n’étaient
pas si graves. Mais tout dépend du besoin
qu’on a de s’exprimer.
3. Arthur: Normalement c,a ne se fait pas,
mais il y a des situations oùu on ne peut pas
faire autrement. Tout n’est pas facile à dire. Et
c’est souvent un moyen de ne pas faire de la
peine aux autres.
4. Charles: J’aime beaucoup, c’est trèes exci-
tant. C,a me donne des frissons dans le dos! En
plus, c,a fait rigoler parce que la réalité n’est
pas comme c,a.
5. Camille: On est comme on est. Pas besoin
de s’affirmer. Je m’habille comme je veux avec
ce que j’aime. Si les autres n’aiment pas, c’est
leur problèeme.

D’aprèes Okapi, juillet 2000, 1er mars, 15 juin,
1er octobre, 1er novembre 2001

Ö Tekst nr 3

L’art et la mani èere de parler franc,ais

Pour pratiquer la langue de Molièere, il
faut de la patience, un peu d’imagination,
beaucoup d’humour, une bonne oreille et sur-
tout des joues musclées.

Il faut commencer par prononcer cha-
que mot lentement et articuler clairement.
Vous trouvez cela difficile? N’oubliez pas que
soixante millions de personnes y arrivent dans
l’Hexagone, alors pourquoi pas vous! De toutes
fac,ons, il ne sert à rien d’êetre pressé et irrité
pour parler bien.

A la gare, quand vous demandez un
billet de train pour Bordeaux et qu’on vous

répond que les trains franc,ais ne vont pas
jusqu’au Portugal (parce que vous avez pro-
noncé ,,Porto’’), ne vous en faites pas et dites
seulement à l’employé: ,,Ah bon, mais pour-
quoi?’’. Il vous dira alors certainement: ,,Je ne
sais pas’’.

Si un Franc,ais vous parle trop rapide-
ment et que vous ne comprenez rien, deman-
dez-lui gentiment de répéter. S’il refuse, dites-
lui franchement que vous ne parlez pas encore
couramment sa langue et qu’il doit êetre patient.
S’il continue de parler à la vitesse de la lumièere,
n’hésitez pas à lui tourner le dos. C’est unique-
ment parce qu’il fait la sourde oreille et ne veut
pas vous comprendre!

Si vous pensez que votre franc,ais est
encore mauvais aprèes des années d’études, gar-
dez le sourire, car généralement, les Franc,ais
parlent assez mal les langues étrangèeres.

Puis, lorsque vous vous sentirez plus
à l’aise, vous pourrez vous exprimer plus pas-
sionnément, mais toujours poliment bien en-
tendu! Vous pourrez également vous exercer
à prononcer des phrases plus compliquées. Si
vous aimez les défis, vous pouvez également
réciter l’alphabet à l’envers (de Z à A). Si vous
y arrivez sans problèeme, vous avez dépassé le
Franc,ais moyen et pouvez êetre trèes fier de vous.
Si vous échouez aprèes plusieurs tentatives, es-
sayez avec une gorgée de vin car cette boisson
libèere les langues.

D’aprèes Bonjour de France N°9

Ö
Część I
Rozumienie ze słuchu

Ö Tekst nr 1

Zadanie A. Zapoznaj się z treścią zadania, a na-
stępnie wysłuchaj tekstu, który zostanie dwukrot-
nie przeczytany przez nauczyciela. Na podstawie
informacji zawartych w tekście wskaż zdania zgo-
dne z jego treścią, zakreślając jedną z czterech
możliwości. Za każde prawidłowo wybrane za-
kończenie zdania możesz otrzymać 1 punkt (ra-
zem 5 punktów).

1. Hélèene habite maintenant
A. un appartement en province.
B. une villa dans la banlieue parisienne.
C. un appartement àa Paris.
D. une villa en province.
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2. Aprèes son déménagement, Hélèene
A. écrit régulièerement à ses anciens copains.
B. ne rec,oit plus de lettres de ses anciens copa-
ins.
C. ne veut plus écrire à ses anciens copains.
D. écrit de plus en plus rarement à ses anciens
copains.

3. Hélèene a connu son amie Claude
A. dans sa nouvelle école.
B. avant son déménagement à Paris.
C. dans un club.
D. aprèes son déménagement àa Paris.

4. A présent, Hélèene et Claude
A. s’écrivent souvent.
B. se téléphonent régulièerement.
C. passent ensemble leurs week-ends.
D. se rencontrent de temps en temps.

5. Hélèene voudrait beaucoup
A. passer son anniversaire seulement avec ses
anciens copains.
B. passer une soirée seulement avec Claude.
C. inviter chez elle ses anciens et ses nouveaux
copains.
D. fêeter son anniversaire seulement avec ses
nouveaux copains.

Ö Tekst nr 2

Zadanie B. Zapoznaj się z treścią zadania. Na-
stępnie wysłuchaj dwukrotnie wypowiedzi pięciu
młodych Francuzów. Z zaproponowanych poniżej
7 wybierz 5 tytułów, które mógłbyś nadać tym
wypowiedziom. Wpisz w tabelę litery oznaczające
wybrane tytuły. Za każdy prawidłowo przypo-
rządkowany tytuł możesz otrzymać 1 punkt (ra-
zem 5 punktów).

A. La bande de copains: des amis pour de
vrai ou pour rire?

B. Les vêetements pour se cacher ou pour se
montrer?

C. Mentir: inadmissible ou parfois néces-
saire?

D. Le bonheur: idée simple ou idéal inac-
cessible?

E. Ecrire une lettre d’amour, c,a sert à quel-
que chose?

F. Les films d’horreur, c,a te dégoûute ou tu
adores?

G. Tenir un journal intime: utile ou idiot?

1. Magali 2. Julia 3. Arthur 4. Charles 5. Camille

Ö Tekst nr 3

Zadanie C. Zapoznaj się z treścią zadania, a na-
stępnie wysłuchaj tekstu przeczytanego dwukrot-
nie przez nauczyciela. Spośród podanych poniżej
10 rad dla osób uczących się języka francuskiego
wybierz 5 zgodnych z treścią tekstu, zakreślając
odpowiednią cyfrę. Liczy się pierwszych pięć
oznaczeń. Za każde prawidłowo wybrane zdanie
możesz otrzymać 1 punkt (razem 5 punktów).
1. Avoir beaucoup de patience au début.
2. Rester calme mêeme aprèes avoir fait des
fautes de prononciation.
3. Ecouter attentivement les Franc,ais.
4. Savoir demander aux Franc,ais d’êetre comp-
réhensifs.
5. Ecouter fréquemment des chansons franc,ai-
ses.
6. Ne pas êetre trop sévèere envers soi-mêeme.
7. Consacrer 1 heure par jour à l’apprentissage.
8. Planifier bien son travail.
9. Ne pas avoir peur d’exercices difficiles.
10. Apprendre tout par coeur.

Ö
Część II
Rozumienie tekstu czytanego

Ö Tekst nr 1

Zadanie A. W poniższym tekście wywiadu prze-
prowadzonego z Hélèene Grimaud brakuje 10 py-
tań. Przeczytaj go, a następnie uzupełnij, wybie-
rając 10 z podanych w tabeli 12 pytań tak, aby
powstała spójna i logiczna całość. Wpisz litery
oznaczające wybrane pytania w miejsca oznaczo-
ne ciągłą linią. Za każde prawidłowo przyporząd-
kowane pytanie możesz otrzymać 1 punkt (razem
10 punktów).

La musique a changé ma vie

Petite fille, Hélèene Grimaud n’avait qu’une pas-
sion, les animaux. Aujourd’hui, cette super star
du classique, installée aux Etats-Unis, prèes de
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New York, partage sa vie entre le clavier et les
animaux qu’elle élèeve dans sa propriété. Elle
raconte à Okapi la passion de sa vie: la musique.

1. Okapi:
H. Grimaud: C’était grâace à mes parents qui
cherchaient à m’intéresser à une activité extra-
scolaire. Ils voyaient bien que j’avais besoin de
me dépenser physiquement. J’ai donc essayé le
tennis, les arts martiaux, la danse, etc. Rien n’y
a fait. La musique est venue en dernier. J’avais
9 ans.

2. Okapi:
H. Grimaud: Au début, j’étais dans une classe
d’éducation musicale. La dame qui s’en oc-
cupait avait un petit piano, des percussions et
testait les enfants pour voir s’ils avaient le sens
du rythme et l’oreille musicale. Au bout de
deux semaines, elle a dit à mes parents que
j’avais du talent pour la musique. Je me suis
mise à travailler. Et c,a m’a tout de suite plu.

3. Okapi:
H. Grimaud: C’est difficile à dire. Un an aprèes
avoir commencé, j’ai eu envie de toucher au
violoncelle et au violon... Je les trouvais plus
attirants, plus beaux. Le piano, lui, est assez
frustrant avec ses touches et ses cordes frappées
par un marteau. Mais finalement, il m’a convenu.

4. Okapi:
H. Grimaud: Non. J’ai eu la grande chance
que personne ne me pousse. Et puis avec mon
esprit de contradiction, je pouvais prendre le
chemin inverse...

5. Okapi:
H. Grimaud: Non. Je suis la seule musicienne
de la famille.

6. Okapi:
H. Grimaud: Il y a eu beaucoup de facteurs
personnels. Je me sens chez moi presque par-
tout. Mais ici il y a de grands espaces naturels
que les hommes n’ont pas détruits. J’ai besoin
de ces espaces pour me sentir bien.

7. Okapi:
H. Grimaud: C,a doit êetre un événement sur le
plan des émotions. Si j’en faisais trop souvent,
je n’y trouverais sans doute plus beaucoup de
plaisir.

8. Okapi:
H. Grimaud: C’est vrai qu’elle est difficile.
Mais c,a va droit au coeur. Il faut simplement

faire un effort de concentration, y consacrer un
peu de temps. Ecouter une oeuvre classique
apporte chaque fois de nouvelles émotions qui
sont à la portée de tout le monde.

9. Okapi:
H. Grimaud: Parfois oui. Le plus désagréable,
c’est de ne pas pouvoir donner assez à tout le
monde. J’aime les gens, donc quand je les
rencontre, je les écoute, leur histoire m’intéres-
se. Et ils ont souvent l’impression qu’il y a une
possibilité pour aller plus loin. Si c,a ne marche
pas, ils sont frustrés et déc,us. Mais on ne peut
pas satisfaire tout le monde...

10. Okapi:
H. Grimaud: J’écoute beaucoup de musique.
Du jazz, de la pop, de la variété. Si c’est de la
bonne musique, peu importe le style.

D’aprèes Okapi du 1er mai 2001

A. Que dites-vous à ceux qui croient que la
musique classique est réservée aux con-
naisseurs?

B. Vous avez eu tout de suite la passion
pour le piano?

C. Vous avez beaucoup travaillé pour vos
premiers succèes?

D. Vous vivez aujourd’hui aux Etats-Unis.
Pourquoi ce choix?

E. Vos parents font de la musique?

F. Comment vous êetes-vous retrouvée un
jour dans la musique?

G. C’est dur d’êetre célèebre?

H. Est-ce que votre famille vous a forcée
à travailler?

I. Vous donnez assez peu de concerts par
an. Pourquoi?

J. C’est plutôot dur de vivre seule, non?

K. Et que s’est-il passé ensuite?

L. Quand vous n’êetes pas au piano, quelles
sont vos autres passions?

Ö Tekst nr 2

Zadanie B. Przeczytaj poniższe ogłoszenia, a na-
stępnie przydziel je do odpowiednich rubryk,
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wybierając 5 z 10 nazw rubryk podanych w tabe-
li. Wpisz obok każdego z ogłoszeń literę oznacza-
jącą wybraną rubrykę. Za każde prawidłowo za-
klasyfikowane ogłoszenie możesz otrzymać
1 punkt (razem 5 punktów).

1. ILE DE RÉ
Saint Clément, vds maison de village trèes bon
état, charme, gd salon, s. à manger, cuis.,
5 ch., 1 s. de bains, 1 s. de douche, jard. 200
m2, gde s. à manger. Prix 1 200 000 F. Part.
01.34.51.21.57; 06.80.86.85.28. Photos nu-
mériques par E-mail.
2. Ensemble couleur noir et vert,
vitrine, bar-buffet + bibliothèeque, trèes bon état,
prix 2 000 F, àa négocier. Tél. 01.45.32.12.75.
3. URGENT. Vds magnifique
collection de sculptures en bronze signées Bary,
Moreau, Daumier. Personnages animaliers
+ ivoires européens et japonais anciens. Prix
exceptionnel. Photos sur demande. Part. Mes-
sagerie 06.89.41.31.45.
4. Seulement 2 adresses pour
trouver des tenues grande taille, du jeune et du
coloré pour les forts. 12, r. Ancienne Comédie,
75006 Paris, 01.43.54.77.54 et 80, r. St Laza-
re, 75009 Paris, 01.48.74.07.77. UN CADEAU
POUR TOUT NOUVEAU CLIENT.
5. Soffres recherche: ENQUÊE-
TEURS H/F pour vacations dans magasins. Dis-
ponibles du 22 octobre à début décembre.
Région parisienne. Véhicule nécessaire. Merci
d’appeler Michel Bourier au 08.00.68.10.10.

D’aprèes Le Figaro du 27-28 octobre 2000
et Libération du 12 octobre et 21 novembre 2001

A. Bibliophilie F. Mode

B. Art G. Voyages

C. Vacances offres campagne H. Meubles

D. Emploi I. Objets trouvés

E. Appartements maisons vente J. Rencontres

Ö Tekst nr 3

Zadanie C. Przeczytaj poniższą reklamę, a na-
stępnie odpowiedz, czy podane w tabeli informa-
cje są prawdziwe – zgodne z tekstem (Vrai),
fałszywe – niezgodne z tekstem (Faux), czy tekst
nie zawiera danej informacji (?). Zaznacz wybraną

odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź mo-
żesz otrzymać 1 punkt (razem 5 punktów).

Escapades européennes à grande vitesse
L’Europe, de plus en plus proche. Déjà,

le TGV et son cousin, Eurostar, parcourent les
plaines à 300 km/h, passent sous la mer, fran-
chissent mêeme les montagnes, permettant les
voyages de week-end vers de nombreuses des-
tinations.

Ö Londres vingt fois par jour avec Eurostar.
Presque chaque heure, une rame jaune et
bleue quitte la gare du Nord à Paris pour celle
de Waterloo à Londres. Durée de parcours de
ce train (à grande vitesse en France): trois
heures pour entendre Big Ben. Eurostar, avec
64,7% du trafic entre la France et l’Angleterre,
reste leader. Conséquence: pour partir en
week-end, il faut réserver longtemps à l’avan-
ce. Les meilleurs tarifs y invitent. Un aller et
retour Londres en deuxièeme classe revient
à 625 F si on le paie quatorze jours avant le
départ contre 2 094 F acheté au dernier mo-
ment. En premièere classe, un repas ou une
collation sont servis à la place, ce qui évite la
fréquentation d’une des deux voitures-bars. Les
trois tarifs d’aller et retour week-end en pre-
mièere vont de 2165 F (billet remboursable)
à 1148 F (acheté quatorze jours avant le dé-
part). Partir d’une ville de province ne coûute
qu’un peu plus cher: 689 F par exemple, pour
un Dijon-Londres.

Les moins de 26 ans bénéficient de tou-
te une gamme de tarifs dont un aller et retour
à 689 F avec des promotions ponctuelles com-
me le ,,Night trip’’ à 90 F, départ le samedi,
retour le dimanche aprèes avoir passé la nuit
dans les clubs de Soho.

Chaque jour, une petite dizaine de ra-
mes s’arrêete à Ashford, gare futuriste posée au
milieu de la campagne du Kent (Eurostar ac-
cepte les vélos, moyennant 120 francs). Depuis
le premier octobre, Eurostar est le premier train
de grandes lignes dans lequel les voyageurs ne
peuvent pas fumer. Le TGV transmanche rejoint
ainsi les compagnies aériennes aprèes avoir
adopté leurs procédures d’embarquement et...
leurs tarifs.
Ö Réservations: Eurostar: tél: 08.36.35.35.39
et www.eurostar.com.

D’aprèes Le Figaro du 21 novembre 2001
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V F ?

1. Le voyage de Paris à Londres en train
àa grande vitesse dure plus de quatre
heures.

2. Pour aller à Londres, il est plus avan-
tageux d’acheter son billet à l’avan-
ce.

3. Les passagers voyageant en
deuxièeme classe prennent les repas
dans leurs wagons.

4. Pour profiter du tarif ,,Night trip’’, il
faut êetre majeur.

5. Il est défendu de fumer dans tous les
wagons d’Eurostar.

Ö
Część III
Test leksykalno-gramatyczny

Zadanie A. Uzupełnij odpowiednimi wyrazami,
jeśli to konieczne, tekst wywiadu z francuskim
aktorem Pierre’em Douglas tak, aby powstał spój-
ny i logiczny tekst. Za każdą prawidłowo uzupeł-
nioną lukę możesz otrzymać 0,5 punktu (razem
8 punktów).

Ö On vous a donc volé votre voiture. Que s’est-il
passé exactement?
Ö C’était le 17 janvier, dans la nuit (1)
mercredi (2) jeudi, il était minuit et
quart. Je raccompagnais une amie et je me suis
garé dans la rue Vernet, prèes (3) Champs-
Élysées. Soudain, les deux portièeres avant se
sont ouvertes violemment. (4) des deux
types m’a mis une grenade lacrymogèene sous le
nez et m’a ordonné de sortir de ma voiture,
une Citroën C5. J’ai compris que ce n’était pas
(5) plaisanterie et j’ai obéi...
Ö (6) quoi avez-vous pensé sur le mo-
ment?
Ö J’ai simplement compris qu’il ne fallait pas
essayer de résister. J’ai protégé mon visage
quand j’ai vu (7) bombe lacrymogèene. Je
me suis dit que (8) j’étais défiguré, je ne
pourrais plus travailler. J’ai appelé la police et
fait une déposition. (9) lendemain, j’ai
appris que ma Citroën avait été utilisée pour le
hold-up d’une bijouterie de l’avenue Franklin-
Roosevelt. Ils ont défoncé (10) vitrine du

magasin avec ma voiture et sont partis avec
quatre millions (11) francs de bijoux!
Ö Avant (12) acheter ce véhicule, vous ne
circuliez (13) en scooter. Vous allez vous
y remettre?
Ö Non, car (14) mois d’avril dernier, j’ai
eu (15) grave accident. J’ai été renversé
par un camion sur l’autoroute A4 et je me suis
retrouvé dans le coma. Depuis, ma famille m’a
fait jurer que je n’utiliserai (16) ce type
de véhicule. D’aprèes l’interview

de Céline Roussel dans Ici Paris du 29 janvier 2002

Zadanie B. W 1888 roku Vincent van Gogh
i Paul Gauguin spotkali się i tworzyli wspólnie
w Arles. Zapisz w czasach przeszłych tekst opo-
wiadający o tym zdarzeniu, zmieniając formę wy-
różnionych czasowników. Za każdą prawidłową
formę czasownika możesz otrzymać 1 punkt (ra-
zem 12 punktów).

Gauguin finit (1) par débarquer à Arles
le 23 octobre 1888. Il vient de recevoir
(2) de Théo Van Gogh, le frèere de Vin-
cent, les sommes de 300, puis 500 F pour les
ventes de ses tableaux. Vincent trouve
(3) ce succèes encourageant. Vincent au
grand coeur! Deux jours plus tard, Gauguin
exécute (4) sa premièere vue d’Arles, une
maison dont Vincent Van Gogh a réalisé
(5) un dessin quelques mois plus tôot. Le
28, ils s’installent (6) tous les deux sur
les Alyscamps, une grande allée prèes du canal,
bordée de cyprèes. En trois jours, ils vont pein-
dre (7) six tableaux, quatre pour Vincent
qui travaille (8) vite, deux pour Gauguin.
Le 1er novembre, jour de Toussaint, il pleut
(9) . Aussi le 2. Le 3 novembre, le temps
est (10) couvert et froid: Mme Ginoux
vient (11) poser dans l’atelier. Ainsi va
(12) la vie des habitants de la Maison
Jaune, en Arles, pendant cet hiver 1888.

D’aprèes Paris Match du 24 janvier 2002

Zadanie C. Uzupełnij zaimkami względnymi list
ojca napisany do bohaterki filmu ,,Fabuleux des-
tin d’Amélie Poulain’’. Za każdą prawidłowo uzu-
pełnioną lukę możesz otrzymać 1 punkt (razem
6 punktów).
Chèere Amélie,
Tu te souviens du nain de jardin (1)
j’avais rec,u comme cadeau et (2) avait
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disparu il y a quelques mois? Or, imagine-toi, il
a de nouveau ,,donné un signe de vie’’. Il m’a
,,envoyé’’ une photo (3) il posait au pied
de la Grande Pyramide d’Égypte. Tous ces in-
cidents (4) je n’arrive pas à m’expliquer
et (5) l’absurdité me frappe parfois, réve-
illent en moi un désir irrésistible de jeter tout et
de partir. Partir à la découverte des endroits
(6) , je le sens bien, je retrouverais le
bonheur et la paix perdus. Mais rassure-toi, si
je décide de le faire, tu seras la premièere
à connaître ma décision. Je ne te laisserai pas
sans nouvelles. Ton pèere

XYZ

Zadanie D. Zapoznaj się z wynikami sondażu na
temat czytelnictwa wśród Francuzów, a następnie
uzupełnij zdania będące komentarzem do tych
wyników, używając odpowiednich wyrażeń porów-
nujących. Za każde prawidłowo uzupełnione zda-
nie możesz otrzymać 1 punkt (razem 4 punkty).

1989 1997

Oeuvres de la littérature classique 6 5

Romans autres que policiers 21 19

Romans policiers 8 9

Livres pratiques (cuisine, décoration) 7 7

Albums de bandes dessinées 5 5

Livres sur l’histoire 10 9

D’aprèes Francoscopie 1999

Przyk³ad:
0. En 1989, les Franc,ais lisaient plus d’oeuvres
de la littérature classique qu’en 1997.
1. En 1997, les romans policiers sont devenus
un peu populaires avant.
2. En 1997, les Franc,ais lisaient livres
pratiques avant.
3. En 1989, les lecteurs franc,ais étaient pas-
sionnés pour les bandes dessinées en 1997.
4. En 1997, on lisait livres sur l’his-
toire 8 ans plus tôot.

Ö
Część IV
Wypowiedź pisemna

Wypowiedz się na jeden z podanych tematów
tak, aby wypowiedź spełniała wymogi formy
określonej w poleceniu i zawierała od 200 do 300
słów. Zaznacz wybrany temat. (35 punktów)

1. Napisz list do francuskich przyjació³, w któ-
rym opowiesz o odbytej niedawno podró¿y,
opiszesz swoje doœwiadczenia i wra¿enia oraz
okreœlisz, jak ta podró¿ wp³ynê³a na Twoje ¿ycie.
2. Przedstaw zapis wywiadu z m³odym Fran-
cuzem (m³od¹ Francuzk¹) na temat jego (jej)
doœwiadczeñ zwi¹zanych z poszukiwaniem
i podjêciem pierwszej pracy wakacyjnej.
3. Napisz rozprawkê na temat ,,L’Europe multi-
culturelle: une chance ou un danger pour le
continent?’’

× Proponowany klucz i kryteria oceny

Ö Część I. Rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt.

TEKST nr 1 – maks. 5 pkt – za ka¿de prawid³owo wybrane
zakoñczenie zdania przyznajemy 1 pkt.
Zad. A – 1 -C; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – C.
TEKST nr 2 – maks. 5 pkt – za ka¿dy prawid³owo przypo-
rz¹dkowany tytu³ przyznajemy 1 pkt.
Zad. B 1 – E; 2 – G; 3 – C; 4 – F; 5 – B.
TEKST nr 3 – maks. 5 pkt – za ka¿de prawid³owo wybrane
zdanie przyznajemy 1 pkt.
Zad. C 1; 2; 4; 6; 9.

Ö Część II. Rozumienie tekstu czytanego
– maks. 20 pkt.

TEKST nr 1 – maks. 10 pkt – za ka¿de prawid³owo
przyporz¹dkowane pytanie przyznajemy 1 pkt.
Zad. A 1 – F; 2 – K; 3 – B; 4 – H; 5 – E; 6 – D; 7 – I;
8 – A; 9 – G; 10 – L.
TEKST nr 2 – maks. 5 pkt – za ka¿de prawid³owo za-
klasyfikowane og³oszenie przyznajemy 1 pkt.
Zad. B 1 – E; 2 – H; 3 – B; 4 – F; 5 – D.
TEKST nr 3 – maks. 5 pkt – za ka¿d¹ prawid³ow¹ od-
powiedŸ przyznajemy 1 pkt.
Zad. C 1 – F; 2 – V; 3 – F; 4 – ?; 5 – V.

Ö Część III. Test leksykalno-gramatyczny
– maks. 30 pkt.

Uwaga: W teœcie leksykalno-gramatycznym punktujemy
tylko w pe³ni poprawne odpowiedzi. Za odpowiedzi za-
wieraj¹ce b³¹d gramatyczny lub ortograficzny przyznaje-
my 0 punktów. Uznajemy ka¿d¹ poprawn¹ odpowiedŸ
nieuwzglêdnion¹ w kluczu.

Zad. A – maks. 8 pkt – za ka¿d¹ prawid³owo uzupe³nion¹
lukê przyznajemy 0,5 pkt.
1 – de/du; 2 – à/au; 3 – des; 4 – Un/L’un; 5 – une; 6 – A;
7 – la/cette; 8 – si; 9 – Le; 10 – la; 11 – de ; 12 – d’; 13
– qu’; 14 – au; 15 – un; 16 – plus/pas.
Zad. B – maks. 12 pkt – za ka¿d¹ prawid³ow¹ formê
czasownika przyznajemy 1 pkt.
1 – a fini; 2 – venait de recevoir; 3 – a trouvé/trouvait;
4 – a exécuté; 5 – avait réalisé; 6 – se sont installés;
7 – allaient peindre; 8 – travaillait; 9 – pleuvait; 10
– était; 11 – est venue; 12 – allait.
Zad. C – maks. 6 pkt – za ka¿d¹ prawid³owo uzupe³nion¹
lukê przyznajemy 1 pkt.
1 – que; 2 – qui; 3 – sur laquelle; 4 – que; 5 – dont;
6 – oùu.
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Zad. D – maks. 4 pkt – za ka¿de prawid³owo uzupe³nione
zdanie przyznajemy 1 pkt.
1 – plus...qu’; 2 – autant de...qu’; 3 – aussi...qu’; 4 – moins
de...que.

Ö Część IV. Wypowiedź pisemna – maks. 35 pkt.
WypowiedŸ pisemn¹ oceniamy, uwzglêdniaj¹c niezale¿-
nie od siebie trzy nastêpuj¹ce kryteria: treœæ i forma
wypowiedzi – maks. 11 pkt, bogactwo jêzykowe – maks.
11 pkt, poprawnoœæ jêzykowa – maks. 11 pkt. Razem
– 33 punkty.

Maturzysta mo¿e dodatkowo otrzymaæ dwa razy
po 1 punkcie za pracê wybitn¹: 1 punkt za treœæ i formê,
jeœli praca wyró¿nia siê wszechstronnoœci¹ ujêcia tematu
i/lub oryginalnoœci¹; 1 punkt za wyj¹tkowe bogactwo
leksykalne i/lub inwencjê stylistyczn¹.

Maksymalna liczba punktów za tê czêœæ wynosi 35
(33 punkty + 2 punkty dodatkowe).

Praca w ca³oœci niezgodna z tematem otrzymuje
0 punktów, nawet gdyby nie zawiera³a ¿adnych b³êdów.
Oceniaj¹c wypowiedŸ pisemn¹, nale¿y zakwalifikowaæ
pracê do jednego z poziomów osi¹gniêæ (bardzo dobry,

dobry, s³aby, niedostateczny), osobno w ka¿dym z poda-
nych kryteriów I-III. Nastêpnie w ka¿dym z kryteriów I-III
nale¿y przyznaæ odrêbn¹ ocenê punktow¹ w skali od 0 do
12 (w kryterium III w skali od 0 do 11).2)

Je¿eli praca w obrêbie jednego kryterium posiada
wy³¹cznie cechy danego poziomu osi¹gniêæ (np. pracy
dobrej), otrzymuje ocenê œrodkow¹ (7 pkt.). Jeœli wypo-
wiedŸ zawiera tak¿e cechy prac poziomu ni¿szego albo
poziomu wy¿szego (pracy s³abej albo pracy bardzo dob-
rej), nale¿y przyznaæ ocenê skrajn¹ (6 lub 8 pkt.).

Ocena ³¹czna za wszystkie zadania (czêœæ I – IV)
– maksimum 100 punktów.

Przeliczenie punktacji na ocenê szkoln¹: 0–50
– niedostateczny; 51–60 – dopuszczaj¹cy; 61–74 – do-
stateczny; 75–87 – dobry; 88–96 – bardzo dobry.

(maj 2002)
2) Tabela kryteriów oceny wypowiedzi pisemnej zosta³a
opublikowana w Informatorze maturalnym 2001. Języki
obce i w numerze 4/2000 Języków Obcych w Szkole.
s. 106. Numer jest zamieszczony w ca³oœci na naszej
stronie internetowej www.codn.edu.pl

Egzamin maturalny z języka francuskiego 2002.
Poziom podstawowy i rozszerzony1)

Ö
POZIOM PODSTAWOWY
Arkusz I
Rozumienie ze słuchu

Transkrypcja tekstów do arkusza I

Na p³ytce CD, obejmuj¹cej czas trwania egzami-
nu (20 minut) by³y nagrane teksty trzech zadañ
wraz z poleceniami dla uczniów w nastêpuj¹cym
uk³adzie: polecenie do zadania 1, tekst do zada-
nia 1, przerwa na wykonanie zadania, powtórze-
nie tekstu, druga przerwa na wykonanie lub�i
korektê zadania 1. W takim samym uk³adzie
zosta³o nagrane zadanie 2 i 3 (red.).

Ö Tekst do zadania 1

Le journal télévisé, tu changes de program-
mes ou tu regardes?

1.1. Pierre, étudiant:
Je veux êetre journaliste. J’adore me documen-
ter et je trouve que la présentatrice de France

2 est super, naturelle. Pour ceux qui changent
de programmes, essayez d’écouter!

1.2. Anne-Laure, lycéenne:
On peut apprendre ce qui se passe, connaître les
films qui vont sortir... Mais les discours, la poli-
tique, c’est ennuyeux. Alors je change de chaîne.

1.3. Clément, collégien:
C’est important de savoir ce qui se passe. Par-
fois, au collèege, à la maison, on entend parler
des choses que nous ne connaissons pas. Regar-
der le journal, c,a aide à bien comprendre. De
plus, c’est intéressant.

1.4. Audrey, informaticienne:
Je ne suis pas fan des informations, mais je sais
que pour êetre une bonne citoyenne, je dois
savoir ce qui se passe dans le monde. Et puis,
on n’est pas forcé de regarder le 20 heures. Le
6 minutes sur M6, c,a résume bien.

1.5. Michel, élèeve de deuxièeme :
Le journal, c’est cool, mais c,a parle toujours de
la mêeme chose. Il y a des moments oùu je

1) Egzamin (Nowa matura) zosta³ przygotowany przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Warszawie. By³ sprawdzany
przez zewnêtrznych egzaminatorów.
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regarde et c,a m’énerve. Alors je change de
programme, mais sur toutes les chaînes il y a le
journal. Donc il faut éteindre.

D’aprèes Okapi du 15 mai 2000

Ö Tekst do zadania 2

2.1. Une petite valise de 10 kilos a fait sen-
sation pendant le salon de la télémédecine. Elle
rassemble tout l’équipement qu’on peut trou-
ver dans une chambre d’hôopital. Cette valise
permettra de venir en aide aux malades se
trouvant dans un lieu isolé.

2.2. C’est la somme que le gouvernement va
donner aux régions touchées dans les trois ans
à venir. Cet argent aidera à réparer ce qui a été
détruit par la tempêete.

2.3. Raphäela Le Gouvello est la premièere
femme qui a traversé l’Atlantique en planche
à voile. En 60 jours!

2.4. Un chirurgien de Hong-Kong opérait
d’une main et téléphonait sur son portable de
l’autre. Le patient a protesté officiellement.

2.5. A Paris, la ,,marche des peuples noirs’’
a protesté contre l’absence des gens de couleur
dans les programmes télé.

D’aprèes Okapi du 15 avril, 15 mars, 15 mai 2000,
15 novembre 1999, 15 juin 2000.

Ö Tekst do zadania 3

Okapi: Vous arrivez à la fin de votre tour du
monde en rollers, commencé en mars 1996.
C’est la fin d’une histoire de fou?
Fabrice Gropaiz: C’est surtout la fin d’un beau
rêeve. Avant de m’engager dans cette aventure,
j’ai longtemps hésité. Mais je voulais découvrir
le monde, rencontrer d’autres gens, d’autres
cultures... C’était ma principale motivation.
Okapi: Mais pour cela, il y a d’autres moyens
que le roller, non?
F.G.: Le sport est aussi une de mes passions.
A Paris, je me déplac,ais seulement en rollers,
plusieurs heures par jour! D’oùu l’idée de faire
un beau voyage sportif de 20 000 kilomètres.
Okapi: Et personne ne vous a dit que c’était un
peu fou?
F.G.: Bien sûur, c’était assez difficile d’expliquer
à ma famille pourquoi j’arrêetais mes études de
droit... Mais ils sont habitués. Aprèes mon bac,
je suis déjà parti deux ans sur les routes
d’Europe. Cette fois, je me suis mieux préparé.

Le seul problèeme, c’était l’argent. Je suis parti
avec 6000 francs en poche! Mais les gens sur
place m’ont aidé. Comme certains journaux
parlaient de moi, c,a m’aidait...
Okapi: Avez-vous eu des moments difficiles?
F.G.: J’ai connu des moments de déprime, c’est
vrai. Les vibrations, quand on patine de 8 à 10
heures par jour, c,a fait mal aux muscles. J’ai eu
trèes peur aussi. Mais aprèes chaque moment
difficile, il y avait une période d’euphorie.
Okapi: Et que répondez-vous à ceux qui criti-
quent votre exploit?
F.G.: Que pour moi, ce voyage est une éduca-
tion. Découvrir d’autres points de vue, d’autres
modes de vie, comme en Mongolie ou en Rus-
sie, ce n’est pas inutile! Je relativise maintenant
les petits problèemes dont on se plaint en France.

D’aprèes Okapi du 15 avril 1999

Ö
Arkusz I
Rozumienie ze słuchu
(15 pkt) – Czas pracy 20 minut

Ö Zadanie 1 (5 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania. Następnie wysłuchaj
dwukrotnie wypowiedzi pięciu młodych Francuzów
na temat dziennika telewizyjnego. Które z wypowia-
dających się osób oglądają ten program, a które
nie? Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę. Za
każdą prawidłową odpowiedź możesz uzyskać
1 punkt.

A. regarde le
journal
télévisé

B. ne regarde
pas le journal

télévisé

1.1. Pierre

1.2. Anne-Laure

1.3. Clément

1.4. Audrey

1.5. Michel

Ö Zadanie 2 (5 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym
wysłuchaniu wiadomości radiowych, z podanych
poniżej 10 tytułów wybierz 5 pasujących do po-
szczególnych informacji. Wpisz w tabelę litery
oznaczające wybrane tytuły. Za każdy prawid-
łowo dopasowany tytuł możesz uzyskać 1 punkt.
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A. Opération bizarre F. Médecine à distance

B. Un bébé attendu G. Pour plus d’égalité

C. Portée par le vent H. Réveillon sous terre

D. 5 milliards de francs I. Dans les nuages

E. Planèete à préserver J. Vivent les vacances!

2.1. information 1

2.2. information 2

2.3. information 3

2.4. information 4

2.5. information 5

Ö Zadanie 3 (5 pkt)

Wysłuchaj dwukrotnie wywiadu z Fabrice Gro-
paiz, a następnie na podstawie zawartych w nim
informacji zaznacz zgodne z tekstem zakończenia
zdań, zakreślając właściwą literę. Za każde prawi-
dłowo wybrane zakończenie zdania możesz otrzy-
mać 1 punkt.

3.1. Fabrice Gropaiz a décidé de faire un tour
du monde en rollers pour
A. gagner de l’argent
B. connaître d’autres civilisations
C. apprendre des langues
D. faire un reportage

3.2. Il a choisi ce moyen de se déplacer car
A. c’est un passionné du roller
B. il ne pouvait pas faire du vélo à Paris
C. il a acheté une bonne paire de rollers
D. il voulait battre un record

3.3. Ce qui lui a posé un problèeme, c’était
A. la réaction de sa famille
B. l’école
C. l’argent
D. l’indifférence des gens

3.4. Pendant le voyage, Fabrice a connu
A. des troubles physiques et psychiques
B. uniquement des troubles physiques
C. des problèemes techniques et financiers
D. uniquement des problèemes techniques

3.5. Grâace à ce voyage, Fabrice
A. a gagné de l’argent
B. a connu beaucoup de gens
C. est devenu célèebre
D. regarde autrement la vie

Ö
Arkusz II
Rozumienie tekstu czytanego
(20 pkt) – Czas pracy 50 minut

Ö Zadanie 4 (7 pkt)

Uzupełnij tabelę na podstawie informacji zawartych
w ogłoszeniach, dopasowując imiona do podanych
w tabeli zainteresowań. Wpisz w odpowiednie rub-
ryki litery A., B., C., D. lub E. oznaczające wybrane
imiona. Niektóre imiona mogą się powtórzyć. Za
każdy prawidłowy wybór możesz uzyskać 1 punkt.

A. Céline
J’ai 12 ans et je cherche une correspondante de
mon âage habitant le Québec ou la Suisse,
aimant le jazz, le rap et la chanson franc,aise.
J’ai aussi une belle collection de timbres.

B. Julien
J’ai 12 ans et j’aimerais correspondre avec un
garc,on ou une fille de 12 à 14 ans. J’adore les
films d’horreur et les westerns. Je fais volon-
tiers du ski en hiver et je joue au tennis
en été. Réponse assurée à 100 %.

C. Dorothée
J’ai 13 ans. Je cherche des correspondants du
monde entier (plus spécialement d’Angleterre
ou du Canada). J’aime le théâatre, le cirque, les
romans policiers et rigoler! Je peux écrire en
anglais et en franc,ais.

D. Marie-Amandine
J’ai 14 ans et j’habite en Guyane franc,aise.
J’aimerais correspondre avec des personnes ha-
bitant hors de France, parlant anglais ou fran-
c,ais. J’aime le dessin et les animaux, surtout les
chats et les perroquets.

E. Alexandre
Un élèeve bulgare, 14 ans, heureux, amusant,
aimant visiter les pays exotiques, cherche un ou
une correspondant(e) étranger(èere). J’écris en an-
glais ou en franc,ais.

D’aprèes Okapi, décembre 1997

4.1. aime la musique . . . . . . . . . . . . .

4.2. aime le sport . . . . . . . . . . . . .

4.3. aime lire . . . . . . . . . . . . .

4.4. aime la nature . . . . . . . . . . . . .

4.5. aime voyager . . . . . . . . . . . . .

4.6. aime collectionner . . . . . . . . . . . . .

4.7. aime le cinéma . . . . . . . . . . . . .
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Ö Zadanie 5 (2 pkt)

Na podstawie informacji zawartych w poniższym
tekście wybierz i zaznacz w tabeli znakiem X dwa
zakończenia zdań zgodne z jego treścią. Za każde
prawidłowo wybrane zakończenie zdania możesz
uzyskać 1 punkt.

Qu’est-ce que le pop art?

Les grands peintres du passé ont peint
sur leurs toiles des paysages, des monuments,
des natures mortes, des vases, des instruments
de musique, etc. Ces sujets sont donc devenus
les thèemes ,,classiques’’ de l’art.

Mais les jeunes artistes du pop art ont
provoqué une véritable révolution quand, au
début des années soixante, ils ont commencé
à peindre des objets quotidiens et populaires.
Le nom de ce mouvement artistique vient, en
effet, de l’anglais ,,popular’’.

Le scandale des premièeres expositions
augmente avec la force de ce mouvement.
Ainsi, on peut voir dans les plus grands musées
des tableaux aux couleurs violentes représen-
tant des bouteilles de coca-cola, des hambur-
gers ou des boîtes de conserves.

Les artistes pop ont une grande envie de
créer et d’étonner. Ils veulent critiquer la socié-
té de consommation qu’ils trouvent trop tradi-
tionnelle. Ils aimeraient aussi éliminer d’une
manièere ironique et fantaisiste les barrièeres qui
existent entre l’oeuvre d’art et la vie quotidien-
ne. Ils commencent à coller sur le tableau des
paquets de lessive, des publicités, des photos et
autres. Il est donc possible de devenir ainsi un
grand artiste sans pinceaux ni palette. Vous
pouvez vous aussi essayer de créer une ,,oeuvre
d’art’’ avec un peu de fantaisie et quelques
objets d’usage quotidien.

D’aprèes Jeunes, mars 1993
L’auteur du texte

A. raconte l’histoire de la peinture

B. parle de l’évolution du pop art

C. encourage à faire de la peinture pop art

D. critique la société de consommation

Ö Zadanie 6 (4 pkt)

Na podstawie informacji zawartych w tekście do
zadania 5, zaznacz znakiem X w tabeli, które ze

zdań są z nim zgodne (Vrai), które niezgodne
(Faux), a które nie dotyczą tekstu (?). Za każdą
prawidłową odpowiedź możesz uzyskać 1 punkt.

Vrai Faux ?

6.1. Le pop art a tout de suite été
accepté.

6.2. Le pop art a un contexte idéo-
logique.

6.3. Les artistes du pop art veulent
s’approcher du quotidien.

6.4. Le choix des objets pour une
oeuvre se fait aprèes une longue
discussion.

Ö Zadanie 7 (4 pkt)

Na podstawie informacji zawartych w poniższym
tekście wybierz zgodne z nim zakończenia zdań.
Zakreśl literę A., B., C. lub D. oznaczającą wybrane
zakończenie zdania. Za każde prawidłowo wybra-
ne zakończenie zdania możesz uzyskać 1 punkt.

Sauvons la mer

Parler de la mer ne veut plus simple-
ment dire parler de grands espaces, de liberté
et d’aventure. Aujourd’hui, la mer et ses habi-
tants sont menacés de graves dangers.

En Méditerranée occidentale, en 1992,
6 000 dauphins sont morts à cause de la pol-
lution. 1 000 autres ont été victimes des filets
de pêecheurs, des dizaines d’autres sont morts
pour avoir mangé des sacs en plastique que
l’homme avait jetés à la mer.

Heureusement, de nombreux groupes
sont nés pour sauver ces merveilleux et sympa-
thiques animaux. L’association Greenpeace est
trèes active en ce domaine. Plongeurs et vétéri-
naires sont toujours prêets à sauver les dauphins
blessés ou malades qui viennent sur les plages.
Greenpeace lutte aussi contre la pêeche à la
baleine: pour sauver ces géants de la mer,
les membres de cette association ont souvent
une mission dangereuse. Dans leurs petits ca-
noës pneumatiques, ils naviguent aux côotés des
énormes baleines pour les faire fuir devant les
bateaux de pêeche qui ne respectent pas la loi.

Souhaitons à ces jeunes courageux de
Greenpeace une bonne chasse ... aux bateaux.

D’aprèes Jeunes, avril 1993
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7.1. Ce texte est
A. une publicité
B. une annonce
C. une information
D. un texte littéraire

7.2. Le texte présente
A. une association qui organise des manifes-
tations antiterroristes
B. une organisation qui lutte pour sauver les
animaux de mer
C. des actions organisées contre la politique
financièere des gouvernements
D. une association qui s’oppose à la pêeche

7.3. Les habitants de mer souffrent
A. de l’activité humaine
B. des phénomèenes naturels
C. du changement de climat
D. du tourisme de masse

7.4. Souvent les membres de Greenpeace
A. réparent les bateaux
B. se disputent avec les pêecheurs
C. risquent beaucoup
D. ne respectent pas la loi

Ö Zadanie 8 (3 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie na
podstawie informacji zawartych w tekście spośród
podanych poniżej zdań wybierz i zaznacz w tabeli
znakiem X trzy zdania zgodne z tekstem. Za
każde prawidłowo wybrane zdanie możesz uzys-
kać 1 punkt.

Patricia Kaas

Elle a commencé à chanter trèes jeune, àa l’école,
dans les fêetes foraines, puis dans les boîtes.
Puis, il y a eu le premier disque, les premièeres
émissions de télévision et enfin le succèes est
arrivé, tout doucement.

Comment accorder un grand talent et
une carrièere exceptionnelle? Voilàa ce que nous
a démontré la jeune fille timide devenue star et
qui symbolise la réussite. Une voix extraor-
dinaire qui semble peu a peu s’éloigner du
répertoire ,,variété’’ pour une musique un peu
plus recherchée. Aujourd’hui, de Moscou à To-
kyo en passant par Paris, on lutte pour assister
à ses concerts. Parmi ses succèes, citons ,,Made-
moiselle chante le blues’’, ,,D’Allemagne’’ et
,,Je te dis vous’’.

D’aprèes Jeunes, février 1994

A. La carrièere de Patricia a lentement évolué.

B. Elle a enregistré son premier disque à l’école.

C. La télé lui a consacré une émission spéciale.

D. Les goûuts musicaux de Patricia changent.

E. Elle est aimée du public du monde entier.

F. Elle a eu des problèemes avec sa voix.

Ö
Arkusz III
Wypowiedź pisemna
(15 pkt) – Czas pracy 60 minut

W tej czêœci egzaminu mo¿na korzystaæ
ze s³owników dwujêzycznych.

Pod ka¿dym zdaniem tego arkusza jest
wydzielone miejsce na brudnopis i czystopis, co
zmusza ucznia do przestrzegania zasad zwiêz³o-
œci i precyzji wypowiedzi (red.)

Ö Zadanie 9 (5 pkt)

Uczestniczysz w wakacyjnym kursie jêzy-
kowym we Francji. Koledzy z kursu zapropono-
wali wspólne spêdzenie wieczoru Tobie i nieobe-
cnemu/ej chwilowo Twojemu wspó³lokatorowi/
Twojej wspó³lokatorce. Zredaguj krótk¹ wiado-
moœæ, któr¹ zostawisz koledze/ kole¿ance. Napisz:
× o zaproszeniu Was przez kolegów,
× jak spêdzicie wieczór,
× gdzie i kiedy siê spotkacie,
× co ma ze sob¹ zabraæ.

W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana
jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich in-
formacji określonych w poleceniu (4 punkty) i po-
prawność językowa (1 punkt). Podpisz się jako XYZ.

Ö Zadanie 10 (10 pkt)

Twoja szko³a wspó³pracuje ze szko³¹
w Pary¿u. Po wizycie grupy francuskiej w Polsce
przygotowujesz siê do rewizyty w Pary¿u. Na-
pisz do Twojego kolegi/Twojej kole¿anki we
Francji list, w którym:
× przeprosisz, ¿e nie pisa³eœ/aœ i podasz powód,
× przypomnisz datê przyjazdu i okreœlisz czas
trwania wizyty,
× wyrazisz zadowolenie ze spotkania i mo¿li-
woœci zwiedzenia Pary¿a,
× sprecyzujesz, co i dlaczego chcia³byœ/³abyœ
robiæ w wolnym czasie.
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Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i sty-
lu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz
się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od
120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność
pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma
(2 punkty), poprawność językowa (2 punkty)
oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Ö
POZIOM ROZSZERZONY
Arkusz IV. Rozumienie ze słuchu
(15 pkt) Czas pracy 20 minut

Transkrypcja tekstów do arkusza IV2)

Ö Tekst do zadania 11

Nous avons rencontré .... Henri Virlogeux
11.1. ...........................................
× Pas trèes joyeuse! Mes parents ne badinaient
pas avec la morale et la politesse. Je me sou-
viens d’avoir été mis quatre jours au pain sec,
pour avoir traité de ,,M. Carotte’’ un ami de la
famille qui s’appelait ,,M. Navet’’. Heureuse-
ment, mon oncle m’emmenait au théâatre.
11.2. ............................................
× Certaines années, j’ai tenu jusqu’à dix rôoles.
Si le petit écran me comble, ce n’est pas le cas
du grand. On ne m’appelle que pour des per-
sonnages sans intérêet. Comme la télévision me
gâate, c’est devenu mon cinéma!
11.3. ...........................................
× Dans notre cas, à Véronique Silver et à moi,
oui, et mêeme trèes bien! Je vis en pleine forêet de
Rambouillet avec mon chat, et Véronique habi-
te à Paris. Et nous passons week-ends et vacan-
ces ensemble, comme de jeunes mariés!
11.4. ..........................................
× Tout ce qui est à la portée de la main, mais
j’avoue que je suis un dingue de la presse. Je
parcours au moins quatre à cinq journaux cha-
que matin. C’est assez instructif
× et édifiant!
11.5. ...........................................
× L’injustice. Par exemple, la lourde condam-
nation de M. Roger Rocher, ex-président du
club de football de Saint-Étienne. Si j’étais Mi-
chel Platini, je démissionnerais de l’équipe de
France de foot, par solidarité.

D’aprèes Femme Actuelle, octobre 1990

Ö Tekst do zadania 12
Un géant quitte la route

Jacques Goddet s’est éteint à 95 ans et
c’est le monde du sport qui est en deuil. Car
,,Monsieur Jacques’’ a été à la fois un témoin et
un organisateur de plusieurs événements sportifs.

Son pèere, Victor, a été en effet fondateur
du journal ,,L’Auto-Vélo’’, en 1900. Trèes vite,
Jacques s’est imposé dans le journalisme. Nom-
mé rédacteur en chef à ,,L’Auto’’, il va au
devant de l’événement en étant le seul envoyé
spécial de la presse franc,aise aux Jeux Olym-
piques de Los Angeles, en 1932.

En 1929, il a effectué son premier repor-
tage sur le Tour de France. La magie de l’épreuve
s’est opérée trèes vite sur le jeune homme.
L’année suivante, il participe au développement
– à la révolution, diront certains – du Tour.

Pas étonnant qu’il en devienne patron en
1936, succédant à Henri Desgrange. Il en sera le
personnage central, reconnaissable entre tous
avec son casque colonial, chemise et short kaki.
L’histoire d’amour durera jusqu’à l’arrivée sur les
Champs-Elysées en 1986.

Mais l’activité de Jacques Goddet ne
peut se résumer au Tour de France. En février
1946, deux ans aprèes la disparition de
,,L’Auto’’, il crée ,,L’Equipe’’, quotidien sportif
qu’il dirigera pendant quarante ans. Grâace à ses
idées, le quotidien sportif se développera de
manièere fulgurante, au point de devenir au-
jourd’hui la pensée unique en France.

Et si les footballeurs franc,ais ont vécu des
instants magiques sur les pelouses européennes,
ils le lui doivent bien un peu. Car Jacques a créé
en 1955 la célèebre coupe d’Europe des clubs
champions, rebaptisée Ligue des Champions.

Au début des années 80, Jacques Chirac,
alors maire de Paris, lui confie le soin de mettre
en place le palais Omnisports de Bercy qui est
devenu un pôole d’attractions indéniable.

Retiré des affaires, Jacques Goddet avait
quand mêeme imaginé un Tour 2003 ,,sur les
lieux historiques du sièecle’’.

D’aprèes France Soir du 16-17 décembre 2000

Ö Tekst do zadania 13

J’habite dans une boutique
Dans les années 80, on rêevait de loge-

ments-ateliers. Aujourd’hui, ce sont les ex-bars,
2) patrz s. 118 w tym numerze – Transkrypcja tekstów do arkusza I.
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boutiques, ateliers d’artisans, qui font fantas-
mer les amateurs de ,,lieux de vie’’ inédits.
C’est comment, la vie à Paris dans un logement
qui donne sur la rue?

Cyril: Les soirs de fêete, je fais le vigile. Je
ne reste pas à la porte mais je regarde ce qui se
passe. Ce qui est plutôot drôole aussi, c’est le
matin quand les gens rentrent et demandent un
café! C’est sûurement à cause de l’enseigne ,,Bar
de l’aventure’’. Mais c,a n’arrive pas souvent.

Micheline: J’ai vécu à la campagne jus-
qu’à mes 17 ans, à Sainte-Mèere-l’Eglise. Je me
suis installée ici il y a trente-deux ans. C’était
une ancienne épicerie, complèetement délabrée.
J’ai voulu retrouver ma Normandie, l’esprit de
la campagne. Les immeubles de Paris sont trop
stricts à mon goûut. C’est pour c,a que j’ai voulu
une fac,ade comme chez moi. Ce lieu me rap-
pelle mon enfance, mes origines normandes: la
table, les rideaux, les casseroles en cuivre.

Mathieu: On voulait un grand espace
pour pas cher. Alors, quand on nous a annoncé
le prix, on n’a pas hésité! C’est une ancienne
bijouterie qui dégage une atmosphere particu-
lièere, avec les pierres, les dalles en marbre, le
bois. On aménage bientôot, mais on se pose pas
mal de questions. On se dit qu’il y aura peut-
êetre trop de circulation, trop de gens qui pas-
sent, les poubelles le matin... Bref, on se de-
mande si la rue ne va pas envahir notre vie.

Stéphanie: J’ai l’impression de vivre
dans une maison avec une vie de village auto-
ur. C’est une petite rue, tout le monde se
connaît, se sourit. Quand je laisse la fenêetre
ouverte, on se parle comme c,a.

Loïc: Vivre dans une boutique, c’est
bien quand la rue est calme, sinon on en a vite
marre. Le soir, quand il y a de la lumièere, une
bougie ou la télé allumée, on sent bien que les
gens jettent un oeil. Parfois je ne suis pas super
à l’aise, à cause d’une présence trop forte que
je ressens dans mon dos.

Ö
Arkusz IV
Rozumienie ze słuchu
(15 pkt) Czas pracy 20 minut

Ö Zadanie 11 (5 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania. Następnie wysłu-
chaj dwukrotnie odpowiedzi aktora francuskiego

Henri Virlogeux. Spośród pytań zaproponowa-
nych do każdej z pięciu odpowiedzi wybierz i za-
znacz to, które zostało zadane przez dziennikarza.
Za każde prawidłowo wskazane pytanie możesz
otrzymać 1 punkt.

11.1.
A. Quel est votre meilleur souvenir d’enfance?
B. Quel événement a influencé le plus votre
enfance?
C. Quelle enfance avez-vous eue?

11.2.
A. Vous avez fait beaucoup de téléfilms ?
B. Vous vous sentez plutôot acteur de théâatre?
C. Vous avez l’intention de faire du cinéma?

11.3.
A. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie de
famille normale?
B. Est-ce qu’il est possible de vivre une vie
d’artiste lorsqu’on est marié àa une comédienne?
C. Est-ce que votre femme vous encourage
dans votre carrièere d’acteur?

11.4.
A. Quelles sont vos lectures préférées?
B. Quelles sont vos devoirs quotidiens?
C. Quels sont vos projets professionnels?

11.5.
A. Qu’est-ce qui vous laisse indifférent?
B. Qu’est-ce qui vous met le plus en colèere?
C. Qu’est-ce qui vous rend enthousiaste?

Ö Zadanie 12 (5 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wy-
słuchaj dwukrotnie tekstu przedstawiającego Jac-
ques’a Goddet. Na podstawie zawartych w tekście
informacji, z zaproponowanych poniżej 10, wy-
bierz i zaznacz w tabeli znakiem X pięć funkcji
pełnionych przez Jacques’a Goddet. Za każdą pra-
widłowo wybraną funkcję możesz uzyskać 1 punkt.

A. Fondateur en 1900 du périodique ,,L’Au-
to-Vélo’’.

B. Commentateur aux Jeux Olympiques de
Los Angeles en 1932.

C. Journaliste, auteur d’articles sur le Tour de
France.

D. Cycliste, participant au Tour de France.

E. Directeur du Tour de France.
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F. Chef du journal ,,L’Equipe’’.

G. Sponsor de nombreuses compétitions
sportives.

H. Président d’un club de football.

I. Fondateur de la Ligue des Champions.

J. Initiateur de la construction du Palais de
Bercy.

Ö Zadanie 13 (5 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym
wysłuchaniu nagrania wskaż opinie osób wypo-
wiadających się na temat zajmowanych przez nie
mieszkań. Zaznacz w tabeli (X) wybraną opinię
(jedną dla każdej osoby). Za każdą prawidłowo
wybraną opinię możesz uzyskać 1 punkt.
Uwaga: w tabeli podano jedną opinię więcej.

A. B. C. D. E. F.

Le
propriétaire

en accepte les
inconvénients
avec humour

y éprouve de
la solitude

y retrouve le
goûut du passé

y voit des
avantages et des

inconvénients

s’y sent trop
exposé(e)

y apprécie la
vie commu-

nautaire

13.1. Cyril

13.2. Micheline

13.3. Matthieu

13.4. Stéphanie

13.5. Loic

Ö
Arkusz V
Rozumienie tekstu czytanego
(17 pkt) – Czas pracy 60 minut

Ö Zadanie 14 (3 pkt)

Na podstawie informacji zawartych w poniższym
tekście wybierz i zaznacz zgodne z nim zakoń-
czenia zdań. Zakreśl literę A., B., C. lub D. ozna-
czającą wybrane zakończenie zdania. Za każde
prawidłowo wybrane zakończenie zdania możesz
otrzymać 1 punkt.

L’acupuncture: une arme anti-douleur

L’acupuncture se révèele trèes efficace
dans le traitement de la douleur, affirme
le docteur M.L., acupuncteur.

La douleur a toujours été considérée
comme la principale indication de l’acupunc-
ture, méthode thérapeutique utilisée en Chine
depuis des millénaires. La forme la plus ancien-
ne, l’acupuncture traditionnelle, est fondée sur
des concepts philosophiques chinois: l’analyse
de la douleur du malade permet de déterminer
les points qui seront piqués. La forme ,,moder-
ne’’ abandonne le raisonnement traditionnel
au profit d’une action locale: on pique sur les
points sensibles ou douloureux. Par ailleurs,
d’autres études ont montré que l’acupuncture

avec stimulation était plus efficace que la simp-
le implantation d’aiguilles. Dans la méthode
traditionnelle, la stimulation est généralement
manuelle (rotation des aiguilles) alors qu’en
acupuncture moderne on utilise plus souvent
une stimulation électrique, d’oùu le nom d’ ,,é-
lectroacupuncture’’. Dans ce cas, un petit cou-
rant discontinu est délivré au niveau des aiguil-
les. Le patient ressent alors comme une sorte
de fourmillement, plus ou moins important
selon l’intensité du courant.

Avant de procéder à l’implantation des
aiguilles, l’acupuncteur doit repérer les points
douloureux. Pour cela, il procèede à un examen
clinique minutieux et analyse les caractéristiqu-
es et la topographie de la douleur. Puis, il
applique les aiguilles d’acupuncture, les stimule
manuellement ou à l’aide d’un petit stimula-
teur électrique. Le nombre de séances néces-
saire varie en fonction du trouble et de son
ancienneté. La fréquence des séances est plus
ou moins espacée selon qu’il s’agit d’une dou-
leur aiguë ou chronique. Dans le premier cas,
elles doivent avoir lieu tous les jours ou tous les
deux jours; dans le second, une fois par semai-
ne. Une séance dure environ vingt minutes,
mais ce temps est modulable suivant l’intensité
de la stimulation.
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Bien que l’acupuncture ne soit pas une
thérapeutique dangereuse, il existe certaines
restrictions. Ainsi, elle est déconseillée chez la
femme enceinte et chez les patients sous traite-
ments anticoagulants. Un malade qui a subi
une radiothérapie, ne doit pas êetre piqué au
niveau des zones irradiées. Enfin, on évite l’uti-
lisation régionale d’une stimulation électrique
chez les porteurs de stimulateur cardiaque ou
bien de prothèeses métalliques.

D’aprèes Femme Actuelle, janvier-février 1991

14.1. Le sujet du texte, c’est
A. l’histoire de l’acupuncture
B. le nombre de séances d’acupuncture et leur
durée dans ce type de traitement
C. les indications et les contre-indications de
l’acupuncture
D. l’acupuncture et ses applications

14.2. Le texte s’adresse
A. aux patients du cabinet de l’acupuncteur
B. aux personnes intéressées par l’acupuncture
C. aux spécialistes en médecine traditionnelle
D. aux spécialistes en acupuncture

14.3. L’auteur veut
A. convaincre les personnes sceptiques
B. encourager les gens à consulter un acupunc-
teur
C. faire la présentation de la méthode
D. discuter avec ses collèegues médecins

Ö Zadanie 15 (5 pkt)

Przeczytaj uważnie teksty i uzupełnij każdy z nich
fragmentem zdania wybranym z podanej poniżej
listy, tak aby stały się spójne i logiczne. Wpisz
literę (A–H.) oznaczającą wybrany fragment
w miejsce oznaczone ciągłą linią. Za każdy prawi-
dłowo wybrany fragment możesz otrzymać
1 punkt. Uwaga: lista zawiera trzy fragmenty
zdań więcej.

15.1. L’illusion que l’épidémie est terminée
dans nos pays est trèes dangereuse. Si nous
oublions le Sida, nous le paierons trèes cher. Il
y a chaque jour dans le monde 15 000 nouvel-
les contaminations. Or, . On se déplace
de plus en plus souvent. Tant que le problèeme
ne sera pas résolu partout, il ne pourra l’êetre
dans quelques pays.

15.2. La présence forte de Joseph, un homme
fin, élégant, qui soigne sa parole, du

futur Serge Gainsbourg. C’est sous son oeil
attentif mais sévèere qu’il apprend le piano avec
un mouchoir à portée de main, car l’enfant sait
que les séances d’apprentissage se terminent
fatalement en crise de larmes. Avec des idées
trèes ambitieuses et bien arrêetées, Joseph forge
le caractèere de son fils.
D’aprèes Le Nouvel Observateur, novembre-décembre 2000

15.3. Les animaux sont depuis longtemps des
,,sentinelles’’ pour nous mettre en garde contre la
pollution. Pesticides, métaux lourds, radioactivi-
té, . Grâace aux observations faites direc-
tement dans leur milieu et aux techniques scien-
tifiques de plus en plus pointues, la pollution
pourra bientôot êetre détectée à un stade précoce,
avant mêeme que les animaux n’en souffrent.

D’aprèes Jeunes, mai 1994

15.4. Premier en Europe à publier son plan de
lutte contre le changement climatique, le gouve-
rnement franc,ais en subit les conséquences. Plus
d’une centaine de mesures, résultant de plus
d’un an de travail entre experts, industriels et
financiers, devraient permettre à la France de
tenir les engagements qu’elle a signés à la réu-
nion de Kyoto: ramener, en 2010, les émissions
de gaz à effet de serre au niveau de l’année
1990. Pour y arriver, notre pays devra diminuer
ses rejets de 16 millions de tonnes d’équivalent
carbone, .

D’aprèes L’Express, février 2000

15.5. Une politique familiale se juge essentiel-
lement à la dépense de l’Etat. En la matièere,
l’investissement constitue un baromèetre qui il-
lustre ce qu’un pays du vieillissement
et de la baisse des naissances. Les grands axes
de ce que pourrait êetre une politique familiale
sont simples à énoncer: il convient avant tout
de cesser de sacrifier le familial au social.

D’aprèes Le Figaro Magazine, janvier 2001

A. est doté d’un étrange pouvoir d’intuition
qui lui permet de découvrir le talent
B. rien n’échappe à leur vigilance
C. franchit la barre symbolique
D. ce qui suppose une politique trèes volontaris-
te dans tous les secteurs
E. déterminera les choix et la personnalité
F. il est impossible de faire une prédiction
G. notre planèete est devenue un grand village
H. veut faire de lui-mêeme, et mesure la volon-
té de celui-ci de se préserver ou non
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Ö Zadanie 16 (9 pkt)

Przeczytaj uważnie tekst, uzupełniając go następ-
nie o jedno z trzech podanych w nawiasie wyra-
żeń, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.
Wpisz literę oznaczającą wybrane wyrażenie (A.,
B. lub C.) w miejsce oznaczone ciągłą linią. Za
każde prawidłowo wybrane wyrażenie możesz
otrzymać 0,5 punktu.

La fêete (A. – était conc,ue ; B. – a été conc,ue ; C.
– avait été conc,ue) 16.1. pour briser la
monotonie et le train-train des travaux et des
jours. C’est une surprise, un éblouissement,
une journée marquée d’une pierre blanche. Ce
qui ne signifie pas pour autant que les plus
belles fêetes (A. – soient ; B. – avaient été; C.
– auraient été) 16.2. forcément celles
qui ont coûuté le plus cher. Pourquoi certaines
fêetes laissent-elles dans notre vie une trace
inoubliable (A. – pourvu que; B. – alors que; C.
– néanmoins) 16.3. d’autres, parfois
espérées, tournent au fiasco? Quel est le secret
de la réussite? La recette infaillible?

Laurence, 38 ans, attachée de presse,
a l’habitude d’organiser pour sa clientèele week-
ends à thèemes, soirées de promotion, déjeuners
ou dîners étonnants, grandes fêetes (A. – afin; B.
– pour; C. – de) 16.4. lancer un nou-
veau produit et une campagne de promotion.
C’est son travail. Mais c’est à ses amis qu’elle
réserve (A. – pis; B. – le bon; C. – le meilleur)
16.5. de sa fantaisie. Elle a inauguré, il
y a trois ans, les ,,samedis en couleurs’’. Le
premier samedi fut placé sous le signe du
blanc. ,,C’était, raconte-t-elle, une jolie fêete en
guise de mariage pour présenter à (A. – tous; B.
– mes; C. – certains de) 16.6. copains
mon compagnon, Philippe. J’avais demandé
à chacun de s’habiller tout en blanc, (A. – tel-
lement bien; B. – si bien; C. – aussi bien)
16.7. les hommes que les femmes,
d’emporter avec eux, pour chaque couple, une
couverture et une nappe blanche, deux chaises,
un panier de pique-nique avec tout (A. – ce qu’;
B. – ceux qu’; C. – ce qui) 16.8. il fallait
pour un repas, vivres et boissons. Rendez-vous
(A. – à; B. – au; C. – en) 16.9. midi
place de la Concorde, devant la grille (A. – de;
B. – des; C. – aux) 16.10. Tuilleries, un

beau samedi de juin. À l’heure dite, nous
(A. – avons été; B. – étions; C. – serions)
16.11. quarante, avec tout notre bar-
da. Fou rire général sous l’oeil éberlué des
passants et des cars des Japonais. (A. – Aprèes
avoir attendu; B. – Ayant attendu; C. – En atten-
dant) 16.12. les retardataires, chacun
dépliait sa chaise, débouchait une bouteille’’.

Ö
Arkusz VI
Wypowiedź pisemna3)

(18 pkt) – Czas pracy 90 minut

Ö Zadanie 17 (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych te-
matów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do
250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla
formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat,
który wybrałeś/aś zakreślając jego numer.

1. ,,La famille contemporaine ne ressemble
plus à celle d’autrefois’’. Napisz rozprawkê,
w której wyrazisz swoj¹ opiniê na ten temat.
2. Napisz opowiadanie, inspiruj¹c siê poni¿-
szym tematem: ,,Il y a des rencontres qu’on
n’oublie jamais. Moi aussi, j’en ai vécu une et
j’aimerais vous la raconter’’.
3. Napisz artyku³ zatytu³owany ,,La Terre est
notre maison, ne la laissons pas mourir’’, który
zostanie opublikowany we francuskim czasopiœ-
mie m³odzie¿owym.

D’aprèes Avantages, décembre 2000

Ö
Model odpowiedzi
i schemat oceniania

× Poziom podstawowy

Ö ARKUSZ I

Zadanie 1 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maksimum 5 punktów (5 x 1).
1.1 – A, 1.2. – B, 1.3. – A, 1.4. – A, 1.5 – B

Zadanie 2 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt (5 x 1).
2.1. – F, 2.2. – D, 2.3. – C, 2.4. – A, 2.5. – G.

Zadanie 3 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt (5 x 1).
3.1. – B, 3.2. – A, 3.3. – C, 3.4. – A, 3.5. – D

3) Patrz s. 122 w tym numerze – Wypowiedź pisemna.
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Ö ARKUSZ II
Zadanie 4 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 7 pkt (7 x1).
4.1. – A, 4.2. – B, 4.3. – C, 4.4. – D, 4.5. – E, 4.6. – A,
4.7. – B
Zadanie 5 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 2 pkt (2 x 1).
B, C
Zadanie 6 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 4 pkt (4 x 1).
6.1 -F, 6.2. – V, 6.3. – V, 6.4. – ?
Zadanie 7 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 4 pkt (4 x 1).
7.1. – C, 7.2. – B, 7.3 – A, 7.4 – C
Zadanie 8 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 3 pkt (3 x1).
A, D, E

Ö ARKUSZ III

Zadanie 9 – krótka forma u¿ytkowa (5 pkt) Przy ocenie
tego zadania bierze siê pod uwagê g³ównie komunikatyw-
noœæ, w mniejszym stopniu ocenia siê poprawnoœæ jêzyko-
w¹.4)

Zadanie 10 – d³u¿sza forma u¿ytkowa (10 pkt) Przy
ocenie tego zadania bierze siê pod uwagê treœæ, formê,
poprawnoœæ i bogactwo jêzykowe.5)

× POZIOM ROZSZERZONY
Ö ARKUSZ IV
Zadanie 11 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt (5 x 1).
11.1 – C, 11,2 – A, 11.3 -B, 11.4 – A, 11.5 – B
Zadanie 12 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt. (5 x 1).
B, C, E, F, I
Zadanie 13 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt (5 x 1).
13.1 – A, 13.2 – C, 13.3 – D, 13.4 – F, 13.5 – E

Ö ARKUSZ V
Zadanie 14 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 3 pkt (3 x 1).
14.1. – D, 14.2. – B, 14.3 – C
Zadanie 15 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt. Maks. 5 pkt (5 x 1).
15.1 – G, 15.2 – E, 15.3 – B, 15.4 – D, 15.5 – H
Zadanie 16 – za ka¿d¹ prawid³owo wybran¹ formê
przyznajemy 0.5 punktu. Maks. 9 pkt (18 x 0,5).
16.1 – B, 16.2 – A, 16.3. – B, 16.4. – B, 16.5. – C, 16.6.
-B, 16.7. – C, 16.8. – A, 16.9 – A, 16.10. – B, 16.11. – B,
16.12. – C, 16.13. – B, 16.14. – A, 16.15. – C , 16.16.
– B, 16.17, – A, 16.18.B
Ö ARKUSZ VI
Zadanie 17 – maks. 36 pkt.6)

Rozprawka7)

Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

I. TREŚĆ:
rozumie temat

tworzy spójny tekst

dostosowuje treœæ do
formy: formu³uje tezê

omawia temat

podsumowuje temat lub
podaje swoj¹ opiniê

zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, je¿eli te-
mat wymaga ich znajomo-
œci)

1. formu³uje wypowiedŸ
zgodn¹ z tematem

2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej
3. prawid³owo formu³uje
tezê adekwatn¹ do tematu
4. omawia temat, trafnie
dobieraj¹c argumenty za
i przeciw
5. uwzglêdnia wszystkie
wa¿ne elementy w podsu-
mowaniu lub podaje swo-
j¹ opiniê

6. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego

1. formu³uje wypowiedŸ
czêœciowo zgodn¹ z tema-
tem
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie
3. formu³uje tezê pozosta-
jac¹ w zwi¹zku z tematem
4. omawia temat, czêœcio-
wo trafnie dobieraj¹c ar-
gumenty za i przeciw
5. uwzglêdnia wiêkszoœæ
wa¿nych elementów
w podsumowaniu lub po-
daje swoj¹ opiniê

6. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego

1. formu³uje wypowiedŸ
znacznie odbiegaj¹c¹ od
tematu
2. tworzy wypowiedŸ
w du¿ym stopniu niespój-
n¹, niekonsekwentn¹

3. nieudolnie formu³uje te-
zê i/lub podaje swoj¹ opiniê
4. omawia temat, czêsto
nietrafnie dobieraj¹c argu-
menty za i przeciw
5. nie uwzglêdnia wiêkszo-
œci wa¿nych elementów
w podsumowaniu lub po-
daje niewynikaj¹c¹ z teks-
tu opiniê.
6. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy logiczne i/lub rzeczowe
dotycz¹ce realiów danego
obszaru jêzykowego

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

4) Patrz Języki Obce w Szkole, nr 3�2002, s. 113, zadanie 7.
5) Patrz Języki Obce w Szkole, nr 3�2002, s. 113, zadanie 8.
6) Patrz Języki Obce w Szkole, nr 3�2002, s. 113, zadanie 16.
7) W punktacji wypowiedzi uwzglêdniamy stwierdzon¹ i udokumentowan¹ dysgrafiê i dysortografiê abiturienta.
Je¿eli praca nie spe³nia wymogów okreœlonych przez dane kryterium przyznaje siê zero punktów. Praca w ca³oœci
niezgodna z tematem lub nieczytelna nie podlega ocenie. Uwaga: kryteria drugorzędne oznaczono w tabeli kursywą.
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Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi:

uwzglêdnia wszystkie czêœ-
ci pracy (wstêp, rozwiniê-
cie, zakoñczenie)
zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy
graficznie wyodrębnia głó-
wne części pracy, zachowu-
je określoną w zadaniu ob-
jętość pracy

1. konsekwentnie prze-
strzega okreœlonej formy
wypowiedzi – uwzglêdnia
wszystkie czêœci pracy
(wstêp, rozwiniêcie – dwa
akapity – zakoñczenie)
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy
3. wykazuje pełną konsek-
wencję w układzie graficz-
nym pracy
4. zachowuje objętość pracy
w granicach określonych
w poleceniu

1. czêœciowo zachowuje
okreœlon¹ formê wypowie-
dzi pomija wstêp lub za-
koñczenie

2. zachowuje w miarê w³a-
œciwe proporcje miêdzy
czêœciami pracy
3. wyodrębnia graficznie
niektóre części pracy

4. przekracza podane gra-
nice objętości pracy do
10%

1. w niewielkim stopniu
zachowuje okreœlon¹ for-
mê wypowiedzi – pomija
dwie czêœci pracy lub reali-
zuje je fragmentarycznie

2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy
3. nie wyodrębnia graficz-
nie głównych części pracy

4. przekracza podane grani-
ce objętości pracy ponad
10%

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

III. BOGACTWO
JĘZYKOWE:
stosuje s³ownictwo i fraze-
ologiê zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi
stosuje struktury sk³adnio-
we zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi

dostosowuje styl do celu
wypowiedzi

1. stosuje urozmaicone
s³ownictwo i frazeologiê
na poziomie zaawansowa-
nym
2. stosuje urozmaicone
struktury sk³adniowe na
poziomie zaawansowanym

3. zachowuje jednorodny
styl, adekwatny do treœci
i formy

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œredniozaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym
3. zachowuje poprawny
styl

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórzenia
3. stosuje nieporadny styl,
lecz praca jest zrozumia³a

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA:
stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne,
zasady ortografii i interpun-
kcji

stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi

1. pope³nia drobne, spora-
dyczne b³êdy gramatyczne
i leksykalne, niezak³ócaj¹-
ce komunikacji

2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne

1. pope³nia doœæ liczne
b³êdy gramatyczne i leksy-
kalne, zak³ócaj¹ce w nie-
znacznym stopniu komuni-
kacjê,
2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające zna-
czenia wyrazów, popełnia
nieliczne błędy ortograficz-
ne zmieniające znaczenie
wyrazów
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,

2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające zna-
czenia wyrazów, popełnia
liczne błędy ortograficzne,
zmieniające znaczenie wyra-
zów
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

Opowiadanie

Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

I. TREŚĆ:
rozumie temat

tworzy spójny tekst

dostosowuje treœæ do for-
my: okreœla t³o akcji

1. formu³uje wypowiedŸ
zgodn¹ z tematem
2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej

1. formu³uje wypowiedŸ czê-
œciowo zgodn¹ z tematem
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie

1. formu³uje wypowiedŸ zna-
cznie odbiegaj¹c¹ od tematu
2. tworzy wypowiedŸ
w du¿ym stopniu niespój-
n¹, niekonsekwentn¹
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Kryterium oceny A B C

zdaj¹cy: zdaj¹cy: zdaj¹cy: zdaj¹cy:

odtwarza wydarzenia pro-
wadz¹ce do wydarzenia
g³ównego
przedstawia wydarzenie
g³ówne
opisuje reakcje ludzi,
przedstawia wnioski i kon-
sekwencje wydarzenia
zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, je¿eli te-
mat wymaga ich znajomo-
œci)

3. okreœla czas, miejsce
wydarzeñ i bohaterów
4. logicznie odtwarza wy-
darzenia prowadz¹ce do
wydarzenia g³ównego

5. szczegó³owo przedsta-
wia wydarzenie g³ówne
6. logicznie opisuje reakcje
ludzi, przedstawia wnioski
i konsekwencje wydarze-
nia
7. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego

3. okreœla czas, miejsce
wydarzeñ i bohaterów
4. czêœciowo logicznie odtwa-
rza wydarzenia prowadz¹ce
do wydarzenia g³ównego

5. niezbyt szczegó³owo przed-
stawia wydarzenie g³ówne
6. czêœciowo logicznie opi-
suje reakcje ludzi, przed-
stawia wnioski i konsek-
wencje wydarzenia
7. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego

3. okreœla tylko czas lub miejsce
wydarzeñ lub bohaterów
4. w ma³ym stopniu logi-
cznie odtwarza wydarzenia
prowadz¹ce do wydarze-
nia g³ównego
5. ogólnie przedstawia wy-
darzenie g³ówne
6. w ma³ym stopniu logicznie
opisuje reakcje ludzi, przed-
stawia wnioski i konsekwen-
cje wydarzenia
7. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy logiczne i/lub rzeczowe
dotycz¹ce realiów danego
obszaru jêzykowego

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi:
uwzglêdnia wszystkie czêœ-
ci pracy (wstêp, rozwiniê-
cie, zakoñczenie)
zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy
graficznie wyodrębnia głó-
wne części pracy, zachowu-
je określoną w zadaniu ob-
jętość pracy

1. konsekwentnie przestrze-
ga okreœlonej formy wypo-
wiedzi – uwzglêdnia wszyst-
kie czêœci pracy (wstêp, roz-
winiêcie, zakoñczenie)
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy
3. wykazuje pełną konsek-
wencję w układzie graficz-
nym pracy
4. zachowuje objętość pracy
w granicach określonych
w poleceniu

1. czêœciowo zachowuje
okreœlon¹ formê wypowie-
dzi – pomija wstêp lub za-
koñczenie

2. zachowuje w miarê w³a-
œciwe proporcje miêdzy
czêœciami pracy
3. wyodrębnia graficznie
niektóre części pracy

4 przekracza podane grani-
ce objętości pracy do 10%

1. w niewielkim stopniu
zachowuje okreœlon¹ for-
mê wypowiedzi – pomija
dwie czêœci pracy lub reali-
zuje je fragmentarycznie
2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy
3. nie wyodrębnia graficz-
nie głównych części pracy

4 przekracza podane grani-
ce objętości pracy ponad
10%

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

III. BOGACTWO
JĘZYKOWE:
stosuje s³ownictwo i fraze-
ologiê zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi
stosuje struktury sk³adnio-
we zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi

dostosowuje styl do celu
wypowiedzi

1. stosuje urozmaicone
s³ownictwo i frazeologiê
na poziomie zaawansowa-
nym
2. stosuje urozmaicone stru-
ktury sk³adniowe na pozio-
mie zaawansowanym, szcze-
gólnie mowê zale¿n¹ i nieza-
le¿n¹, technikê zwan¹ flash-
back narration oraz struktury
stosowane w opisie, np.
konstrukcjê ACI z czaso-
wnikami postrzegania
3. zachowuje jednorodny styl,
adekwatny do treœci i formy

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œrednio zaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym

3. zachowuje poprawny
styl

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia

3. stosuje nieporadny styl,
lecz praca jest zrozumia³a

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA:
stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne,
zasady ortografii i interpun-
kcji

stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi

1. pope³nia drobne, spora-
dyczne b³êdy gramatyczne
i leksykalne, niezak³ócaj¹-
ce komunikacji
2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne

1. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy gramatyczne i leksykal-
ne, zak³ócaj¹ce w nieznacz-
nym stopniu komunikacjê,
2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające zna-
czenia wyrazów, popełnia
nieliczne błędy ortograficz-
ne zmieniające znaczenie
wyrazów
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,

2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające zna-
czenia wyrazów, popełnia
liczne błędy ortograficzne,
zmieniające znaczenie wyra-
zów
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
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Artykuł
Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

I. TREŚĆ:
rozumie temat

tworzy spójny tekst dosto-
sowuje treœæ do formy:
formu³uje tezê/okreœla te-
mat omawia temat

podsumowuje temat

zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, je¿eli te-
mat wymaga ich znajomo-
œci)

1. formu³uje wypowiedŸ
zgodn¹ z tematem
2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej
3. prawid³owo formu³uje
tezê/ okreœla temat
4. szczegó³owo omawia te-
mat hierarchizuj¹c infor-
macje od najwa¿niejszej
do najmniej wa¿nej

5. uwzglêdnia wszystkie
wa¿ne elementy w podsu-
mowaniu
6. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego

1. formu³uje wypowiedŸ czê-
œciowo zgodn¹ z tematem
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie
3. prawid³owo formu³uje
tezê/ okreœla temat
4. niezbyt szczegó³owo
omawia temat najczêœciej
hierarchizuj¹c informacje
od najwa¿niejszej do naj-
mniej wa¿nej
5. uwzglêdnia wiêkszoœæ
wa¿nych elementów w
podsumowaniu
6. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego

1. formu³uje wypowiedŸ zna-
cznie odbiegaj¹c¹ od tematu
2. tworzy wypowiedŸ
w du¿ym stopniu niespój-
n¹, niekonsekwentn¹
3. nieudolnie formu³uje
tezê/ okreœla temat

4. ogólnie omawia temat
rzadko hierarchizuj¹c info-
rmacje od najwa¿niejszej
do najmniej wa¿nej

5. nie uwzglêdnia wiêkszo-
œci wa¿nych elementów
w podsumowaniu
6. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy logiczne i/lub rzeczowe
dotycz¹ce realiów danego
obszaru jêzykowego

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi:
uwzglêdnia wszystkie czêœ-
ci pracy (tytu³, wstêp, roz-
winiêcie, zakoñczenie)
zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy
zachowuje określoną w za-
daniu objętość pracy

1. konsekwentnie prze-
strzega okreœlonej formy
wypowiedzi – uwzglêdnia
wszystkie czêœci pracy (ty-
tu³, wstêp, rozwiniêcie, za-
koñczenie)
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy
3. zachowuje objętość pracy
w granicach określonych
w poleceniu

1. czêœciowo zachowuje
okreœlon¹ formê wypowie-
dzi pomija tytu³

2. zachowuje w miarê w³a-
œciwe proporcje miêdzy
czêœciami pracy
3. przekracza podane grani-
ce objętości pracy do 10%

1. w niewielkim stopniu
zachowuje okreœlon¹ for-
mê wypowiedzi – dwie
czêœci pracy lub realizuje
je fragmentarycznie
2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy

3. przekracza podane grani-
ce objętości pracy ponad
10%

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
III. BOGACTWO
JĘZYKOWE:
stosuje s³ownictwo i fraze-
ologiê zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi
stosuje struktury sk³adnio-
we zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi
dostosowuje styl do celu
wypowiedzi

1. stosuje urozmaicone s³o-
wnictwo i frazeologiê na
poziomie zaawansowanym,
szczególnie przymiotniki
2. stosuje urozmaicone
struktury sk³adniowe na
poziomie zaawansowa-
nym,
3. zachowuje jednorodny
styl, adekwatny do treœci
i formy

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œrednio zaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym
3. zachowuje poprawny
styl

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórzenia
3. stosuje nieporadny styl,
lecz praca jest zrozumia³a

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA:
stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne,
zasady ortografii i interpun-
kcji

stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi

1. pope³nia drobne, spora-
dyczne b³êdy gramatyczne
i leksykalne, niezak³ócaj¹-
ce komunikacji
2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne

1. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy gramatyczne i leksykal-
ne, zak³ócaj¹ce w nieznacz-
nym stopniu komunikacjê,
2. popełnia błędy ortograficz-
ne, niezmieniające znaczenia
wyrazów, popełnia nieliczne
błędy ortograficzne zmieniają-
ce znaczenie wyrazów
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,
2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające zna-
czenia wyrazów, popełnia
liczne błędy ortograficzne,
zmieniające znaczenie wyra-
zów
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

Artyku³y problemowe lub przedstawiaj¹ce opinie s¹ formami rozprawek – przy ocenie nale¿y stosowaæ kryteria opisane dla tych form.
W punktacji wypowiedzi uwzglêdniamy stwierdzon¹ i udokumentowan¹ dysgrafiê i dysortografiê abiturienta. Przyznan¹ wg tabeli liczbê
punktów nale¿y podzieliæ przez 2. Je¿eli praca nie spe³nia wymogów okreœlonych przez dane kryterium nie przyznaje siê punktu. Praca
w ca³oœci niezgodna z tematem lub nieczytelna nie podlega ocenie. (maj 2002)
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Pisemny egzamin dojrzałości 2002 z języka
rosyjskiego1)

Ö
Część I
Rozumienie tekstu ze słuchu

Przed przyst¹pieniem do odczytania tek-
stu zdaj¹cy powinien zapoznaæ siê z polecenia-
mi do zadania I. Przeznaczamy na to 5 minut.
Nastêpnie tekst powinien byæ g³oœno dwukrot-
nie odczytany w normalnym tempie w dwóch
ró¿nych miejscach sali, o ile to mo¿liwe, kolej-
no przez dwóch nauczycieli. Pomiêdzy pierwsz¹
i drug¹ prezentacj¹ tekstu proponuje siê zacho-
wanie 2-3-minutowej przerwy. Podczas s³ucha-
nia abiturienci mog¹ robiæ notatki.

× TEKST DO DWUKROTNEGO
ODCZYTANIA PRZEZ NAUCZYCIELA

�������� �	
���	�� �
���	��	������
����������� ���	�� ��	�, ���-

�	� � �
� � ������� ��	����� 
 �����
�������	��� ���� � ��
���. �	�-	� ���-
��� 
� �� ����, 	�-	� �� ����, � ���-
	���� ������� � �
 � !	� ����� ����-
���� �	���� ����
 ����	�	�. "��	����
����	� ���
�
 �������� #��� ��$	
 ��-
��	�	�% � ����&� ���
'
��������
����(���
� #������(��� �
�(� 	����%.

)�	��	�����, ����
��	 ������, ��
�� (� ���(���	� ��
 �����
-	�

��	��
	���. *�, �
	� 
� �
� ����
���	��
���� �� ����	��. "� ���� �� !	� ������-
�	�	
�	
���
$ �����
 ��� ���������
�
�����
	���	� 
 �� ��(�	. +���	
��� ���-
��  /�	��. "���� �� ��
��� �
�(

 ������
�	
�� 
 �����
��'
�� ������ ��-
���� � 	������	��$�	�� ������(
 � ��-
������ �	�
���
�� ��������
� /
�-
��. 0����� ���
����	
 ����	 ����	��
 ��
�
� �������
. ������(�� ��
���� �/�-
��
�����
 
 ��� ����� ���(�� �� �����-
�
	���
�. ����
� ������� � �
 	���
-
�
��, �������	��
��� �����$ �����. 0�
��-
��, �/���
�������� �� �
�(�, ����	��

��
 ������
� 123 (1�$����� !�-

����	�'
����� ��������
��). ���	
 �	�
������ ������� �����
��, �����
��

� �	���� ����	� ��
��
 �� �
�(� 
 ��-
���
, �	� ��	�	 �������	�	� ��	��.

"��	���� ����	 #���	��
�
% ��-
��, ��� �
��	��� ������ 	 ���
� ����-
������ ��$	
 ����	
� �� ��	�. "��������
��
���	�� ����	 ���� ���������� 
����-
'
�$ �� ����� ��������������	�
�, �	�-
�� ��$	
 ������� �����
	���� ������
���-	� ����	
�. ������, ��������
���	

���
 ���� �� �	��	
	�, �	� 	�
� �������
� �
 � �������� �� ����	� �� ����
. 6�
(�, 	� ��	�� ����	�	� � ����	��
. � �(-
��$ ��
���� ��� ��
������ ���	��, �	�-
��$ �������� ����	�, � ��	�� ��
�
���

 �'��
��� ����	��. 1���	� ��
���


 �������	��
���
 �����, ���
 ���	�
�-
��� ��	
, ������	����
 �����. #1���-
	���	��
%, 	� ��	� ��	����

 123, �����
����
�
 ���
� ����&�
��, �����
�
, �	�
	� 	���
�
�� ����� ����������	��. +	��-
	
�
, ����
���, ����
� ���� 7 53. +�
�� 	���� �	���	����� ����	�� ����(��-
��� ��� ��	��� ����, �� 
 ��	������ ����-
��	� �����, �� 
 ��
 � ����, �	� �������	-
��, #����	��%. �������	�� ����', ����	�
�����
�
 ������	�����. *�� ����
� !	

217 �����$ �	��
 �����$ ������	�$. "�-
�����, ������, �� ���	�� ������	�����,
���
. �	�-	� ��(�	: ������ ��	� �	����
�����
�
, ��� ���-	� �� ���� ������	� ��
���	�	. >���� �����(� �� ����, 	� �
�� !	�� ������	
���� ���
�
�	��'
� ��-
����. +���	
�� ������
� !	
� ��
��� ��-
������ ��������
� �������	��$�	��,
	�������	� 
 ����
. ?����� �� ��� ����-
�
 ������(� �	����
���� ����	�	�, 
 ��-
��	 �
 �������� ��
���� �������	���
� ������$���, 	�(� �� ������ ���
�
	 �	
����. � ������� � �
 ���������. ��

��� ��� �����
 ��	 ��	���'�	
, ��
�� ��
�
�(� �� �����	�� 
 �����, �	� ������ 
�
������
� �/� ��(�� ����	�

, 	�	 (�

1) Zestaw przygotowany przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie.
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���
�
 ��$	
 �&� ������� ���������	�	�.
������(� �	����
	�� �����	��	������.
������, � �������� ���
��� ���� �����-
�	��, (��� &
� ���-	� �������	�	�, �	�-
��	 ������. +�� 
 ����	��, �����. "� ��
�
�(� ��� �
� ��	���	 ���	���� ����-
�

: �������, ������
	� �
���� 
 ����	�,
�����
��	� ��@�����
�. 6� ��	� ���� ��
(����
� � ����	� ��$��	��.

(	 
��� ($��$��

Ö
Część pierwsza
Rozumienie tekstu ze słuchu

× Po dwukrotnym wys³uchaniu tekstu
��������� 	
����
	� 	���	
��
���-
���� wykonaj nastêpuj¹ce zadania:

Ö 1. Przeczytaj podane niżej zdania. Zaznacz
w tabelce literą ,,F’’ te, w których podane infor-
macje są fałszywe, a literą ,,P’’ – prawdziwe.

1 2 3 4 5

1. ����� ������
� �������� ���� 	����
������
� ���&
��� ���@����
�� �	����	�
�� ���� 
�
 �� ����.
2. ?�	������$�
�
 �����
��
������(��
� ����	�	� �� �	��	�	������
���(���	�� � �����.
3. 6���� 70 ����	 	���
�
�� � ������ ��-
��	���	���$ �������
.
4. �����	�� ����	� ������� � ��$ �'�-
�
���
 ���	��� ��
���.
5. >�����	� ����

 �����
�
 � ��'� �-
�
��, ����� ���� ����'�� ����	�.

Ö 2. Dopasuj zakończenia zdań zgodnie z treścią
wysłuchanego tekstu. Oznacz numerem zdania
jego właściwe zakończenie.

1. "��	���� ����	� �� ����� ��
�� ...
2. ��
��	��� �� ����	� ������� �������
� ��� ...
3. "� ��
��� �
�(
 ������ � 	������	-
��$�	�� ��	�$ �	�����
�� ...
4. "�������� ��
���	�� ����	 ���� ��-
�������� 
����'
�$ �� ����� �������-
�������	�
�, �	��� ��$	
 ������� ����-
�
	���� ������ ...

5. 1���	� 	�(� ��
���
 
 �������	��
��-
�
 �����, ���
 ���	�
���� ��	
, ...
6. ��	����

 1�$������
!�����	�'
������ ��������
� ����
�

���
� ����&�
��, �	� 	� ...
7. �������	�� �	���	�����, ����	� ����-
�
�
 ...
8. *�� ����
� !	� ���� ...
9. 2	� ���
 ����
, ������	����� ...
10. F �������� ���
��� ���� ����	� 	�(�
��$��	��, ���
 	���� � ������� ����	 ...
... �
�(� 	����.
... ���-	� ����	
�.
... 	���
�
�� ����������	��.
... ������	�����.
... (����
�.
... ����
 ����	�	�.
... ������ ������	�.
... ��������
� /
���.
... ������	����
 �����.
... ���	��.

Ö
Część druga
Rozumienie tekstu pisanego

× Przeczytaj uwa¿nie tekst ,,���������
i wykonaj poni¿sze zadania.

Ö 1. Wybierz odpowiedź zgodną z treścią tekstu
i zaznacz ją krzyżykiem.

1. ������	��� ������ ��� ���
�
�
���/
���� ������$ ������:
� ���	�� ������,
� �	����� �������
'�$,
� ���� �� ���� ����$��� ���
�
����.
2. ������:
� �������	������ ��
���
 ,
� �� 
���� ��
��
� �� ��������	�
�  ��-
�
,
� ��
���
�� �������� ������� � ����-
��� ���	����
�.
3. � ���	� ��
���
� �� ���� ��:
� 	�����$���� 
 ��	��,
� ������,
� ���
��.
4. G���� ��
� � ������ ������:
� 
�	������ �
��,
� �
� 
����	���� ������(���� ��������,
� ���
��� '��	�.
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5. ��
���
�:
� �����
���� �����$,
� �� ���	������,
� ����
���� ������(��
�� ��$	
 ��
��'��	 ������ #Moodswings%.

Ö 2. Podporządkuj zaproponowane tytuły po-
szczególnym fragmentom tekstu. W miejsce kropek
wpisz numer wybranego fragmentu.
........... #F��
������� ���	����
�%
........... #��
� ���
� � ������%
........... #"����� �	�����
�%
........... #H�	� ���
����%
........... #"��(
������%
........... #���	�

 �� 	�����$����%
........... #��
����	�����$ ������%
........... #"������ ���(���	��%
........... #F
�	������� ������	��%
.......... #I���	�� ��(���	��%

������

1 +� ���� �� ������ ��
���
�...
+� ���	
 �� ���� �������&� ����.

3���
��
�� � ����������	
 ���
� ����-
	� �����	�, �� ������	��� ������ ���
���
� � �
��� �
���/
����, �� 
 �����
!	��� ���� �����... +�������$ ���
��������
�� ��� �	��, �� ��� � �����

 �
�� � ��� ��	��	
� ���	��� &
$ ����.

2 +� ���� �� ������ ��
���
�...
+�
 �������
�
�� � ?�	����	�, �	�

���� ��� ���� ����� �������. +� �� ���-
�� ����	
� �� "�� ��
���
�. "� �����$
���� �� ��&���� � ��	�� 
 ����� ������
�����, ���� �(��$ ����$ (���
$ ,,�
JJ
���	����� ��� ����� �������	� ��� ���


�	����	������� ���������	
, �	���
�������	� ���	� ...

3 +� ���� �� ������ ��
���
�...
>� ���� ���� ������	��� ������

� �� ��	� 
 �� �����. F��� ���	
�� ��-
��'�, �� ����� �	 ������
 ���
��� ����-
�
	� ��(�
. K��� �����'��	
� �����
�
�
�	��� ��� (� ���	�
���� �� 	��, �	� �(�
�����. )�� ������(
���
 ��(
'�, 	��

 ��� �������
��� �� 	��	����. "� �� ��
����&�� �� !	� �
���� ��
���
�. F��-
��� �
��� 
 �� �
��� ��� !	�.
4 +� ���� �� ������ ��
���
�...

0���(��, � ������'� �� ���(��
�� ���� ���	 '��	��... I�� �����, ����-

$��  '��	����� 	�����'��, �� ����� ��-
��	
� ��
���
� �� !	
 �����
... 1����
� ��
������
�
 ��/
�
��������
 ����-
�
'��
 
� L������

 ��
 ��������
 �-	�
	����	����� 
 ��(��...

+� �� ��	�� �����	� ����, (����
�� ��$	
 �	�-	� ����� ��
�
������� 
 ��-
�	�����	��� � �� �	�? *���
� '��	� ��-
������
 �&� ����� ���	��'
���� 
 ����	�-
�	����� ��������
...

+� ����� �������  !	
�
�������... ������� ��� ����	����� ��
	�
������ 
� �
�, �� ��	���
��� ��������

	� ����	�� 
 �
��	�
�� �	� �� ���� 
 
�.

5 +� ���� �� ������ ��
���
�...
+� �
��� � ���. 3 ���� ���� �����

������
 
 �� ���'
����� ������ 	�����$-
�����, ��	� � ������ ����� ��� �� �� ���-
���	�... )�� �� ������(��
 ��$��� �
 ���-
	�� ��	����
 �
 �(
������$ �
���� �	�-
��� ������, �
����
� �� �
� 
 ����(��-
 &
� '���. )�� �� ����� 
 ����
$ ����
������, �
������� �� ������ � ����
����� �
����� ����� �
�.
6 +� ���� �� ������ ��
���
�...

+� ��� ���� ��
������, 
�� �����
�� ���� ��� 	� ���� 
 �������� �� ����.
)�� ��$��� ���� �
 �	�-	� ����� ����&�
�	����� 
�
 
����	
	� ���	����
�. +� ���-
����� ���	��� � ����, � ������ ���� 
�-
���� � �
��� 
� ����� � ����	�, �	�-
��$ �� �	��
� �� �������, ���� ����
�

�����(
�'�. +� �	��
� ��� 
 	���� ����
��� � �� �		�
���� ����� ��
�����

 ����	������ ���...

7 +� ���� �� ������ ��
���
�...
� ���	���� ������$�	��� �� ��-

����	����� �	� ��������� �� ����	��. +�
�(� ����� ��� ����	�� 
 ��������
 ��
-
	��, �	� ��(�	 �(� ����	� �� �������� ��
����. )&� ��! "������ ����$�� ��	�

 ����� (
���� ��� ����. ? ������������
��� ��	����� ����	� ��� ������� 
 ����-
(
�� &
� ��� ���
. ������, �	��	��� ��-
��	��... ? 	���� �� ������(
� �$ ��	��-
	
	���.
8 +� ���� �� ������ ��
���
�.

+� ����� ����	
�, �	� �(� ���	 � ��-
	��... ����� 
 � �� 	�� ���	
���, �� ��
����
�, �� 
 ��$��� �����
��� 	����
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��	���, �	� � �������� ��(�� �	��'
��

����� ���� ��	�� 
 �� ���� �����
��� �-
�$-	� ���� �� ���
� � ����... ��	���	
-
���
 ��	��� �� ����� ��� 
 ������(��
����, ��	���	
���
 
���� � �	��	 �� ���
��
��
��� 
��
���
�, �� ����� ������
���
� ����...

9 +� ���� �� ������ ��
���
�.
+� ���� �� ������� ��	�����, ��,

������	
��
��, ����� ������� 
 ��������
�� ��
'�... ���(
$ ������ �����
� ���, ��-
	�� ���� ���	��
��� ��� � ��
�� 
 ��
���	
 ��	�� ������. F ������ (� �� 	����
��$��� ������
�, �	� � ���� �� ������

����	 �����) ������� ��(��� �����
� #O-
kinawa% ������ Moodswings... F�� �������
	�
� ����������, ������, ��(���...

10 3 ���� �&� ���� �� ��	���'�	
 �
��	
�� ������������ ������
, ���� �� ��
-
��� �� ���	� ��	���
. +� �	�� (��	�, ���-
����� �����(
����� ����� ����	�
�. F�-
��� ���� ����� 	�
� (� �(
�� &
� 
,
��	������� ������
, ��
 ���
�� &� ���-
���
�� ���� �����.

+�� �� ��
���...
(	 
��� ($��$��

Ö
Część trzecia
Test gramatyczno-leksykalny

Ö I. Odpowiedz po rosyjsku pełnymi zdaniami
na postawione niżej pytania.

1. W 11-piêtrowym budynku tylko w czwar-
tym oknie od góry pali siê œwiat³o. Które to
piêtro?
.....................................................................
2. Pasa¿er siedz¹cy naprzeciw ciebie w prze-
dziale rozmawia z kimœ przez telefon. Z jakiego
telefonu korzysta?
.....................................................................
3. Chcesz dowiedzieæ siê, o której godzinie od-
chodzi poci¹g pospieszny do Zakopanego.
Gdzie o to zapytasz?
.....................................................................
4. Kupi³eœ owoce i warzywa. Co by³o dro¿sze?
.....................................................................
5. Wczoraj twoja mama obchodzi³a urodziny.
Kto sk³ada³ jej ¿yczenia?
.....................................................................

Ö II. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami we
właściwej formie, wykorzystując podany niżej ze-
staw (	��� ��� 	
���). Zestaw zawiera
cztery zbędne wyrazy.

3 �(���� ������ ��	� ���
 �����-
��, ��������� &
� � ......................... .
F�������$, � �������

 ������� �������,
� ����� 
 ������� ......................... , �����-
����
� ���

� .......................... �� 
�� ��-
��� 
 ....................... . F !	
� �����
�� ���-
���$ �	��
�� ........................... �����	��-
���
� �������� ������� �� ���(�����
��� ........................ , ��� ��� ������� ���
....................... 
 ��������. F ����� ���

 ���
, � �����������
��� ������ ����,
� ����	�� ����� � .......................... �
���

� �
 ��������
� ���
 �����: ������ 
�

����, � ........................... �	 	���, ��� ��
�-
�
� �������
 ��
 �� 
� (
���. O��	��
�
�������� ������� ........................... � ����-
��� ����� �� 	���� �
�� ��
����, ��

 �	��������� ����	
�. 6� ����
�
 ���
:
H ��
, 1������, +�����, ��������
���	
.

�� �
�� #H
	���	��� 
 
����	��%

����
 ��� ��	
��: ���� ��, ���$, ���-

���(���
�, ���
�
���	�, ����	���, �	��-
�
	���, ���������$, �
����, ����
�, ��
'�	-
����	�, ��������
���	�, �
�, �	���$, ���	

Ö III. Na termometrach widzisz, jaką tempera-
turę ciała mają poszczególne osoby:

Kola – 36,6°C, Natasza – 37,3°C, Tania – 39,2°C.

Używając przymiotników rosyjskich, określ
wysokość tej temperatury. Następnie oceń samo-
poczucie każdej z tych osób.

Ö IV. Napisz pytania do podanych niżej zdań
twierdzących. W pytaniach użyj podanych w na-
wiasach wyrazów�wyrażeń.

1. � (���) ......................................................
� ���� ��
��� ����$ � ��� ���� ���.
2. � (�
� ����	�) ........................................
� "��� 
����	 � 	���
�, ���� ���
	 ��
��(��, � 0��
� �����	 �� �	� ��	���.
3. � (����

) ..............................................
� F ������$ ���� ������� 	 ����
$�-

$, ����'
$, /���'���
$, ����
$, 
�-
����
$ 
 
	������
$ ���
.
4. � (��$) ......................................................
� ?���� ����� � �����$� � ���	�� G��.
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Ö V. Napisz po rosyjsku, że:

× w sklepie spo¿ywczym, w którym czêsto
robisz zakupy, jest du¿o ró¿nych dzia³ów: z pie-
czywem, nabia³em, miêsem, ze s³odyczami
i warzywami,
......................................................................
......................................................................
× twoi rodzice czêsto pij¹ do obiadu pó³
szklanki czerwonego wytrawnego wina,
......................................................................
......................................................................
× to miasto, które wywo³uje zainteresowanie
wszystkich turystów, powsta³o na prze³omie
XVII i XVIII wieku,
......................................................................
......................................................................
× w odró¿nieniu ode mnie Marek du¿o wczeœ-
niej nauczy³ siê graæ w koszykówkê,
......................................................................
......................................................................
× wszystkie dyski kompaktowe, które dosta³eœ
od siostry i rodziców, po¿yczy³eœ przyjacio³om.
......................................................................
......................................................................

Ö VI. W telegramie opuszczono przyimki. Uzu-
pełnij je.

6)H)L1����
��
��(� ..... H
	�� ..... ������.

P�
	� ���� ..... �
��	��� ��� ..... ��	���	

������ ������ ..... ������� �
��	 .....
��
���� ������ ������ F��. �����

Ö
Część czwarta
Wypracowanie

Ö I. Napisz na jeden z podanych tematów
(200–300 wyrazów) Podkreśl wybrany temat.

1. 6� ���� 
�	���� � ����� ������. >�-
�
�
 ���.
2. + ���
� �������
�� � ���� ���������	�
��� ��'�. "��
�
 �� !	�� � �
���� �����.

3. � �
� ��������� ����$ (
��
 ������
��	���	��� �����������?

× PUNKTACJA I OCENY

Ö Część pierwsza – rozumienie tekstu ze słuchu
Zad. I.1. Za ka¿de poprawnie zaznaczone zdanie abitu-
rient otrzymuje 1 pkt – (razem 5 pkt)
Zad. I.2. Za ka¿de poprawnie dopasowane zakoñczenie
zdania abiturient otrzymuje 1 pkt – (razem 10 pkt )

Za bezb³êdnie wykonan¹ czêœæ pierwsz¹ egzaminu
abiturient mo¿e uzyskaæ ³¹cznie 15 punktów.

Ö Część druga – rozumienie tekstu pisanego
Zad. I.1. Za poprawnie zaznaczon¹ odpowiedŸ abiturient
otrzymuje 2 punkty – (razem 10 pkt)
Zad. I.2. Za poprawnie dopasowany tytu³ do fragmentu
tekstu zdaj¹cy otrzymuje 1 pkt – (razem 10 pkt)

Za bezb³êdnie wykonan¹ czêœæ drug¹ egzaminu
abiturient mo¿e uzyskaæ ³¹cznie 20 punktów.

Ö Część trzecia – test leksykalno-gramatyczny
Test sk³ada siê z 6 zadañ.
Zad. I. – za ka¿d¹ poprawn¹ odpowiedŸ 1 pkt. – (³¹cznie
5 pkt )
Zad. II. – za ka¿dy poprawnie wstawiony wyraz 0,5 pkt
– (³¹cznie 5 pkt )
Zad. III. – za ka¿d¹ poprawn¹ odpowiedŸ 1 pkt – (³¹cznie
3 pkt )
Zad. IV. – za ka¿de poprawnie zapisane pytanie 1 pkt
– (³¹cznie 4 pkt )
Zad. V. – za ka¿de poprawnie u³o¿one zdanie 2 pkt
– (³¹cznie 10 pkt )
Zad. VI. – za ka¿de poprawne uzupe³nienie luki 0,5 pkt
– (³¹cznie 3 pkt )

Uwaga! Za ka¿dy b³¹d ortograficzny odejmujemy po
0,5 pkt, za b³¹d leksykalny lub gramatyczny odejmu-
jemy 1 pkt. Nie nale¿y stosowaæ punktów ujemnych.
Za bezb³êdnie rozwi¹zany test gramatyczno-leksy-
kalny abiturient mo¿e uzyskaæ maksymalnie 30 punk-
tów.

Ö Część czwarta – wypracowanie

Wypracowanie nale¿y oceniaæ wed³ug tabeli2, za-
wieraj¹cej kryteria i punktacjê.

Za poprawne wykonanie zadania IV abiturient
otrzymuje maksimum 35 punktów.
Ocena ³¹czna za wszystkie zadania – maksimum 100
punktów

Przeliczenie punktów na oceny: 0–50 pkt – niedo-
stateczny, 51–60 pkt – dopuszczaj¹cy, 61–74 pkt – do-
stateczny, 75–87 pkt – dobry, 88–96 pkt – bardzo dobry,
97–100 pkt – celuj¹cy.

(maj 2002)

2) Tabela kryteriów oceny wypowiedzi pisemnej zosta³a opublikowana w Informatorze maturalnym 2001. Języki obce
i w numerze 4�2000 Jêzyków Obcych w Szkole, s. 106. Numer jest zamieszczony w ca³oœci na naszej stronie internetowej
www.codn.edu.pl
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Egzamin maturalny z języka rosyjskiego 2002
poziom podstawowy i rozszerzony1)

Ö
POZIOM PODSTAWOWY
Arkusz I
Rozumienie ze słuchu

Transkrypcja tekstów do arkusza I
Na p³ytce CD, obejmuj¹cej czas trwania eg-
zaminu (20 minut) by³y nagrane teksty trzech
zadañ wraz z poleceniami dla uczniów w na-
stêpuj¹cym uk³adzie: polecenie do zadania 1,
tekst do zadania 1, przerwa na wykonanie za-
dania, powtórzenie tekstu, druga przerwa na
wykonanie lub�i korektê zadania 1. W takim
samym uk³adzie zosta³o nagrane zadanie
2 i 3 (red.).

Ö Tekst do zadania 1

*��� 
 �������, �� ������
�
 ��-
���� �� �!������� Q�����	���� � ���-
��. 6������	��� � ����� 25 ��������, ��
R����
 . ���	��� ����� 17 ����� 45 �
-
��	. +�	���	���, ��(���$�	�, �� ���
� ��-
�	�� �� �����	� ��	����
 ������	� 
 ��-
� ���
� ���� #��
�	����	� ����
%. +	

���
 �����
� ��������� �
�
$ #H+6%,
��
	��� �
���� ���������� 
 ����� !
-
��(� ��������
� �����(
���, �����
��-
 &
� ���$ ����	 � �����. "�� ����
����� ��
�	�� �����(
��	� F�� �� ���	�
������	�. "� ������	�, ��(���$�	�, ���	�
� ����$ ����� ����. *� ��
���
�. F����
F�� �������.

�����(
���, ������(� &
� ����	
�� ����� ��$����, ����
� ���$	
 � 	���-
�
	��$ ��� �� 50 �
��	 �	���
. 1���� 
���� F� ��(�	� ��	��
	� � ������	�. 0�-
��	� ����� ���	� � ����$ ������	�

 '����� ��&
.

Ö Tekst do zadania 2

������
�� 1.
F �����	� � ���	������ ���	������

������� ���
/��	�'
� ���	
� ������$
�'

 �Q� 
 F��
���
	��

 � �/���
-

�	���. �� ������ ���
'

, ��� ����	
�
� ��$ �� '��	������ ���&��� �
���-
������$ �	��
'� ��
��
 5 	��. ������.

F ����
�� � ���������� ������
������	��'
� ���	��	� ���	
� �������
-
���� �/���
�	���. F ��$ ����	������ ��-
��� 10 	��. ������.

2���$��. ����
��, 43�2001

������
�� 2.
?�-�� ��
(��
� ��
���	�� �����(
-

��� ����� 	�����
�	
���
� �	�� � �Q�
�����$��� ��������� ��
������
�
#H /	�����% �	���
	 ����� 200 ��
���$-
���. F ��
(�$�
� �����
 
� ����
���
�
#H /	�����% ����	 �������	� 42
��
���$�� � �Q�.

2���$��. ����
��, 43�2001

������
�� 3.
"� ��	��
	� ������	�� �
 ����$-

���� ����� ����
����	� �	��� �����, ��-
���(��
� ��	�� 
 � ��� ����
�
������
� �	����
� �������� ������
�
����	
. +����� ���	����
� ��� � ��
(�$-
��� ����� ���(�� ����	 �������	�	� ����
��$�	�
$ �� ��������
 �����(��� �	��
������
���. 0���� 	���, ������
� ���-
�	
 ���
�
 ������
	�	� 
 ���	��
	� ��
���	 ���� ��������������	�
�, �	����&
�
����  ��/���������� ������(���� ��
-
(��
 #���//
	
%, 
 ���
��
���
 ���-
���
	� � �
�
 ����
	�	����� ����	�.

2���$��. ����
��, 43�2001

������
�� 4.
*����
� ������! #�������	� 
 /�-

	�. �����% ��
������	 ���� �� IV I���
-
���	 ����� �� ���� ���(��� /
���. >�-
����$	��� ������$ 
 ��
���
	� 12 ��-
���� � ��� #������

%. 6���/�� ���
��������� 
 ��������	���$ 921-41-94.

2���$��. ����
��, 50�2001

������
�� 5.
F���� 
� ����� ����
��$ ��	���	

���� ��� �������� ��
���� ����
. ?�-

1) Egzamin (Nowa matura) zosta³ przygotowany przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Warszawie. By³ sprawdzany
przez zewnêtrznych egzaminatorów.
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�����	��� �	 ������� ��
����$ ����	 ��-
�����	��� ����
�����
�. 6�������
� !	�
��
	��	�� ����� ��������$ 
 ����� ����-
��$ ��� ��������. ��� �������� ��	����-
� /���'������ ���
�����	�� ��
�����	-
�� ����� �� ����$ �������$ �������-
�����$ �	��'

 � F��	����$. �	�
	 ���
��������. "� �	��
���� ����	
 ���
�
,
�	� � ����
�����
�� ��
 ����	 �����
	���

 ����	������
 �
���
. �� ������


� 
���	�����$ ���
��$ ����	 ������	���
����
$�
�, ����
	����� �������.

2���$��. ����
��, 50�2001

������
�� 6.
F� ������� ����
	��� ��'
��
���

���� ���	����� �������� ��
���	��
�����, �	���� � �������� �� ��������

��	
 !	�(�$ 
 ���
, � ��� ���
 ����,
����(
 ���� �� �����. F�����
�
�� ��

��� ���
���: #��(��$ ����� � �������	-
������ ���	
��!% ? ��	� ���	
�� (��
������
� ����	
��) ���
 �������
�
,
� ���������
 ����	��
 
 �����&�����

�����$ 
 	����	��, �������
� (
��� � 	�-

� ����� ���� ������$ �����	� . ��	�-
�� �	� ���������
 	��� � ��$ 
� ������

 �	���� �����. ���
����
�� !	� �� ���-
���� #�������
�% "

	� S��&���, ��	

 ������ ����� ���� #���&����
%.

������� !	� (
��� ��
����� �	���-
(
��
� ��� ���(��. �	��
���� ����	

���
�� 	�� ��� #���&��
% ����	
 
 ��-
�	��
	� �����, ����� ��/��	��������
(
���. >� ��������� ����� �(� ��
�	�(�-
�� ��� �
��
��� #���&���
�% �����	���
��	���. F ������ � �&� ����� 7 �
��
-
���� �����	��. 2���$��. ����
��, 50�2001

Ö
Arkusz I
Rozumienie ze słuchu
(15 pkt) – Czas pracy 20 minut

Ö Zadanie 1 (9 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrot-
nie tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej
informacji są zgodne z jego treścią (P), a które nie
(F). Zaznacz znakiem ,,X’’ odpowiednią rubrykę
w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzy-
masz 1 punkt.

P F

1.1. ������	 ��
����
��� �� �!�����-
�� F����� � �����.

1.2. 6������	��� � ����� 25 ��������
�� O������$	�.

1.3. ������	 ������
� ������ ��� ��-
	���	
 ���	�.

1.4. ���
	�� ����
	 �����(
��� ��
��	���	� � ���	 �� �� ���
� ���-
� #��
�	����	� ����
%.

1.5. �����(
��, �	���� �����
�� 	
���$ ����	 � �����, ���(�� ��	�-
�
	� ����� ���� � ������	�.

1.6. �����(
��, ������(� &
� ����	,
���(�� ����(��	� � 	����
	���
���� 50 �
��	.

1.7. ���
	�� ����
	 �����(
���, �	�-
��� ��	�	 ������, ���	� � ����$
����� ����.

1.8. �����(
���, �	���� 
��	 � 	���-
�
	��$ ���, �������
�� ���	� � ��-
��$ ������	�.

1.9. R����� ��&
 �����(
��� ����	
��	�	��� � ��$/� ������	�.

Ö Zadanie 2 (6 pkt)
Zapoznaj się z podanymi niżej tytułami. Usłyszysz
dwukrotnie krótkie informacje. Na ich podstawie
dopasuj do każdej informacji tytuł i wpisz do
tabelki literę, którą został on oznaczony. Trzy
tytuły nie pasują do żadnej informacji. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
A. �������� ���� �	���	 �
&�
B. ���������� ���(�� 	 	�����
�	��
C. #S��&��
% 
��	 �� ����
D. ��	
������� ������	��'


E. F� ������ ����� ������
F. #���(��� ���� � 2000%
G. H �
	���� ���//
	
 ����	 �� ����
H. 1�$��� �	���	 ������
I. 0�����	��� (
��� (��	 �� 18 ��	

2.1. ?�/����'
� ������

2.2. ?�/����'
� �	����

2.3. ?�/����'
� 	��	��

2.4. ?�/����'
� ��	���	��

2.5. ?�/����'
� ��	��

2.6. ?�/����'
� ���	��
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Ö
Arkusz II
Rozumienie tekstu czytanego
(20 pkt) Czas pracy – 50 minut

Ö Zadanie 3 (6 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zaznacz jedną z czterech możliwości, za-
kreślając literę a, b, c lub d. Za każde poprawne
rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

������� ��-��-��

����	� ��	 ��������� �����������
��
	�� ����� ��� ����
 ��
. !����
�����"� �� �����	
����� � #���
� $	�� "��� � 	�
	��� �����
� ���	-
�
�	 �
 ����	� ��	.

I�	���	� ��� ����� G�
$, ������$
������
$ ����, ��
��	
� ���-	� �� ��-
����
� ����	���� ���� 	����	�
��� �-
��. �� ��	�� ��������, �	���� 
 1�-
����. ��
 	
� 
�, ������ � �
�
 �����-
�  ����-�	��
 . "�������� ������
�������� ����� ���
 �� ���� � ���-
������ '
�� �� R��	��� ��������. �	�
�
��� !	
 �����	�����
�, ����
	, �
�	���� 
 1����� �����
 �
����	
��-
�
� �	�$
 �� ��� ��������, ������
 ��
������ ����� �����	�	�
�, ���'
���� �-
	��
�� � �����, �����(����$ �����
��-
������
 �������
, � ��&��, 	��� ����-
�����
, �	� ��������	� � �� �����
	�.
�� G�
$ ���
��� 	���� 
�������
� �	
!	
� ��������� �������� �
��� (
��-
	���, �� 
 ��� 	���� �� ��(�	 ��@���
	�.
L����
	, �	� ���
����� !	��� 	���� � -
����  (
��	���. "�, ����(�, ��	� 	�	

 �
�-	� ���/���
�������� 	�$��.
F 	����� ����
���� ������� ������
$
�	���� 
 1�����, �� 	�	 �( �
���� ��
��������� � ���	� ����
$ ��.

������� G�
$ ������� � ������$
��(
��� 
 ����(��	�����$ ������
	���
	��	�� ���. � ���� �������� �����
���-
&
� 
 �	��� ������� �� �������	��  ���
���� *�
	�
 . +� ����� ������ �	'�
� �	��
	 � ����
 �� �	������� ������,
� '���� ��������� 
 ���	��
. +��� 
�
�������
� ����	 � ����	 I�$������
#T�����
%. ���
-���
�	� 
������ 	
���������� ������ 
 ��-��-��, ��
-��
-

	��
 �
��	 � � 	��� �����-���
���. F ��-
�	���� �� 	���� ��	
, �� 
 ��������.

F �	�	� 	��	�� ��$��� ���� �	� �-
��. G�
��$��$ ���	��� G�
$ *�
	�
-
��
� 
 *
�� ������
 ����	���� � #��

� �
��� ��
%. "�, ��(�	, � !	
� ������

 ���	�� ������$ ����	 ��������$
�����
���
? � � �&� ��(�� ���	��
	�
!	
� ������ 
 �����
�
��� (
��	��� 	��-
'���	� ����� 
� #T�����
�%?

(2���$��. ����
�� B 41)

3.1. �	���� 
 1����� ����
�
�� � ��-
������ ��	 �����.
a) ����'�	�
b) ����'�	� ��	�
c) 	�
�'�	�
d) 	�
�'�	� ��	�

3.2. G�
$ ������� ����
� ��� .
a) ���
	� ����	�
b) �����	� ����� �����	�	�
�
c) 
���	� �� �
	���
d) �	�	��� �� ���
��

3.3. ������� ��
 ���	��� 	 � .
a) ��	��������� '
��
b) �������� �������
c) '
�� �� R��	��� ��������
d) �������� 	��	�� ���

3.4. L������ �����
���&
�� 
 �	����
�����	�� ��������.
a) ���
b) ���	

c) ���
d) ����

3.5. +��� 
� �������
� �������� G�
�
�������� � !	� ��������.
a) ����	 #H����
��� �����%
b) ���	��� #�
���� ����%
c) �����	�����
� #)����
$ +���
�%
d) ����	 #T�����
%

3.6. ��% 
� � 	�
	�� �
&�	
�	 �� 	 ��-
��� .
a) 50
b) 70

c) 100
d) 150

Ö Zadanie 4 (10 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie zde-
cyduj, które z podanych poniżej zdań zawierają
informacje zgodne z treści tekstu (P), a które nie
(F). Zaznacz znakiem ,,X’’ odpowiednią rubrykę
w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzy-
masz 1 punkt.
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��� � �����
F 	�$�� �����
 
 ������
 ��	����-

 	�� ����. ��!	��� ���	��� (
	��
, �-
�
, �	���	 � ���� 
����
 ��� ���	�
��,
������, ���������� 
 ���� ����
�, ���
��
���
	�� ���
	� � 	�$�� ����� �	 ����.
�	� ���	��
	 
����� � ����, �� 
���

	��� ������� �� 
 ������ 	.

+���(�� � 	�(� ������ �� 	�� 

�����: K��-���. ���� � !	� 
 ��	�

��� ��-���'
. � K�� � 	�	 ����$ ��-
����, �	���$ ����-	� �� ���	��
�.

F 	�$�� ���� ������� 
 ��� ��(��
�� ������. K �����, ��	�� 
 ��!	���
����� �����������, ���� ��
��� 
���.

6�� ���� ���	�, 
 �
	� �� (
�. "�
��� ������ �	��� �� ���
 � ����� ����
� ���� 
 ����� ��
��. � ����� ��(��

���
� �����.

K ��	��
� ����, ����
� ��
 
 ��-
�
��� �������� ���. ? ����� ��� �	��� ��-
���� 
 	����. K ���
� ����� ��������-
��	�, ��	��� �	� ���� �(� ������.

"� ���	� ��� ������-	� �� ��	�����.
K ��(�� 
 ��� ����� �� !	�� �������,
K���, �	���$ ���	��
� 
�����.

"������, !	� ��� ����� �
����$ ��-
����, ����� �. )��
 �� �� �� ��� �
��-
���, �� �� ���� �� ���	��
	� 
����� 
�
	�
� 	���	�� 
 ������� ������.

� ��	�� � �������, �	� !	�	 ������,
�������, ���� 
 ������ ����	�. ?���� ��-
��� (� ����� 	��$ �������$ �	��?

? �&� � �������, �	� �� � �
� ��-
���� �����	� ����� ����	�. ?���� ���
���� (� �� ������ 	�� �
��� ����-
�� ��(��� �� ���
?

? �&� ��� �(�	��, �	� !	�	 ����-
��, �	����� ����
 K��, ��� ����� ����-
�
$ 
 �����$ ������. F��� ���
 �� �� ��
��� ������, �� ���� �� � ����$ �	��, ��
��	��
� �� �
 ���
, �
 ��
��, �
 ����.

� 	�� ��� �(��$, 	� ��$��	 � 
�-
���� � 	�$��, ��	�����	 ����� �	�-�
����

� ���
� ��
�����.

K 	�(�, ���� ���������, ������
���� 
 ��	��
� ��� �	��� �� ���
 ����,
��
�
 
 ������� ����. ���	� ������,
�	���$ ��
��	 � �� �����, ��(�	 ����
-
�� 	��, 	� ��� ����� �� ����. 2	� ����
	,
�� 
 ��� ����
�� ��(�	.

(Mała mozaika rosyjska, B 10�1987)

P F

4.1. F 	��	� �����
	�� � �	��
	����	��
��� � �
�
�
.

4.2. ���
 � !	� ������
� ���	��� (
-
	���$.

4.3. ��	�
�, ������
������� � 	�$��,
��	� ��� ����������	�.

4.4. "������
� 
����
 � 	�$�� ����-
�� 	�� �
(
���
.

4.5. ?����
 ����	 
���� 
� �	��
	�-
��$.

4.6. ��	��� ��
����� ������	�
� 
����� #K��%.

4.7. ���(
���, ��	�� ����� ���� ��-
����.

4.8. K�� � �
� ������ ����	� 
 ��-
���	�.

4.9. 3���� 
� 
����
, ��	�� ��	��
�
���
�� � �����������	� .

4.10. ����
	����$ 	��	 � !	� ������
	��� ��.

Ö Zadanie 5 (4 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie,
spośród podanych nad tekstem tytułów wybierz
właściwy, odpowiadający treści poszczególnych
akapitów. Jeden z tytułów nie pasuje do żadnego
akapitu. Wpisz w kratki obok numerów akapitów
właściwą literę. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.

A. 3��� �� �������


B. 1�����	�	� ������

C. ����
� ���/���
������

D. 3���	�
'� ������

E. +	�����
� ��
�
�

� ��	�� 	�	
���	� ���� �	 	��!"
���������	!" �� ��� #�		��

5.1.

>���
 �����
 ����� �	� ������ 
 ����-
�� � ������	� �	 4 �� 19 ��	. 3 ���	�����-
	� ��� �� ����� 
 ��(� �
(� � �����,
��(
�, ��	������, ������ ���	��� 
 ��-
�	
 ������.
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11-��	��� ��
�� 3�������� ����	���	
� ������ �	���$ ���. F ������$ ��� ���
�����
�� � ���
��'

 #>��	������%.
� ���'
�����$ ��
� � #L�����
�% � ��-
�	���� ��$�� *�����$ 
� �����
.

5.2.

3 ������ � ���$ ��	� ���
��&��	�� ��-
��� ��������
 �� �	�
(�$, � �����
	
���, � ��
���� ������ ������� ���
���.
"� ���(
��	� �� ��
����$ 	�����. ���-
�	� ��� ���� �����	��	 ��� ���	��, �
-
��	 �� ����	�, � ��	 ���(��� ���	��
�
� !	� ���-���	���.
���� ����	�� ����	��
: #�� ������ ��-
�
��$ ����%. #� � ��� ��������
� ��-
'��	: ������
	� �(���$ ����, �	���	� � ��-
����, ��	�� ���	�%. (...)

5.3.

F�� �����
 ������	, �	� � ����� 
� ���-
�
 �����	��, ������
 ��-�������� ���
��-
 	, � ���� ��
	���� ����� ����
	��.
#��� �
��	�� �����: #+	��(��� ������
� 
�� �� 
� ����%, � ������	�� ���
Q�����.

5.4.

? ��	 /
���. L�����$ #>��	������$%
����� ��
����
 ��
�� 3������� . L���-
��$ ��
� � #���� 1���

% � ���	����
+���� L���(���$. 3 ��� � 	����-�����
��� ��
��$ 121 ���	
��	�. ��	�	
, 	� ��
��� ������	�, !	� 14-��	��� ������ � �&�

 ���� �	��
���$ ������$ �� �� ��. ����-
�� ��� ������� 	��$ �
� ����	�? #����
1���

% ����	��: #���� ���	���%. 6� ��-
�
��� � ��(�� ����
	��� ���� ��&
&�	�%.

(2���$�� $���
��, 7 20�2001)

Ö
Arkusz III
Wypowiedź pisemna
(15 pkt) Czas pracy 60 minut

W tej czêœci egzaminu mo¿na korzystaæ
ze s³owników dwujêzycznych.

Pod ka¿dym zdaniem tego arkusza jest
wydzielone miejsce na brudnopis i czystopis, co

zmusza ucznia do przestrzegania zasad zwiêz³o-
œci i precyzji wypowiedzi (red.).

Ö Zadanie 6 (5 pkt)
Bêd¹c w Petersburgu postanowi³eœ(-aœ) odwie-
dziæ swoich znajomych. Niestety, nie zasta³eœ(-
aœ) ich w domu. Zostaw wiadomoœæ, w której
poinformujesz ich:
× o nieudanej próbie spotkania siê z nimi,
× o charakterze Twojego pobytu w tym mieœcie,
× o tym, gdzie zatrzyma³eœ(-aœ) siê w Petersburgu,
× o terminie powrotu do Warszawy.

W zadaniu nie jest określony limit słów.
Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu
wszystkich informacji określonych w poleceniu (4
punkty) i poprawność językowa (1 punkt).
Podpisz się jako XYZ.

Ö Zadanie 7 (10 pkt)
Niedawno wróci³eœ(-aœ) z wycieczki zagranicz-
nej. Jesteœ zachwycony(-a) miastem, które zwie-
dza³eœ(-aœ). Opisz swe wra¿enia w liœcie do
kole¿anki z Moskwy. Uwzglêdnij w nim na-
stêpuj¹ce informacje:
× kto by³ organizatorem wycieczki i jaka by³a
jej trasa,
× z jakiego œrodka transportu korzystaliœcie i ja-
kie by³y warunki podró¿y,
× jak rozwi¹zano problem noclegów i wy¿ywienia,
× jak spêdzaliœcie czas i co ciekawego zobaczy-
liœcie.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i sty-
lu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz
się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od
120 do150 słów. Oceniana jest umiejętność peł-
nego przekazania informacji (4 punkty), forma (2
punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz
bogactwo językowe (2 punkty).

Ö
POZIOM ROZSZERZONY
Arkusz IV
Rozumienie ze słuchu

Transkrypcja tekstów do arkusza IV2

Ö Tekst do zadania 8
1 ���
"� � �� � 
�, � (��&
�� � �
����	�$
� �����. K �� ����� ������
�	

 �����

2) Patrz s. 137 w tym numerze – Transkrypcja tekstów do arkusza I.
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���'
������ ���	� ��� ��
��&
��

 �����
�
�� ����� ��������
� 	��. � ��-
�� � �
���� �� ��������� ��	���	���.
2 ���
K �
���� �� ��
�, ��(� �� ��������.
� ���	 �
 ��
 ��	����

, � ��(� ��
��� . F���&�, !	� �� ����� �������� ��
-
����. "� 	� �	�����, ���
 ��� ����
	,
�	������, ���
 ��������	 ����	

.
3 ���
�� ��
��&
'� � 10-��	�
� �	�(��, � ��
-
	� , �	� � ����
�� ���� ����	���. 3 ���
� ���� �����&��� ��
	�, 
 ��	����


���	 �� ��
'�. "�  �������
�� �	����	-
�� ��
����
	������, 
� ��������� ��
	�
� ��
��	��.
4 ���
K ��� ����� ��� �� � ������ ���(��-
�
�� � �� �������	. "�������, ��(�� ��-
���� ����������, ������	��'

 	���, �	�
(��	 ��
��&
��.
5 ���
K �
���� �� ��
��. "� ��� (� ����	���
� ��
��&
��
 ����������. 3 ��� ����
�
������� ��	? �������� �������	������

�
'
�	
�� ����(
 �� ����� � ��������-
�	�� 
 ���������	��. >���� ��	�, �� ���
���� ��
 ��(��, ��@���
	� �
	� �� ��(�	.
6 ���
���
��&
 ���(�� ���
	� � ����$ 
���-
������ ���
 ��� ���(� &
�. K ����
�
��
	� �� �@���� #�
��	�� XX ���%, 
��-
�� �� ������
� �� 	� 
. 6����	� �� ����
(��&
�, �	���� 
��	 � �
����	�$ �� ��
-
'� � �
��� ������$, �����&�$ ��	���.

���
��, 27 
 �� 2002 �.

Ö Tekst do zadania 9

$���� ����� � 	
��"

'�� �( ��&�
�	��� �
 �	�",
������	, �	
���, &���	� "�	��( � 	���,
 	� �������� ����% � ��&�% �����	
����	 �����
		��� � 	����.

����
� 
��������	��
 ��
	� 	, �	�
	���� � !	� �����$ �
����
���
$ ����-
�
��, �	���$ ����� 	�� �� ����	
	�� ��
�	������� ���
� ���	���� &
�. 6����$
�����	 	�
 ����� � 
�	��
����	�, ���	-
��� ��
(��
� 
 �	���
	������ ����� ��-
�	����
$. ���������
���� �
� �� /���-

��� 
 ������� �
� ������ ������ ���(-
�� �	�	� ��� ��� 	����(��� �
������  	�-
��, �	��� ����	� ��	��
	� ����  ����
�	-
���	��. 1�������'

 �����-���(�� �I�
1���

 ����	�, �� ����	 ����	��� (
����-
�� ��(���
.
!�����. 1����&����� ������ �����
	�
� ����, � �&� ����� � ������	� ��� ����-
� 
�
 � ��$ �������$ ����. ?�����	��� �	
��&�$, ������ &
� ���
 ��
(��
�
� ���(�� ����� �	 ����, ����	���, ���-
/��. O�	�������	, �
��������, ���	
 	�-
(� ����	 �	�	� ����	����� �������
 � ����-
��������$ 	����. ��	�(� ��	��
	� ����


 
� ��������� ��'� 	&�	����� �������	�
� ��	
�
. +	 	�/��$ �� ����
� ������
����� 
����
	���, ��
 ����	 ��
���
	��� 	�-
��� � 	�� ������, ���
 ��
��	�� 
�	
 ��
������. F !�	��������$ �
	��'

 ������
��(� ��	����� 
�
 ������� � ���������
������. >��	���
	� ����

 
 �����
'� ��
������$ ���(��, ����$	� ��� ������.
)	����. �� �	���(�� 	 ��
�����
 	����,
���
����� ����	�� ������ ����������
� �	����� �	 �������	
, � �
 ����	 
�

������$ ������$, 
�
 	�$, �	���$ ����	
����
�. �������� �������
� �������,
����������� ���
�$, ����
	��  	���, �	�
�� �� 
&�	 ���	����	
���� �����
$, ��
�� � �� ���. "� �
��$	� ���� �����(-
���	
 ������ �'��
	� ���	�����. F���
������: �����
	�	� ��	
 �	���� 
, ���
���

�, �������	� 
� 	���� � �� ������ 
 ��
���(�. ���	��
$ L��	 �
�, ���'
��
�	 ��
!�	���������� ��(
���
 , ����������
��������
�� �	���(���	, �	� ������
�
� 	��, �	��� �$	
 ������
 
 ���@�����
.
���	��. "
 � ��� ������ �� 
�
	� ���	
�
	����. 0�� �����$ ��(�� �� ������&�$-
	��� �� /����
: ������
��� �� ����

 ��������
��� ��(�	 �����	
 �� �
	�
��,
����	� ������ ������(��$, �� 	����,
�	���, �������, ��� ��� ����	 ���
 �� ���-
���
	�, 	� ������
	�. ���	
 ��� 	�����


���
�����	 �� ������
	������ ��������!
"� ���(
	��� �
 �� �	� ����
 � �����-
 	. H�����, �	� ��(�� ������
��	�, � ��-
����� ��
, ������ 
� � ��	�� ��
�����
	�, � ����� �� ����/����$ �
�	��'

.
?�
 ��	� �� ���(
	� 
� �� ����
. 6� ��
��&
	
	� ��� ������ ��	�.
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*�	���	��. F����(�� ������'

: ���


� 	���� ����	�	 � �
�
'
 ���
, ��	��-

, 	� ������� 	 �	��	��� ��$�	�
� �	��-
(�$ ������. "�, ���
 �( �� �����
�� ��
��	
 ���@�������� ������'�, �� �����$	�
� ���
�. F��
 ����
 
 �����	��  ����
��
 �� ��(�	 ������� ��
��	� �� �����-
���
� ������

. �������$	� ����$�	�
�,
����
��$	��� ���� 	�������
�� � ��	��
�������	���, 	� ��	� 	�.

6����$�� � "����, 7 26, 2002 �.

Ö
POZIOM ROZSZERZONY
Arkusz IV
Rozumienie ze słuchu
(15 pkt) Czas pracy 20 minut

Ö Zadanie 8 (6 pkt)

Wysłuchasz dwukrotnie opinii sześciu osób od-
powiadających na pytanie: ,,���� �� �����
�

 �����4�����?’’ Zaznacz w tabeli znakiem
,,X’’, czy wypowiadająca się osoba jest zdecydo-
wanie przeciwna paleniu papierosów, czy też jest
jej to obojętne. Za każdą prawidłową odpowiedź
otrzymasz 1 punkt.

+ )

&����	��
���	�

��� �
���

8.1. 1 �
'�

8.2. 2 �
'�

8.3. 3 �
'�

8.4. 4 �
'�

8.5. 5 �
'�

8.6. 6 �
'�

Ö Zadanie 9 (9 pkt)

Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu /����
��$��� � 
���0. Usłyszysz go dwukrotnie. Na-
stępnie zdecyduj, które z podanych poniżej infor-
macji są zgodne z treścią tekstu (P), a które nie
(F). Zaznacz znakiem ,,X’’ odpowiednią rubrykę
w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzy-
masz 1 punkt.

P F

9.1. *����$ 	��	 ��
�����	 ��� ��
-
��	� ����	
� � �
	
���.

9.2. F 	���� ������ ��(�	 ����	����	�
���� ������ ���������.

9.3. "������
�� ������	
	��� � ����$
��
����.

9.4. ���� ����� � ��� �� ����� � !	�
� 	���� �� 
���	 �
���� �����-
�
�.

9.5. I	��� 
���(�	� ����
�	���	�$,
�������
�� ������
	� ���	.

9.6. "��� ����	����	� ��	�, ��	���
�	� � 	���� �����.

9.7. H���� ����� ��
��	� �	 	���� ���-
���
 
 ���@�����
.

9.8. ����� ���������� ���	� � 	����
� !	� �����
�� 	����.

9.9. 6��	 ��������� 	��, 	� ����
��-
�	 � ����&�� ����	�	� � �
�
'

.

Ö
Arkusz V
Rozumienie tekstu czytanego
(17 pkt) Czas pracy 60 minut

Ö Zadanie 10 (3 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty opowia-
dania pod tytułem /2����� $� ���0, które
podane zostały w niewłaściwej kolejności. Ustal
ich prawidłową kolejność, wpisując do tabeli lite-
ry, oznaczające fragmenty tekstu. Za każdą po-
prawnie wstawioną literę otrzymasz 1 punkt.
+. ? 	�	 � �����, 	� ���� ����, �� ����-
���
	��� �	 ����
, �	� !	� /��	��	
�, ��
���. K ����� ���	����: � >�����, � ����
��	� �� �	���� �������. ���� ���� ����-
/
�. � I	�, �	�? � ���������
�� ���	-
����. � *���/
�? "� ����
. 3�
��� 
�

 ��
�����. 1����	
 	�. 1��
���, ��
�
�-
�� 
 	�
� ��	����.

K �(� ����, �	� ��� ���
�����	 !	

����� 
 ������
	 �
��� ������ �� ���-
������	�, �	��� �� �������
.

����� ������ �����
	, �	� �� ����
������ ����, ��� ����	, � ������
 �	
�(��� ������
 ��������
�� 	 � ������-
���	��. � 	�	 ����/
� ����� �����	� ��
������ � 
 ��(� ��
�
$ ������ �� ��-
������	��, �	� !	� ������. ������-	�
� ��� �� ���
� � ���	�$, � � ����� � ��-
�	
 �
����.
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��� �����, ��	���
�� �� ������,
� ��(�� �� 	������ 
 ���	��� �� �������-
	�� ����'�. +�� �(� �� �����, � � ����
��� 	����. F����� �	
�
�, ������ ���
-
���	, ��
������ � 	���� &
� �����. K ���
����� � ����/
��. �� �� �����, �	� ���
��(�� ������? ? �	� ��� ��� (
���?
). 2	� ���� � ������� ���� � ��	�����,
��� �� � (���$ �	�����
. K ��	� �
 ��
� ������� ��� �	�� ������	� � ���� ����-
� �� ��$
, 	���� !	
� ����� ���	����

 �����	�����$ �	��'

, 
 �� 	��� ����-
���, �	� �����	�� ���	��� ��(� ������$
�����. ����� ������� �	 ������ � ����
�����(���
�, ����, � ������	, ��	��
��-
�	. ������, ����� �������� �����	 ���	�,
��, � ��	�� 	� � �� ������. ? � 	� �	��
� �� ���� �������� ����	��. "� ����	��,
���� �	��� 	
��. K ����� ������
 ���

 �����, �	� ���	� ��� 	����� �� ������

 ���	�, � �����	� ����	�� �(� �� 	�.
L��� 
�� ���� �
�, � �� ��$�, !	��� ���	�
������&��� ������� ���
�, ����	���
�
�
� �� �����������.
�. K ��
� �����
�. 6� �
 ��
��� ���	��
�����	����, 	� �
 ����� !����

 �����
�	��� ������ � ���� � ��� 	�	 ����
�����(��	�. +��� 	����
�: ����$��! "�
����� �	��
 �����	�. ����
���	
 � �
�-
��, � 
 �����. ��������, �	� �(� �� �����,
� �����	� �� �� ���	�. 1�
 �����	����

������
, 	��� 	�(����� � �(��$ ������$.

? 	�	 ���
����� ����. +	��	�
��
���� : ���� 	�-	� 	����� � ��	�. 3�
�
-
	�����, �	� � �� 
��������. ���� ���� 	�-
	� ���	
� 
 	�����. F ��	� ��	���	�$
���
. +		��� 	���� �����
��� �
�����,

 � ���	�� ������  ��$�. "� ����� ����
� 	�	 �����	 � �� ����� �
 � ��� ������	�

, 	���� ������	����� ��� �����
 ���,
��������� �����. "� �
���� �� ��
���, ��-
�� ������$ �����. F���� �� ������ ���-
����� �
, 
 ���, 	� ���
 �� ���(�, ���-
�
�
��  ����. *�	
 
 ��������, �����

 ���
�, ��������
�� � '�����, ���(��
���-	� ��
��	�	���. � ���	�
	�! ���	�
-
	�! F ���� �
����
�� ����	�&
� ��
��
����/
���.  �$�� /F�	�0 B 11�1998

10.1. 10.2. 10.3.

Ö Zadanie 11 (5 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Dopasuj za-
kończenia zdań (A.–G.) do ich początków
(11.1.–11.5.), tak aby powstały logiczne i zgod-
ne z treścią tekstu zdania. Wpisz odpowiednią
literę do tabeli. Dwa zakończenia w prawej
kolumnie nie pasują do żadnego zdania. Za
każde poprawnie utworzone zdanie otrzymasz
1 punkt.

%�&
�	� '�' ���

G����� ������ ������ 	� ���� H�-
$�? %�*����$�� 
 ����� ����� �$���
�� $� �
������ � �'��� �����. � &���-
$�$���� ��� I�����$���� 5�� �� ��
���� 2 ��
. ����. 6 � #�
��� 536 ��
.
����. ��� 	� �
�� 5��� 
����?

>��� �� ������� �����������
��@�����
 . #*�, � ���	���(�� 	 ���,
� ����� ��������, � 
 ���	
��. "�
� ��$ (
��	 ��(
��� (��&
��. )��
 ��
������	� �� ���� ���	���� ������� ���
���, ���	
�� ����%.

S���$� ���	
�� ��������, �	� �
-
���� �$, ���� � �����	� ���� ��� � ��-
��� �����	
, �� ��(��. F������, �$ ����

 �����	�� ��
	� ����. ? ��� � ����� 
��
$	
 ��
���	��� 
 ���	
��	�. ? ����&�,
�$ ��
���, ����	�� � ��-	� �������
	�...

�������, ���� ����� ��� ���
�
�������� ����	
	� ������ 
 ������
����
 �� �� ����, � �� �����, ������	�	��-
��. L�����$ 
� �����: ���
 �� ����	�
�������	� ��
 �������, ������� ���	���-
��. ? !	� ����� 	���, � �� �(� ���
-
�����$ �� �
� �	����	��
.

"������
 �	���� �	��
����� (
���
�����	�� ����
(
���	
 ���
�� 0����
���������: �	��

 ������ �����	�����

��	 �� 	�� �����, �	��� ��	�� ���-
	�����	� ��. "��� ��������
� ������ ��-
��	 
� �	�����, � �� �
 ��������
 /�-
	�. I�� ��	
�
�� 	 ���� �������
� 	�
�
#�
��������%? ����� �����
, ����������
�� ���	
��, �����
�� 	��, 	��$ �	��
-
�� ������ ��(�	 ��@��
	�: �� ���
���,
�	� �����, � ���� ���	
���� ��	��� ����	
.
? ��	� ������������	� ���� ���	���(��-
�� ��	��
����, ��� �� ��� �	�����. ?�

����� �������	��, �	� �� ����� ��������
�
���	��, � !	� ������� ��(�	 ��
���	
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������ �
�	��� � 	��� ���	���
�, ����
������ �� �����	, �	� 	���
	. ?�
 ��(�
�����	, �� ��(�� ���
 �����
 �� �����	��,
� �	� ����	�? ? 	.�. 
 	.�. ��(�	 �	��
��
����
	� 
 	���: � � ������ �����(��


���	��. /6����$�� � "����0, 14 /������ 2001 �.

1.11. +�@�����
� � ����� ������� ���-
	
� ...
11.2. ����	
�� ������� � (
��'�� ...
11.3. 0����	 	�, �	� ��(
��� � �
 ...
11.4. ��(
��� � �
 ������ ���	���� 	
������� ...
11.5. +����� ���� �������
� ...

A. ... �������	 � �������� ����$�	��.
B. ... ���� 
�������� 	 ��� �����
.
C. ... 
 � ���������	��
 �� �	�����
  ����.
D. ... ������ 	�� � ������ ������� 1���

.
E. ... ��������� 	 �	����	� 
�
 ������� .
F. ... ��	�� ���	�(
�� 	 �����	���$.
G. ... ��(�� ��$	
 	���� � ���
�
������

�
 )�	��
������.

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

Ö Zadanie 12 (9 pkt)

Uzupełnij tekst /9����� 3 ���� ��$���0 od-
powiednimi wyrazami, znajdującymi się pod teks-
tem. Wybrane wyrazy wpisz do tabeli we właś-
ciwej formie. Sześć wyrazów jest zbędnych. Za
każde poprawne uzupełnienie uzyskasz 0,5 pkt.

(
���
 � ���� 
�����
F�	 ������� ����	��: �� �������	

����	��� �� �/
'
������ 12.1.)... � �(
�-
���, �������� 
 ��
	���. ��(�
��
12.2.)... ��	� � ���	��� �������, �
�(�-
�� 
 ����	���, (��&
�� � �������� (�-
�	�� 
 ������. F��	
 ���� 12.2.)... 	�, �
���. "���
���, ���
 ��� ��	� 	, ����
12.4.)... � ���	� 
 ���.

����
, � �����
��	�� ����� � �

���� &
�, 
 � ������� � �
�
 �� ���
�
-
����� 	��� �������
�� ��	� �����
12.5.)..., �	��� �� ���
	� ���
�
����� ���-
�	��. H ��� ��	� 
 �����	�� �� ���
�
-
����� 	��� ����� 12.6.)... .

�������� 	���
'

, �������
� ���-
��$ ���$ ������ �� ���� � 12.7.)... 24
������ ���(
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Ö
Arkusz VI3)

Wypowiedź pisemna
(18 pkt) Czas pracy 90 minut

Ö Zadanie 13 (18 pkt)
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych
tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200
do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe
dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat,
który wybrałeś�aś zakreślając jego numer.

13.1. Wielu m³odych ludzi obawia siê wejœcia
w œwiat doros³ych. WyraŸ w formie rozprawki
w³asny stosunek do tego problemu.

3) Patrz s. 141 w tym numerze – Wypowiedź pisemna.
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13.2. Rosyjskie czasopismo m³odzie¿owe ,,F-
���	�JJ og³osi³o konkurs pod has³em ,,��� �����
� ��� ����	�	��JJ. Napisz artyku³ na ten temat.
13.3. Napisz opowiadanie rozpoczynaj¹ce siê
w nastêpuj¹cy sposób:
��$ ���� F
	�� ��
����
� ���� � ���	

� �����. K ���
�(-�) �����	� 	��� � ���$
�������$ ���$. 3(� �� ����
'� ���
�����
�����$ ���(
�����$ �����$.

Ö
Model odpowiedzi i schemat
oceniania

× POZIOM PODSTAWOWY

Ö ARKUSZ I
Zadanie 1 (9 pkt) – za ka¿de prawid³owe oznaczenie
przyznaje siê 1 pkt.
1.1. – F, 1.2. – F, 1.3. – P, 1.4. – F, 1.5. – F, 1.6. – P, 1.7.
– F, 1.8. – P, 1.9. – F
Zadanie 2 (6 pkt) – za ka¿de prawid³owe po³¹czenie
przyznaje siê 1 pkt.
2.1. – D, 2.2. – H, 2.3. – G, 2.4. – F, 2.5. – A, 2.6. – C.
Ö ARKUSZ II
Zadanie 3 (6 pkt) – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie
przyznajemy 1 pkt.
3.1. – b, 3.2. – b, 3.3. – d, 3.4. – a, 3.5. – d, 3.6. – c
Zadanie 4 (10 pkt) – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie
przyznajemy 1 pkt.
4.1. – F, 4.2. – P, 4.3. – P, 4.4. – F, 4.5. – P, 4.6. – P, 4.7.
– F, 4.8. – P, 4.9. F, – 4.10 – F
Zadanie 5 (4 pkt) – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie
przyznajemy 1 pkt.
5.1. – D, 5.2. – A, 5.3. – E, 5.4. – B
Ö ARKUSZ III
Zadanie 6 – krótka forma u¿ytkowa – (5 pkt)4)

Zadanie 7 – d³u¿sza forma u¿ytkowa – (10 pkt)5)

× POZIOM ROZSZERZONY
Ö ARKUSZ IV
Zadanie 8 (6 pkt) – za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ
zdaj¹cy otrzymuje 1 pkt.

����� 	�� ���	
� ��� �����
1 �
'� ×
2 �
'� ×
3 �
'� ×
4 �
'� ×
5 �
'� ×
6 �
'� ×

Zadanie 9 (9 pkt) – za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ
zdaj¹cy otrzymuje 1 pkt.
9.1. – F, 9.2. – F, 9.3. – P, 9.4. – F, 9.5. – P, 9.6. – F, 9.7.
– P, 9.8. – P, 9.9. – F
Ö ARKUSZ V
Zadanie 10 (3 pkt) – za ka¿de poprawne oznaczenie
przyznajemy 1 pkt.
10.1 – B, 10.2 – C, 10.3. – A
Zadanie 11 (5 pkt) – za ka¿de prawid³owe rozwi¹zanie
przyznaje siê 1 pkt.
11.1. – D, 11.2. – C, 11.3. – F, 11.4. – B, 11.5. – E
Zadanie 12 (9 pkt) – za ka¿de prawid³owe uzupe³nienie
przyznaje siê 0,5 pkt.
12.1. ������
�	
� 12.10. ������
��
12.2. ���(�� 12.11. ������


12.3. �������
�� 12.12 �����(�	
��
12.4. �����	��� 12.13. �����
��	���
12.5. 	�	
����
 12.14. 	�-�
����
12.6. 
�����	� 12.15. F�
12.7. ������� 12.16. ���$	�
12.8. � 12.17. ����	���
12.9. 	��(��	�����$ 12.18. ������	
Ö ARKUSZ VI

KRYTERIA OCENIANIA DO ARKUSZA VI6)

1. ROZPRAWKA
Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:
I. TREŚĆ:
rozumie temat,

tworzy spójny tekst,
dostosowuje treœæ do for-
my:
- formu³uje tezê,
- analizuje temat,

- podsumowuje analizê
i�lub podaje swoj¹ opiniê,
formu³uje wnioski,

zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, jeżeli te-
mat wymaga ich znajomości

1. formu³uje wypowiedŸ
zgodn¹ z tematem,
2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej,
3. formu³uje tezê,
4. analizuje temat, trafnie
dobieraj¹c argumenty,
5. w podsumowaniu na-
wi¹zuje do tezy, uwzglêd-
nia wszystkie wa¿ne ele-
menty analizy i�lub poda-
je swoj¹ opiniê, formu³uje
logiczne wnioski,
6. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ czêœ-
ciowo zgodn¹ z tematem,
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie,
3. formu³uje tezê,
4. analizuje temat, czêœciowo
trafnie dobieraj¹c argumenty,
5. w podsumowaniu nawi¹-
zuje do tezy, uwzglêdnia wiê-
kszoœæ wa¿nych elementów
analizy i�lub podaje swoj¹
opiniê, formu³uje w wêkszo-
œci logiczne wnioski,
6. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ zna-
cznie odbiegaj¹c¹ od tematu,
2. tworzy wypowiedŸ w
du¿ym stopniu niespójn¹,
niekonsekwentn¹,

3. nieudolnie formu³uje tezê,
4. analizuje temat, czêsto nie-
trafnie dobieraj¹c argumenty,
5. nie uwzglêdnia wiêk-
szoœci wa¿nych elementów
w podsumowaniu lub po-
daje niewynikaj¹c¹ z tezy
opiniê, formu³uje czêœcio-
wo logiczne wnioski,
6. pope³nia doœæ liczne
b³êdy logiczne i�lub rzeczo-
we dotycz¹ce realiów da-
nego obszaru jêzykowego.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5- 3-2-1
4) patrz Języki Obce w Szkole 3�2002, s. 113 – zadanie 7.
5) patrz Języki Obce w Szkole 3�2002, s. 114, – zadanie 8.
6) Uwaga: kryteria drugorzędne oznaczono w tabeli kursywą.
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Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
- uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
- zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy,
- zachowuje okreœlon¹
w zadaniu objêtoœæ pracy.

konsekwentnie przestrzega
okreœlonej formy wypo-
wiedzi, a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy,
3. zachowuje objętość pra-
cy w granicach określonych
w poleceniu

czêœciowo zachowuje okre-
œlon¹ formê wypowiedzi,
a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w miarê
w³aœciwe proporcje miê-
dzy czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy do
10%

w niewielkim stopniu za-
chowuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
1. pomija niektóre czêœci
pracy

2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy ponad
10%.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

III. BOGACTWO
JĘZYKOWE:
- stosuje s³ownictwo i fra-
zeologiê zgodnie z tema-
tem i form¹ wypowiedzi,
- stosuje struktury sk³ad-
niowe zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi,
- stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi.

1. stosuje urozmaicone
s³ownictwo i frazeologiê
na poziomie zaawansowa-
nym,
2. stosuje urozmaicone
struktury sk³adniowe na
poziomie zaawansowa-
nym,
3. pos³uguje siê stylem fo-
rmalnym,

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œrednio zaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia,
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym,
3. sporadycznie myli styl
formalny i nieformalny.

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia,
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórzenia,
3. czêsto myli styl formal-
ny i nieformalny.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 5-5-4 3-2-1

IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA:
- stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne, zasady ortografii i in-
terpunkcji.

1. pope³nia drobne, spo-
radyczne b³êdy gramatycz-
ne

2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów.

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne.

1. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy gramatyczne i leksykal-
ne, zak³ócaj¹ce w nieznacz-
nym stopniu komunikacjê,
2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające znacze-
nia wyrazów, popełnia nielicz-
ne błędy ortograficzne zmie-
niające znaczenie wyrazów.
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne.

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,

2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające znacze-
nia wyrazów, popełnia liczne
błędy ortograficzne, zmie-
niające znaczenie wyrazów,
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

2. Artykuł
Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

I. TREŚĆ
rozumie temat,

tworzy spójny tekst,

dostosowuje treœæ do for-
my:
- formu³uje tezê�temat ar-
tyku³u
- omawia temat,

podsumowuje temat,

zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, jeżeli te-
mat wymaga ich znajomo-
ści)

1. formu³uje wypowiedŸ
zgodn¹ z tematem,
2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej,
3. prawid³owo formu³uje
tezê�okreœla temat,
4. szczegó³owo omawia
temat hierarchizuj¹c infor-
macje od najwa¿niejszej
do najmniej wa¿nej,
5. uwzglêdnia wszystkie
wa¿ne elementy w podsu-
mowaniu,
6. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ czê-
œciowo zgodn¹ z tematem,
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie,
3. prawid³owo formu³uje
tezê � okreœla temat,
4. niezbyt szczegó³owo oma-
wia temat najczêœciej hierar-
chizuj¹c informacje od najwa-
¿niejszej do najmniej wa¿nej,
5. uwzglêdnia wiêkszoœæ
wa¿nych elementów
w podsumowaniu,
6. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ zna-
cznie odbiegaj¹c¹ od tematu,
2. tworzy wypowiedŸ w du-
¿ym stopniu niespójn¹, nie-
konsekwentn¹,

3. nieudolnie formu³uje te-
zê� okreœla temat,
4. ogólnie omawia temat
rzadko hierarchizuj¹c infor-
macje od najwa¿niejszej do
najmniej wa¿nej.
5. nie uwzglêdnia wiêkszoœ-
ci wa¿nych elementów
w podsumowaniu,
6. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy logiczne i�lub rzeczowe
dotycz¹ce realiów danego
obszaru jêzykowego.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
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Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
- uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
- zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy,
- zachowuje okreœlon¹
w zadaniu objêtoœæ pracy.

konsekwentnie przestrzega
okreœlonej formy wypo-
wiedzi, a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy,
3. zachowuje objętość pra-
cy w granicach określonych
w poleceniu

czêœciowo zachowuje okre-
œlon¹ formê wypowiedzi,
a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w miarê
w³aœciwe proporcje miê-
dzy czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy do
10%

w niewielkim stopniu za-
chowuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
1. pomija niektóre czêœci
pracy

2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy ponad
10%.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
BOGACTWO
JĘZYKOWE:
- stosuje s³ownictwo i fra-
zeologiê zgodnie z tema-
tem i form¹ wypowiedzi,
- stosuje struktury sk³ad-
niowe zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi,
- stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi.

1. stosuje urozmaicone
s³ownictwo i frazeologiê na
poziomie zaawansowanym,

2. stosuje urozmaicone
struktury sk³adniowe na
poziomie zaawansowa-
nym,
3. konsekwentnie pos³u-
guje siê stylem formalnym
lub nieformalnym,

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œrednio zaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia,
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym,
3. sporadycznie myli styl
formalny i nieformalny.

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia,
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórzenia,
3. czêsto myli styl formal-
ny i nieformalny.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA
- stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne, zasady ortografii i in-
terpunkcji.

1. pope³nia drobne, spo-
radyczne b³êdy gramatycz-
ne i leksykalne, nie zak³ó-
caj¹ce komunikacji,
2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów,

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne.

1. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy gramatyczne i leksykal-
ne, zak³ócaj¹ce w nieznacz-
nym stopniu komunikacjê,
2. popełnia błędy ortograficz-
ne, niezmieniające znaczenia
wyrazów, popełnia nieliczne
błędy ortograficzne zmieniające
znaczenie wyrazów,
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne.

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,

2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające znacze-
nia wyrazów, popełnia liczne
błędy ortograficzne, zmie-
niające znaczenie wyrazów,
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

3. Opowiadanie
Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

I. TREŚĆ
rozumie temat,

tworzy spójny tekst,
dostosowuje treœæ do for-
my:
- okreœla t³o akcji,
- opisuje wydarzenia pro-
wadz¹ce do wydarzenia
g³ównego,
- przedstawia wydarzenie
g³ówne,
- opisuje reakcje ludzi,
przedstawia wnioski i kon-
sekwencje wydarzenia,
zna realia danego obszaru
jêzykowego (wprowadza-
my to kryterium, jeżeli te-
mat wymaga ich znajomo-
ści).

1. formu³uje wypowiedŸ
g³ówn¹ z tematem,
2. tworzy wypowiedŸ
w pe³ni spójn¹, harmonij-
n¹, podporz¹dkowan¹ wy-
raŸnej myœli przewodniej,
3. okreœla czas, miejsce
wydarzeñ i bohaterów,
4. logicznie opisuje wyda-
rzenia prowadz¹ce do wy-
darzenia g³ównego,
5. szczegó³owo przedsta-
wia wydarzenie g³ówne,
6. logicznie opisuje reakc-
je ludzi, przedstawia wnio-
ski i konsekwencje wyda-
rzenia,
7. poprawnie pos³uguje
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ re-
aliów danego obszaru jê-
zykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ czê-
œciowo zgodn¹ z tematem,
2. nie potrafi zachowaæ
ci¹g³oœci myœlowej wypo-
wiedzi, zachowuje pewn¹
logikê w tekœcie,
3. okreœla czas, miejsce
wydarzeñ i bohaterów,
4. czêœciowo logicznie opi-
suje wydarzenia prowadz¹ce
do wydarzenia g³ównego,
5. niezbyt szczegó³owo przed-
stawia wydarzenie g³ówne,
6. czêœciowo logicznie
opisuje reakcje ludzi,
przedstawia wnioski i kon-
sekwencje wydarzenia,
7. na ogó³ poprawnie po-
s³uguje siê wiedz¹ dotycz¹-
c¹ realiów danego obszaru
jêzykowego.

1. formu³uje wypowiedŸ zna-
cznie odbiegaj¹c¹ od tematu,
2. tworzy wypowiedŸ w
du¿ym stopniu niespójn¹,
niekonsekwentn¹,

3. okreœla tylko czas lub miej-
sce wydarzeñ lub bohaterów,
4. w ma³ym stopniu logicznie
opisuje wydarzenia prowadz¹-
ce do wydarzenia g³ównego,
5. ogólnie przedstawia
wydarzenia g³ówne,
6. w ma³ym stopniu logi-
cznie opisuje reakcje ludzi,
przedstawia wnioski i kon-
sekwencje wydarzenia,
7. pope³nia doœæ liczne
b³êdy logiczne i�lub rzeczo-
we dotycz¹ce realiów da-
nego obszaru jêzykowego.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1
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Kryterium oceny A B C

zdający: zdający: zdający: zdający:

II. FORMA:
realizuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
- uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
- zachowuje w³aœciwe pro-
porcje miêdzy czêœciami
pracy,
- zachowuje okreœlon¹
w zadaniu objêtoœæ pracy.

konsekwentnie przestrzega
okreœlonej formy wypo-
wiedzi, a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w³aœciwe
proporcje miêdzy czêœcia-
mi pracy,
3. zachowuje objętość pra-
cy w granicach określonych
w poleceniu.

czêœciowo zachowuje okre-
œlon¹ formê wypowiedzi,
a wiêc:
1. uwzglêdnia wszystkie
czêœci pracy (tytu³, wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie),
2. zachowuje w miarê
w³aœciwe proporcje miê-
dzy czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy do
10%.

w niewielkim stopniu za-
chowuje okreœlon¹ formê
wypowiedzi, a wiêc:
1. pomija niektóre czêœci
pracy

2. nie zachowuje w³aœci-
wych proporcji miêdzy
czêœciami pracy,
3. przekracza podane gra-
nice objętości pracy ponad
10%.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

III. BOGACTWO
JĘZYKOWE
- stosuje s³ownictwo i fra-
zeologiê zgodnie z tema-
tem i form¹ wypowiedzi,
- stosuje struktury sk³ad-
niowe zgodnie z tematem
i form¹ wypowiedzi,
- stosuje œrodki jêzykowe,
uwzglêdniaj¹c temat i for-
mê wypowiedzi.

1. stosuje urozmaicone
s³ownictwo i frazeologiê
na poziomie zaawansowa-
nym.
2. stosuje urozmaicone
struktury sk³adniowe na
poziomie zaawansowa-
nym.
3. pos³uguje siê stylem
nieformalnym.

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie œrednio zaawan-
sowanym, stosuje nieliczne
powtórzenia,
2. stosuje ma³o urozmai-
cone struktury sk³adniowe
na poziomie œrednio za-
awansowanym,
3. sporadycznie myli styl
formalny i nieformalny.

1. stosuje s³ownictwo na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórze-
nia,
2. pos³uguje siê zakresem
struktur sk³adniowych na
poziomie podstawowym
i stosuje liczne powtórzenia,
3. czêsto myli styl formal-
ny i nieformalny.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

IV. POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA
- stosuje zgodnie z norm¹
struktury morfosyntaktycz-
ne, zasady ortografii i in-
terpunkcji.

1. pope³nia drobne, spo-
radyczne b³êdy gramatycz-
ne i leksykalne, nie zak³ó-
caj¹ce komunikacji,
2. popełnia nieliczne błędy
ortograficzne, niezmieniają-
ce znaczenia wyrazów.

3. popełnia sporadyczne
błędy interpunkcyjne

1. pope³nia doœæ liczne b³ê-
dy gramatyczne i leksykal-
ne, zak³ócaj¹ce w nieznacz-
nym stopniu komunikacjê,
2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające znacze-
nia wyrazów, popełnia nielicz-
ne błędy ortograficzne zmie-
niające znaczenie wyrazów,
3. popełnia dość liczne błę-
dy interpunkcyjne.

1. pope³nia liczne b³êdy
gramatyczne i leksykalne,
zak³ócaj¹ce komunikacjê,

2. popełnia błędy ortografi-
czne, niezmieniające znacze-
nia wyrazów, popełnia liczne
błędy ortograficzne, zmie-
niające znaczenie wyrazów,
3. popełnia liczne błędy in-
terpunkcyjne.

PUNKTACJA 9 pkt. 9-8-7 6-5-4 3-2-1

W punktacji wypowiedzi uwzglêdniamy stwierdzon¹ i udokumentowan¹ dysgrafiê i dysortografiê abiturienta. Przyznan¹
wg tabeli liczbê punktów nale¿y podzieliæ przez 2.
Je¿eli praca nie spe³nia wymogów okreœlonych przez dane kryterium, nie przyznaje siê punktu. Praca w ca³oœci niezgodna
z tematem lub nieczytelna nie podlega ocenie. (maj 2002)

PRZYSŁALI NAM KSIĄŻKI
Ö Europejczycy – czasopismo dla m³odych nauczycieli akademickich – nr 3�maj 2002,
Bydgoszcz: Inter-Lingva.

Ö Zbigniew Landowski, Krystyna Woœ (2002, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia – Sentencje – Przysłowia, Kraków:
Wydawnictwo Literackie.

Wydawnictwo Szkolne PWN
Ö Roman Lewicki (2002), JĘZYK NIEMIECKI. Poznaj język sąsiada. Program nauczania języka niemieckiego dla liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy. Nowa Matura. Warszawa: Wydawnictwo
Szkolne PWN.
Ö Ewa Brewiñska, Dorota Obidniak, El¿bieta Œwierczyñska (2002), JĘZYK NIEMIECKI. Program nauczania języka
niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs kontynuacyjny. Nowa Matura.
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
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SPRAWOZDANIA

Teresa Mastalerz1)

Chrzanów

Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego

Ö
Znajomość języków łączy ludzi
– projekt edukacyjny
Gimnazjum nr 3 w Trzebini

W dzieñ œw. Walentego – 14 lutego
2002 roku Gimnazjum nr 3 w Trzebini (Ma³o-
polska) zainicjowa³o Miêdzygimnazjalny Kon-
kurs Jêzyka Angielskiego dla gimnazjów w swo-
jej gminie wype³niaj¹c tym samym lukê eduka-
cyjn¹ w konkursach jêzykowych dla tego typu
szkó³. W konkursie brali udzia³ najlepsi ucznio-
wie z jêzyka angielskiego g³ównie z trzecich klas
wszystkich gimnazjów trzebiñskich.

M³odzie¿ by³a oceniana w nastêpuj¹cych
kategoriach: rozmowa w parach, s³uchanie, czy-
tanie ze zrozumieniem, gramatyka, wypracowa-
nie i znajomoœæ kultury Zjednoczonego Królest-
wa (temat przewodni na ten rok). Zakres mate-
ria³u nie wykracza³ poza oksfordzki kontynuacyj-
ny program nauczania jêzyka angielskiego.

Zwyciêzczyni¹ konkursu zosta³a uczenni-
ca GM 3 w Trzebini, Olga Jankowska. Drugie
miejsce zaj¹³ uczeñ GM 2 Jakub Najbar, zaœ

trzecie Katarzyna Stryjniak GM 3. Zespo³owo
najwiêcej punktów uzyska³o GM 2.

Nagrody zosta³y wrêczone 21 marca
w Gimnazjum nr 3 w Trzebini w tradycyjny
w tej szkole Dzień Języków Obcych, na który
zosta³y zaproszone wszystkie gimnazja powiatu
chrzanowskiego. Fundatorami nagród byli
UMiG Trzebinia, wydawnictwa Cambridge Uni-
versity Press i Pearson Education oraz nauczy-
cielki jêzyka angielskiego Ma³gorzata Mardy³a
i Teresa Mastalerz. Poza nagrod¹ g³ówn¹ ka¿dy
uczestnik otrzyma³ angielsk¹ ksi¹¿kê.

Konkurs bêdzie organizowany co roku.
Ju¿ teraz jego wspó³organizatorzy, nauczyciele
jêzyka angielskiego: GM1 Ma³gorzata Mardy³a,
GM 2 Bart³omiej Igieliñski i GM 3 Teresa Mas-
talerz zapraszaj¹ wszystkie gimnazja powiatu na
przysz³y rok (luty 2003) do Gimnazjum nr
3 w Trzebini. Szczegó³owy regulamin zostanie
rozes³any do szkó³ na pocz¹tku wrzeœnia 2002 r.

(kwiecieñ 2002)

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Gim-
nazjum nr 3 w Trzebini.

Katarzyna Fligier, Alicja Taraszczuk1)

Zielona Góra

Szkolny Dzień Języków Europejskich

× Głowa pełna pomysłów
Jesteœmy nauczycielkami w jednym z zie-

lonogórskich liceów. Anglistka, kochaj¹ca jêzyk

francuski i romanistka, marz¹ca o podró¿y do
W³och i nauczeniu siê niemieckiego. Z okazji
Europejskiego Roku Języków Obcych, postanowi-

1) Autorki s¹ nauczycielkami w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym mieszcz¹cym siê w Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli
(i powi¹zanym z nim organizacyjnie) w Zielonej Górze. Katarzyna Fligier – jêzyków francuskiego, ³aciñskiego i w³oskiego,
Alicja Taraszczuk – jêzyka angielskiego.
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³yœmy udowodniæ naszym uczniom, ¿e nauka
jêzyka wcale nie musi byæ nudna i monotonna.
Chcia³yœmy pokazaæ im, ¿e skuteczna komuni-
kacja w jêzyku obcym nie zale¿y od zapamiêta-
nej listy s³ówek, jak równie¿ z³amaæ stereotyp
co do jêzyków gorszych i lepszych. Ka¿dy jêzyk
ma swoje miejsce w wymianie zdañ b¹dŸ prze-
kazywaniu informacji. I tak, choæ jêzyk angielski
s³u¿y komunikacji miêdzynarodowej, musimy
pamiêtaæ, ¿e to francuski uznawany jest za ³¹cz-
nik w dziedzinie kultury i sztuki. Niemiecki
s³u¿y wymianie handlowej, hiszpañskim w³ada
z kolei wiêksza czêœæ Ameryki Po³udniowej
i Œrodkowej. Grecki to jêzyk matematyków,
a w³oski – kompozytorów. Postanowi³yœmy po-
kazaæ ró¿norodnoœæ jêzykow¹ Europy, która
– byæ mo¿e ju¿ pod rz¹dami dzisiejszych liceali-
stów – po³¹czy wêz³em unijnym wszystkie nale-
¿¹ce do niej geograficznie kraje.

× Ręce gotowe do pracy

Ustali³yœmy, ¿e Szkolny Dzień Języków
Europejskich bêdzie obchodzony 12 paŸdzier-
nika razem z Dniem Nauczyciela. Mia³o byæ
gwarno, weso³o i kolorowo. Poprosi³yœmy na-
szych uczniów, g³ównie z klasy III h i II h, by
pomogli nam w realizacji pomys³u, a do na-
szych koncepcji dorzucili swoje. Na efekty d³u-
go nie trzeba by³o czekaæ ...

S³owa w ró¿nych jêzykach mia³y bombar-
dowaæ ka¿dego, kto tego dnia pojawi³ siê w szko-
le. W tym celu, na wszystkich przedmiotach
umieœciliœmy podpisy po angielsku, francusku,
a nawet rosyjsku. Uczniowie przygotowali plakat
z jêzykow¹ map¹ Europy, na której zosta³y za-
znaczone wszystkie jêzyki, którymi pos³uguj¹ siê
Europejczycy. Wspólnie zredagowaliœmy gazetkê
,,BLA-BLA-BLA’’, gdzie opisaliœmy doœwiadczenia
z nauki jêzyków, sposoby skutecznego przyswaja-
nia sobie jêzyka oraz zamieœciliœmy nieco rozry-
wki. Znalaz³o siê te¿ miejsce dla ³aciny. Uczennice
z klasy II h dowiod³y, ¿e jest ona matk¹ jêzyków
europejskich. Uczennice z klasy III h wybra³y
najciekawsze piosenki z repertuaru wykonawców
europejskich. Zaczê³yœmy odliczanie ...

× Rozwiązujemy języki!

Tego dnia ,,zapomnia³yœmy’’ mowy ojczy-
stej. Z ka¿dej strony otacza³y nas s³owa po angiel-
sku, niemiecku, francusku, w³osku i rosyjsku. Tu¿
po wejœciu do szko³y, wszyscy (nauczyciele te¿!)

losowali karteczki z aforyzmami w ró¿nych jêzy-
kach. Aby unikn¹æ trudnoœci ze zrozumieniem
sentencji, na odwrocie zosta³y umieszczone pol-
skie odpowiedniki. Karteczki przypinaliœmy so-
bie w widocznym miejscu i czytaliœmy, co wylo-
sowali inni.

Zadba³yœmy równie¿ o stronê muzyczn¹.
Na ka¿dej przerwie s³uchaliœmy piosenek, g³ów-
nie po francusku, niemiecku i w³osku. Odczucia
równe tym, doœwiadczanym na Festiwalu Euro-
wizji! Ale to jeszcze nie koniec! W planie lekcji
ka¿dej z klas znalaz³ siê przedmiot ,,lekcja jêzyka
zupe³nie obcego’’. Celem zajêæ by³o przybli¿enie
uczniom tajników jêzyka, którego jak dot¹d siê
nie uczyli. Lekcje te by³y prowadzone przez nau-
czycieli naszej szko³y, ale tak¿e przez uczniów,
którzy interesuj¹ siê jêzykami obcymi. W rezul-
tacie, klasy humanistyczne, które na co dzieñ
doskonal¹ znajomoœæ angielskiego, francuskiego
i ³aciny, tego dnia mia³y okazjê zetkn¹æ siê z pod-
stawami niemieckiego, w³oskiego lub rosyjskiego.
Z kolei klasa matematyczna, która specjalizuje siê
w angielskim i niemieckim, dost¹pi³a mo¿liwoœci
poznania jêzyków z grupy romañskiej: francus-
kiego i hiszpañskiego. Nic dziwnego, ¿e ju¿ po
pierwszej godzinie na korytarzach zaczê³y rozle-
gaæ siê echa: Bonjour, Buon Giorno, Buenos Dijas
i Guten Tag. Jeszcze d³ugi czas potem wymieniali
sekwencje w nowo nabytych jêzykach.

× Suma sumarum

Zaanga¿owani byli wszyscy: nauczyciele,
pracownicy administracji oraz Rodzice, którzy
tego dnia przyszli do szko³y z³o¿yæ ¿yczenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oni równie¿
dostali nasz¹ gazetkê, która wzbudzi³a nie
mniejsze zainteresowanie u nich, ani¿eli
u uczniów. Mamy nadziejê, ¿e czytelnicy sko-
rzystaj¹ z niejednej naszej rady w przyswajaniu
jêzyków obcych, oraz ¿e nauka stanie siê dla
nich przyjemniejsza i owocniejsza, a chêci po-
znawania nowych jêzyków – wiêksze.

× A co dalej?

Nasz dzieñ jêzykowy spodoba³ siê
uczniom. Doskonale zrozumieli, jaki by³ jego cel
i ochoczo w³¹czyli siê do wspólnej zabawy. W lo-
kalnej gazecie pojawi³ siê artyku³ jednej z uczen-
nic, w którym napisa³a, ¿e to w³aœnie szko³a ma
zachêcaæ do nauki jêzyków, a dziêki takim dniom
mo¿na uczyæ siê i poznawaæ wiêcej.
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Jednak my chcia³ybyœmy, by nastêpny
tego typu dzieñ obchodziæ w szerszym krêgu. Do
licealistów w ró¿nych krajach europejskich wy-
s³a³yœmy listy, przedstawiaj¹c im nasze pomys³y
oraz zaproszenie do wspólnej nauki. Mamy na-
dziejê, ¿e za rok bêdziemy siê uczyæ nie tylko
francuskiego czy w³oskiego, ale tak¿e portugal-
skiego, chorwackiego czy szwedzkiego. A mo¿e
gdzieœ w Polsce s¹ nauczyciele pe³ni pomys³ów
i chêtni do wspó³pracy? Czekamy na wasze listy!

Ö
Sztuczki i kruczki2), czyli jak
szybko, przyjemnie i skutecznie
nauczyæ siê jêzyka obcego

W nauce jêzyka obcego, jak i w ka¿dym
przedsiêwziêciu, wa¿na jest chêæ, czy Ty sam
tego chcesz. Jeœli tak, po³owa problemu z g³o-
wy. Jeœli nie, a musisz siê uczyæ, to wyjœcia s¹
dwa: 1) zmieniæ – np. klasê lub szkolê. 2)
zaakceptowaæ. Tak wiêc, je¿eli zdecydowa³eœ
siê zostaæ w tej samej klasie, to znaczy, ¿e
chcesz siê uczyæ tych jêzyków, które s¹ w niej
obowi¹zkowe. Mogê Ci podpowiedzieæ, jak
zrobiæ to szybko i skutecznie.

Aby odnieœæ prawdziwy sukces, musisz
wiedzieć, że:
Ö nikt nie jest ,,antytalenciem’’ jêzykowym. Ist-
niej¹ jedynie osoby o szczególnych uzdolnie-
niach w tym kierunku (np. za takich uwa¿a siê
S³owian, a wiêc i Ciebie) i ... ca³a reszta. Czêsto
jednak ,,ci zdolni’’, po prostu wiedz¹, jak siê
uczyæ i du¿o pracuj¹,
Ö ,,uczyæ siê’’ oznacza, ¿e to TY musisz wzi¹æ
siê do pracy. Twój nauczyciel mo¿e odprawiaæ
czary i stawaæ na g³owie, ale nie nauczy Ciê bez
Twojej pomocy. Od Ciebie wszystko zale¿y.
Sukces bêdzie Twoj¹ zas³ug¹, a za pora¿kê mo-
¿esz winiæ tylko siebie,
Ö nie ma jednej, idealnej dla wszystkich meto-
dy. Ka¿dy z nas jest inny i ma swoje ulubione
sposoby pracy,
Ö jeœli kiedyœ ju¿ siê uczy³eœ danego jêzyka, nie
myœl, ¿e wszystko zapomnia³eœ. Coœ na pewno
zosta³o w Twojej g³owie, wiêc nie zaczynaj
znów od zera. Lepiej poszukaj sobie podrêcz-
nika dla œrednio zaawansowanych, zamiast raz
jeszcze przerabiaæ te same æwiczenia,

Ö pamiêtaj, po co siê uczysz, do czego ten jêzyk
bêdzie Ci potrzebny: jeœli chcesz korespondo-
waæ – pisz jak najwiêcej, jeœli jednak czeka Ciê
egzamin ustny – mów, kiedy tylko siê da,
Ö BEZ PRACY NIE MA KO£ACZY.

A teraz kilka ważnych reguł, które
usprawni¹ Twoj¹ naukê:
Ö sprawdŸ, czy jesteœ s³uchowcem (musisz us³y-
szeæ, ¿eby zapamiêtaæ), wzrokowcem (wszystko
zapisujesz), czy te¿ kinestetykiem (najlepiej
uczysz siê i myœlisz w ruchu). Jeœli ju¿ wiesz,
organizuj swoj¹ naukê w najodpowiedniejszy
dla Ciebie sposób,
Ö przypomnij sobie, w jaki sposób uczy³eœ siê
wczeœniej innych jêzyków,
Ö wszystko, co robisz, musisz robiæ sumiennie
– jeœli odpisujesz zadania domowe, wiedz, ¿e
nigdy siê nie nauczysz, a przed sprawdzianem
bêdziesz mia³ wiêcej roboty. Warto zacz¹æ od-
rabianie lekcji od powtórzenia notatek, np.
przeczytaj je na g³os. Przepytaj sam siebie, np.
zapisz znaczenie s³ówek, które widzisz w czy-
tance, a potem sprawdŸ je w s³owniczku,
Ö regularnoœæ – najlepiej codziennie po trochê,
np. 15-30 minut, lub tak czêsto, jak siê da, ale
regularnie. Pamiêtaj przy tym, ¿e najgorsze co
mo¿esz zrobiæ, to oszukiwaæ samego siebie.
Dotrzymuj danego sobie s³owa. Gdy jednego
dnia masz mniej czasu i nie zrobisz wszystkiego,
co zaplanowa³eœ, nastêpnego dnia zrób wiêcej,
¿eby wyrównaæ zaleg³oœci,
Ö wykorzystuj ka¿d¹ okazjê do nauki – id¹c do
szko³y, sprz¹taj¹c pokój, jad¹c autobusem.
Wszystkie te momenty razem dadz¹ Ci kilka
godzin nauki dziennie!
Ö czytaj napisy w jêzykach obcych, które wi-
dzisz na ulicy, tytu³y gazet i nazwy firm. Od-
wiedzaj¹c supermarkety, mo¿esz wzi¹æ do rêki
gazetê i przeczytaæ fragment artyku³u,
Ö s³uchaj muzyki, œpiewaj – z pewnoœci¹ istnieje
zespó³ œpiewaj¹cy po francusku czy niemiecku,
którego muzyka przypadnie Ci do gustu. Jeœli
nie, có¿. czego siê nie robi dla sprawy. S³uchaj
czegoœ innego, nawet dla samego ,,t³a’’. Muzyka
pop istnieje w ka¿dym jêzyku, a œwietnie towa-
rzyszy podczas np. odkurzania. Rap i hip-hop
polecam do trzepania dywanów. Z Internetu
mo¿na œci¹gn¹æ wiele piosenek i ich tekstów.
Zobaczysz te¿, o ile sprawniej idzie Ci mówienie.

2) fragment gazetki ,,BLA-BLA-BLA’’. Tekst autorstwa Katarzyny Fligier.
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Ö ogl¹daj telewizjê – to nic, ¿e nie rozumiesz,
samo os³uchanie z jêzykiem te¿ jest wa¿ne.
Czasem mo¿na trafiæ na film, który ju¿ widzia-
³eœ. £atwiej zrozumiesz, o co chodzi. Spróbuj,
gdy nikt nie s³yszy, powtórzyæ od czasu do
czasu s³owo lub zdanie, które us³ysza³eœ. Wiele
z tych fragmentów zapamiêtasz nawet bez
szczególnej uwagi. Potem zdziwisz siê. ¿e mó-
wisz od razu ca³ymi zdaniami,
Ö jeœli spotkasz obcokrajowca na ulicy – ³ap oka-
zjê! Radzê dla zagajenia rozmowy zadaæ pytanie:
,,Czy mogê Pani/Panu/Tobie pomóc?’’ – pomyœl
najpierw, jak to bêdzie brzmia³o w jêzyku owego
obcokrajowca. Jeœli nie bêdzie zbyt rozmowny,
na pewno przynajmniej odpowie Ci coœ, np.
dziêkujê. Mo¿esz te¿ zapytaæ, sk¹d przyjecha³ i co
robi u nas. Znam przypadki, gdy taka rozmowa
sta³a siê pocz¹tkiem wieloletniej przyjaŸni,
Ö Internet – zamiast grzebaæ bez sensu, po-
szukaj portali francuskich, niemieckich czy an-
gielskich albo stron stacji muzycznych lub kon-
kretnego zespo³u. Istnieje te¿ wiele testów w In-
ternecie, gdzie mo¿esz samodzielnie sprawdziæ,
ile umiesz. Pamiêtaj, ¿e Twojej ewentualnej
pora¿ki nikt nie zauwa¿y,
Ö rozmawiaj – z kole¿ank¹, bratem, babci¹.
Twoje skrêpowanie, ¿eby powiedzieæ ,,Salut, c,a
va?’’ rano w szkole jest naturalne, ale mo¿esz
namówiæ wspó³lokatora z pokoju w internacie,
¿e spróbujecie od czasu do czasu porozumie-
waæ w jêzyku obcym. Jeœli nie masz nikogo do
rozmowy, czytaj na g³os. mów do siebie, nawet
w myœlach, np. wyobraŸ sobie, ¿e piszesz list do
przyjaciela i opowiadasz mu, co robisz w danej

chwili. Gdy poznasz czas przesz³y, opowiadaj,
co robi³eœ wczoraj,
Ö s³ówek nauczysz siê, nazywaj¹c przedmioty,
które widzisz. Mo¿esz te¿ zapytaæ siê samego
siebie, jak bêdzie brzmia³o po niemiecku. czy
angielsku s³owo, które w³aœnie us³ysza³eœ,
Ö pisz dziennik, nawet w zeszycie przedmioto-
wym, np. na jego koñcu. Najpierw bêdzie Ci
trudno skleciæ zdanie, ale z czasem przyjdzie co-
raz ³atwiej. Po latach bêdzie to ciekawa lektura!
Ö koresponduj – poczta elektroniczna jest tania,
szybka i bez granic, wiele portali oferuje adresy
do wymiany listów. Tradycyjna korespondencja
ma te¿ swój urok. Ja od ponad 12 lat korespon-
dujê, zachowujê wszystkie listy, bo jest w nich
kawa³ ¿ycia mojego i moich przyjació³. Kiedyœ
siê wymienimy,
Ö licz – wszystko, co siê da: schody, drzewa,
samochody itp.,
Ö itp.

Szukaj w³asnych sposobów, moje nie
musz¹ byæ skuteczne dla Ciebie. Nauka mo¿e
byæ ciekaw¹ przygod¹. Pamiêtaj, ¿e zawodem
przysz³oœci bêdzie ,,wieczny uczeñ’’ – chc¹cy
stale siê uczyæ – nowego zawodu czy jêzyka. Ju¿
dziœ znajomoœæ jêzyków jest podstawowym wa-
runkiem w ubieganiu siê o dobr¹ pracê, a wraz
z wejœciem Polski do Unii Europejskiej, pozwoli
Ci pracowaæ tak¿e za granic¹. Jeœli jednak jest
to dla Ciebie zbyt odleg³a przysz³oœæ, to zacznij
siê uczyæ choæby po to, by obowi¹zkowe lekcje
w szkole nie by³y koszmarem dla Ciebie i dla ...
Twojego nauczyciela.

(grudzieñ 2002)

Teresa Macjon , Joanna Mirzejewska1)

Łódź

Konferencja Cicer cum caule dla nauczycieli języka
łacińskiego

Na prze³omie marca i kwietnia 2001
roku w £odzi odby³a siê konferencja zorganizo-
wana przez WODN w wymiarze 32 godzin
dydaktycznych. Wziê³o w niej udzia³ 16 nau-
czycieli szkó³ œrednich i wy¿szych. Zajêcia pro-

wadzi³y Teresa Macjon (Akademia Medyczna
w £odzi) i Joanna Mirzejewska (Katolickie Lice-
um Ogólnokszta³c¹ce w £odzi), oraz goœcin-
nie – dr hab. Jadwiga Czerwiñska z Katedry
Filologii Klasycznej Uniwersytetu £ódzkiego,

1) Autorki s¹ nauczycielkami jêzyka ³aciñskiego w Akademii Medycznej i w Katolickim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £odzi.
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dr Teodozja Wikarjak i S³awomira Brud z In-
stytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W ramach konferencji
odby³y siê zajêcia dotycz¹ce:

× Metodyki nauczania języka łacińskiego
Ö Metoda bezpoœrednia w nauce jêzyka ³aciñs-
kiego – lekcja pokazowa Corpus humanum
– Dorota ¯uchowska,
Ö 7 cudów œwiata – omówienie lekcji pokazo-
wej, prowadzonej metod¹ akwarium – El¿bieta
Bytniewska
Ö Pauca verba de ... – propozycje lekcji z za-
kresu kultury antycznej – Aurelia Rudzka

× Ćwiczeń fleksyjno-stylistycznych
Ö Piotr Rojzjusz i jego fraszki o lekarzach – Te-
resa Macjon
Ö Colloquia Latina – æwiczenia w mówieniu.
– dr Teodozja Wikarjak,
Ö De Lucretia wed³ug Liwiusza – æwiczenia styli-
styczno-leksykalne – Joanna Mirzejewska, Tere-
sa Macjon,
Ö Wybrane zagadnienia ze sk³adni przypadków
³aciñskich – S³awomira Brud,
Ö Polskie piosenki ludowe – przek³ad na jêzyk
³aciñski – mgr Teresa Macjon
Ö Aenigmata et ludi Latini – rozwi¹zywanie
i uk³adanie krzy¿ówek, zagadek i kalamburów
– Teresa Macjon, Joanna Mirzejewska,
Ö M.T. Cicero, Tusculanae disputationes, ks.
V – rozumienie tekstu ze s³uchu. Standardy
matury 2002 – Joanna Mirzejewska,
Ö Legenda o Mucjuszu Scewoli wed³ug Liwiu-
sza – æwiczenia stylistyczne – Joanna Mirzejews-
ka, Teresa Macjon
Ö Stanislaus Moniuszko – pulcherrima frag-
menta drammatum musicorum: Halka, Horribi-
lis villa – mgr Teresa Macjon

× Elementów religioznawstwa i historii
starożytnej
Ö Religio id est cultus deorum – porównanie religii
greckiej i rzymskiej – dr hab. Jadwiga Czerwiñska,
Ö Co wiemy na temat kultury i historii anty-
cznej – przyk³adowy test wyboru – Joanna Mi-
rzejewska, Teresa Macjon,

× Seminariów i konferencji latynistycz-
nych

Õ Wspomnienia z seminariów Latina viva San
Severo, Italia, zorganizowane przez Centro Cul-
turale Einaudi – kwiecieñ 2000;

Õ Kamieñ Œl¹ski, Polska, zorganizowane przez
niemieckie towarzystwo L.U.P.A. – lipiec 2000.

Uczestniczkom najbardziej podoba³o siê
rozwi¹zywanie i uk³adanie kalamburów. Oto
kilka propozycji:

Biskup Rzymu, po zimie przybywa,
Do ciasta przydatny, lekiem te¿ bywa.

Feli placet, inter rupes est,
In genas habes quando rides aut fles.

Est in unitate, Daedalo necessaria.
Organa interna significat varia.

Samog³oska po³¹czy z kadzid³em œwiat³o.
Bywa taka stopa, gdy siê upad³o.

Proponowana wersja piosenki Na zielo-
nej Ukrainie:

Desidero puellulam viridemque Ucrainam,
Maestum semper cor quaeretur numquam care

aspicietur.

Hej, hej, hej falcones
Advenite in nostras regiones.
Canta, canta, canticula
Sona dulcis avicula.

Ibi mansit virgincula, mea parva avicula,
Ego autem hic peregre ago miser vitam aegre.
Vinum, vinum, vinum, vinum date, quando

moriar humate,
In remota Ucraina ubi iacet iam femina.

Przek³ad arii Dobrze, dobrze, panie bra-
cie... ze Strasznego dworu: (T.Macjon)
Bibam valeatis, fortunati viri
Hej hej, laj, laj huc mihi vina fer!
Sub iugum subditus dominae ego nolo
Sim celebs hic, servusque herusque ego.
Chorus: non vult heram hic non vult istam

Servus ac herus fiat.
Refren: Bene bene, domne frater optima proposita,

Absint domi mulieres, vivat semper libertas!
Chorus: Bene bene, recte dicis, optima proposita:

Absint casae mulieres, vivat semper libertas!
Nam quando haec uxor per domum usque currit
Num placet quid? – Tu ,,sic’’, ill’autem ,,non’’!
Sit semper libertas. Tunc nemo te vexat,
Quod volo mihi est. Sum liber, en liber avis!
Chorus: Sit semper libertas, quod vis, est

Nam liber, sum liber avis.

Uwa¿amy, ¿e tego rodzaju spotkania nau-
czycieli s¹ bardzo korzystne, pozytywnie wp³ywa-
j¹ na jakoœæ pracy i znacznie j¹ wzbogacaj¹.
Wymiana doœwiadczeñ i pomys³ów mo¿e staæ siê
powodem uatrakcyjnienia lekcji, jak równie¿ mo-
¿e u³atwiæ pokazanie uczniom, ¿e ³acina mo¿e byæ
w dalszym ci¹gu uwa¿ana za jêzyk ¿ywy. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda nam siê zor-
ganizowaæ podobn¹ konferencjê.

(paŸdziernik 2001)
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Joanna Kosowska1)

Chrzanów

VII Forum Nauczycieli Języka Angielskiego

W grudniu 2001r. w Krakowie, w Aka-
demii Pedagogicznej, odby³o siê zorganizowane
przez Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nau-
czycieli – Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie oraz Pearson Education i Oxford
University Press VII Forum Nauczycieli Języka
Angielskiego, w którym mia³am przyjemnoœæ
uczestniczyæ. Pragnê podzieliæ siê kilkoma moi-
mi subiektywnymi (tego nie da siê unikn¹æ)
wra¿eniami z tego spotkania. Nie stara³am siê
szczegó³owo opisaæ ka¿dego wyk³adu. Pragnê
jedynie zwróciæ uwagê na te elementy, które
mnie szczególnie zafrapowa³y.

Pierwszego dnia mieliœmy okazjê wys³u-
chaæ trzech wyk³adów:
Ö Electrifying Your Students!!! (Wstrząśnij swoimi
uczniami), Grant Kempton, ELT Konsultant, Pear-
son Education Polska,
Ö Un-Dulled Grammar (Gramatyka nie jest nud-
na!), Dorota Sapiejewska, Przedstawiciel Regio-
nalny, Pearson Education Polska,
Ö Little Time? Lots of Opportunity! (Mało czasu:
Wiele możliwości), Grant Kempton, ELT Konsul-
tant, Pearson Education Polska.

Jak wzbudziæ motywacjê u naszych
uczniów? W jak sposób sprawiæ, aby nie utra-
cili jej w ci¹gu ca³ego procesu kszta³cenia?
Te kwestie zosta³y obrazowo omówione pod-
czas pierwszego wyk³adu. Oto warunki koniecz-
ne do wzbudzenia w uczniach zainteresowania
lekcj¹ :
Ö challange – wyzwanie z podkreœleniem konie-
cznoœci zachowania równowagi miêdzy zada-
niem zbyt ³atwym – uczeñ bêdzie siê nudzi³ a za-
daniem zbyt trudnym – które mo¿e zniechêciæ
ucznia do podjêcia próby jego rozwi¹zania,
Ö discovery – odkrycie (the Sherlock Holmes Fac-
tor), to co odkryjemy samodzielnie zapamiêta-
my lepiej i na d³u¿ej; to równie¿ ekscytuj¹ce
prze¿ycie – do tego nawi¹zuje literacka nazwa
zaproponowana przez wyk³adaj¹cego,
Ö culture – kultura aby zobrazowaæ znaczenie
tego czynnika prowadz¹cy przypomnia³ czasy,

kiedy zagadnienia kulturowe by³y ca³kowicie
ignorowane,
Ö relevant objectives – trafnie dobrane i wynika-
jące z przebiegu lekcji cele przy ustalaniu któ-
rych, musimy zawsze braæ pod uwagê konkret-
nych uczniów – ich wiek, poziom zaawansowa-
nia, zdolnoœci, ...,
Ö variety of input (different learning styles)
– różnorodność technik i (variey of tasks and
resources) – różnorodność zadań i źródeł;
uczniowie bardzo szybko strac¹ zainteresowa-
nie przedmiotem, jeœli nie zadbamy, aby na
naszych lekcjach wykorzystaæ ró¿ne techniki.

Kolejn¹ poruszon¹ kwesti¹ by³o wyko-
rzystanie s³owników w nauczaniu i uczeniu siê
jêzyka obcego. Zwrócono tu uwagê na czêsto
pope³niany b³¹d polegaj¹cy na niedostosowa-
niu s³ownika do poziomu jêzykowego ucz¹cego
siê. Pocz¹tkuj¹cy, korzystaj¹cy np. z Advanced
Learner’s Dictionary, mo¿e poczuæ siê komplet-
nie zdezorientowany mnogoœci¹ znaczeñ i na-
t³okiem s³ów.

Zwrócono równie¿ uwagê na wykorzy-
stanie s³owników interaktywnych. Nawet je¿eli
pracownia komputerowa z prawdziwego zda-
rzenia pozostaje dla wiêkszoœci z nas odleg³¹
przysz³oœci¹, to przecie¿ prêdzej czy póŸniej
(miejmy nadziejê, ¿e prêdzej) bêdziemy mogli
korzystaæ z technologii komputerowej bez ¿ad-
nych ograniczeñ. S³ownik interaktywny jest rów-
nie¿ nieocenion¹ pomoc¹ dla nauczycieli, mo-
¿emy go u¿yæ chocia¿by podczas t³umaczenia
tekstu bez koniecznoœci ,,obk³adania’’ siê opas-
³ymi tomami ,,konwencjonalnych’’ s³owników.

Równie istotne kwestie poruszono pod-
czas drugiego spotkania. Dla wiêkszoœci
uczniów i tych, którzy ju¿ zakoñczyli edukacje,
gramatyka kojarzy siê wy³¹cznie z niekoñcz¹cy-
mi siê przyk³adami i poleceniami: Wyraz/czaso-
wnik podany w nawiasie wstaw w odpowiedniej
formie/czasie. Gramatyka, która nie jest nud-
na – to, w opinii wielu, niemo¿liwe. Po wy-
s³uchaniu wyk³adu Doroty Sapiejewskiej, nikt

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie.
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z nas nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e gramatyka nie
tylko mo¿e, a nawet musi byæ przekazywana
i utrwalana w formie daleko odbiegaj¹cej od
schematycznych i nu¿¹cych wzorców.

Drugiego dnia odby³y siê trzy spotkania
prowadzone przez Krzysztofa D¹browskiego
– dotycz¹cy motywacji. The Swan Lake of Gram-
mar (Jezioro gramatyki) oraz The Serious, the
Funny & Poetry (Poważne, śmieszne i poezja).

Szczególn¹ uwagê chcia³am zwróciæ na
problemy poruszone podczas ostatniego spot-
kania. Aby podtrzymaæ motywacjê i pozytywny
stosunek do nauki, uczeñ musi byæ poddawany
ci¹g³ym wyzwaniom, zarówno pod wzglêdem
intelektualnym jak i jêzykowym. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e language teaching is not just about tea-
ching language, it is also about helping students

to develop themselves as people2). Bêd¹c Ÿród-
³em najwa¿niejszych idei i pragnieñ ludzkich
poezja pozwala lepiej zrozumieæ œwiat i nas
samych, co prowadzi do zwiêkszonej wra¿liwo-
œci i empatii. Tematy przedstawione w tekœcie
literackim s¹ przez ucznia odnoszone do jego
w³asnych doœwiadczeñ, ich prawdziwoœæ wywo-
³uje odpowiedŸ ze strony ucz¹cego. Tekst litera-
cki mo¿e byæ dla nauczyciela baz¹ do przygoto-
wania ró¿norodnych lekcji, opartych na mate-
riale, wywo³uj¹cym zaanga¿owanie i zaintere-
sowanie, które nie sposób uzyskaæ przy pomocy
niektórych tekstów, z którymi pracujemy.

(grudzieñ 2001)

2) Jeremy Harmer (1993), The Practice of English Language
Teaching, Longman Group, p. 35. ,,Nauczanie języka, to nie
tylko uczenie języka, to również pomoc uczniom w rozwoju’’

Gabriela Smolij1)

Choszczno

Kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka
francuskiego w Belgii

Poniewa¿ jest bardzo trudno uzyskaæ
stypendium na kurs doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli we Francji, postanowi³am w tym
roku ubiegaæ siê o grant na szkolenie w Belgii
w ramach programu Unii Europejskiej Socrates
Comenius (dawna Lingua B). Program ten jest
przeznaczony dla nauczycieli jêzyków obcych
pragn¹cych podnosiæ swoj¹ wiedzê zawodow¹
w krajach, których jêzyka i kultury ucz¹ w szko-
le.

Na szkolenie mo¿na otrzymaæ grant
w wysokoœci maksymalnie do 1500 euro, w za-
le¿noœci od cennika podanego w katalogu kur-
sów dostêpnym w Internecie. Z tego¿ katalogu
wybiera siê kurs i œci¹ga formularze aplikacyj-
ne, które po wype³nieniu w jêzyku polskim
i jêzyku kursu przesy³a do Narodowej Agencji
Socratesa wraz z rekomendacj¹ dyrektora szko-
³y i pisemnym potwierdzeniem wstêpnej rezer-
wacji od organizatora kursu.

Po przyznaniu grantu, który pokrywa ko-
szty kursu (wg katalogu), podró¿y i ubezpiecze-

nia, podpisuje siê umowê z Narodow¹ Agencj¹.
Zwykle jest to umowa kredytowa, tzn. uczestnik
sam op³aca ca³oœæ, a udokumentowane wydatki
s¹ mu zwracane po powrocie z kursu i przed-
stawieniu sprawozdania merytoryczno-finanso-
wego. Tak wiêc, ubiegaj¹c siê o grant, warto
najpierw zgromadziæ niezbêdn¹ kwotê. Tak te¿
zrobi³am, zacz¹wszy odpowiednio wczeœnie
oszczêdzaæ na ten cel i dziêki temu mog³am
spêdziæ 3 niezapomniane tygodnie w Louvain-
la-Neuve w Belgii.

Kurs, w którym uczestniczy³am, odbywa³
siê w dniach 4-24 sierpnia 2001, a zorganizo-
wa³ go Wydzia³ Studiów Romañskich Katolic-
kiego Uniwersytetu w Louvain.

Louvain (Leuven w jêzyku flamandzkim)
to stary oœrodek uniwersytecki i kulturalny, po-
³o¿ony ok. 50 km od Brukseli. UCL (Université
Catholique de Louvain) obchodzi w tym roku
575 rocznicê za³o¿enia. W pobli¿u miasta prze-
biega granica jêzykowa flamandzko-walloñska.
Po drugiej stronie tej granicy powsta³ w latach

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka francuskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Choszcznie.
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70. nowy uniwersytet z francuskim jêzykiem
wyk³adowym. Nowo powsta³e miasto uniwer-
syteckie nosi nazwê Louvain-la-Neuve i tu w³aœ-
nie mia³ miejsce nasz kurs. Uczestniczy³o w nim
50 osób z 10 krajów (4 z Polski), w tym 10
stypendystów Comeniusa.

Organizatorzy zadbali, byœmy byli za-
kwaterowani tak, by narodowoœci by³y wymie-
szane, co zmusza³o do porozumiewania siê po
francusku. Ulokowano nas w mieszkaniach stu-
denckich, które w belgijskiej odmianie francus-
kiego nosz¹ nazwê un kot. Nasze mieszkanie
by³o 5-pokojowe (pokoje s¹ zawsze jednooso-
bowe) ze wspóln¹, dobrze wyposa¿on¹ kuch-
ni¹, aneksem wypoczynkowym, prysznicem
i toalet¹. Mieszka³am z kole¿ankami z Brazylii,
Wêgier, Rosji i Czech.

W miasteczku akademickim s¹ te¿ kot-y
tematyczne, skupiaj¹ce osoby zainteresowane
i zajmuj¹ce siê okreœlonym tematem, np. pho-
tokot, cinékot, sportkot itp. Muszê dodaæ, ¿e
w Louvain-la-Neuve nie ma typowych akade-
mików, s¹ tylko kot-y.

Program kursu obejmowa³ 18 modu³ów,
z których nale¿a³o wybraæ 6, czyli po 2 na
ka¿dy tydzieñ – razem 60 godzin zajêæ dydak-
tycznych. Ja wybra³am nastêpuj¹ce:
Ö gramatyka w aspekcie komunikacyjnym,
Ö piosenka frankofoñska,
Ö rozumienie ze s³uchu,
Ö wideo na lekcji jêzyka francuskiego,
Ö Internet na lekcji jêzyka francuskiego,
Ö belgijskie podrêczniki do nauczania jêzyka
francuskiego.

Zajêcia odbywa³y siê od 900-1200 i od
1400 do 1600, w przerwach serwowano kawê,
herbatê, soki, ciasteczka i pyszne belgijskie czeko-
ladki. W wolnych chwilach proponowano nam
zajêcia typu kulturalnego: filmy, targi ksi¹¿ek,
wycieczki (zwiedzaliœmy Brukselê, Gandawê, Bru-
giê, Spa, Namur no i oczywiœcie Louvain-Leuven).

Spoœród zajêæ, które wybra³am, najbar-
dziej podoba³ mi siê modu³ Internet pour la
classe de FLE. Dziêki niemu pozna³am potencja³
pedagogiczny Internetu i bardzo wiele mo¿li-
woœci jego zastosowania na lekcji jêzyka fran-
cuskiego. Uczyliœmy siê równie¿ operacji tech-
nicznych, takich jak œci¹ganie potrzebnych ma-

teria³ów czy tworzenie stron internetowych oraz
opracowaliœmy kilka konspektów lekcji z wyko-
rzystaniem Internetu. Na zakoñczenie otrzyma-
liœmy pokaŸny skrypt z niezbêdnymi informac-
jami i przyk³adowymi konspektami oraz dys-
kietkê z adresami stron i Ÿróde³, które mo¿na
wykorzystaæ w nauczaniu jêzyka francuskiego.

Podoba³y mi siê równie¿ zajêcia prezen-
tuj¹ce belgijskie podrêczniki do nauki jêzyka
francuskiego. By³y one prowadzone przez
wspó³autorki tych podrêczników: Entendons-
nous – Anne Vervier, Lisons futé: stratégies de
lecture – Monique Denyer, Que voulez-vous di-
re? – Compétence culturelle et stratégies didac-
tiques – Laure Destercke. S¹ to podrêczniki,
które mog¹ byæ stosowane komplementarnie
do podrêczników francuskich, u¿ywanych po-
wszechnie w nauczaniu jêzyka francuskiego.

Interesuj¹ce by³y te¿ zajêcia z wideo
i piosenk¹. Mo¿e tylko zbyt du¿o by³o w nich
teorii, a za ma³o przyk³adów praktycznego
zastosowania na lekcji. Niemniej jednak opra-
cowaliœmy kilka konspektów, poznaliœmy
wspó³czesn¹ (i nie tylko) piosenkê belgijsk¹,
stworzono nam równie¿ mo¿liwoœæ przegrania
piosenek w celu ich zastosowania dydaktycz-
nego.

Reasumuj¹c, jestem z udzia³u w kursie
bardzo zadowolona, gdy¿
Ö zdoby³am nowe umiejêtnoœci dydaktyczne,
a stare odœwie¿y³am,
Ö pozna³am realia belgijskie, które do tej pory
by³y mi obce, np. niektóre tzw. belgicismes czyli
belgijskie odmiany francuskiego,
Ö mog³am zwiedziæ wiele ciekawych miejsc
i zachwyciæ siê architektur¹ flamandzk¹,
Ö pozna³am bardzo sympatycznych ludzi z ró¿-
nych krajów, z którymi utrzymujê kontakt lis-
towny lub e-mailowy (atmosfera na kursie by³a
naprawdê wspania³a!),

Nie do przecenienia jest te¿ fakt, ¿e
przez 3 tygodnie mog³am mówiæ po francusku,
co w tak ma³ym mieœcie, jak moje nie jest takie
oczywiste, a nie czêsto mam okazjê wyje¿d¿aæ
do krajów frankofoñskich. Zachêcam wiêc do
skorzystania z oferty stypendialnej Comeniusa,
naprawdê warto.2)

(paŸdziernik 2001)

2) Oto adres internetowy, pod którym mo¿na znaleŸæ niezbêdne informacje dotycz¹ce programu i zasad przyznawania
grantów: www.socrates.org.pl (serwer Europa-Socrates granty).
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Urszula Sobczak1)

Łódź

Nasza szkoła partnerska na Cyprze

W ramach programu edukacyjnego ,,Co-
menius – Sokrates’’ nasza szko³a realizuje wraz
z czterema partnerskimi szko³ami (niemieck¹,
dwiema austriackimi i cypryjsk¹) wspólny projekt
pt.: Europa wzrasta razem – szkoła wspólną prze-
strzenią życiową. Wœród zadañ projektowych jest
miêdzy innymi wzajemne poznanie systemów
szkolnych, programów i metod nauczania, wy-
miana prac uczniowskich, korespondencja miêdzy
klasami, poznanie tradycji, zwyczajów itp.

W ci¹gu roku odbywaj¹ siê dwie wizyty,
podczas których obok oficjalnych spotkañ
z w³adzami miasta, nauczyciele hospituj¹ lek-
cje, uczestnicz¹ w warsztatach, poznaj¹ warunki
¿ycia i pracy swoich kolegów oraz uczniów.

Z dotychczas zaplanowanych wizyt od-
by³y siê trzy: w Lauf (Niemcy), w Neudau
(Austria) i w £odzi (o wizycie w naszej szkole
informowaliœmy czytelników w czerwcowym
numerze Przeglądu Edukacyjnego).

Obecnie chcia³abym przybli¿yæ czytelni-
kom wizerunek naszej partnerskiej szko³y w Li-
massol (7th Elementary School). Szko³a ta, jak
wszystkie szko³y podstawowe na Cyprze, jest
szeœcioletnia. Po jej ukoñczeniu uczniowie id¹ do
czteroletniego gimnazjum. Niektóre z nich maj¹
ju¿ okreœlony profil nauczania. Ukoñczenie
trzech klas gimnazjum jest obowi¹zkowe, czwar-
t¹ klasê po³¹czon¹ z matur¹ koñcz¹ zazwyczaj
uczniowie, którzy chc¹ siê kszta³ciæ dalej. Szkol-
nictwo na Cyprze jest g³ównie pañstwowe.

Tradycyjnym ubiorem uczniowskim s¹
mundurki: bia³e bluzki i granatowe spódnice
u dziewcz¹t, bia³e koszule i granatowe spodnie
u ch³opców. Uczniowie sprawiaj¹ wra¿enie za-
dbanych, zarówno pod wzglêdem ubioru jak
i przygotowania do lekcji. Nie zauwa¿y³am zapo-
minalskich. Jest to w g³ównej mierze zas³uga ich
matek, z których tylko nieliczne zajmuj¹ siê prac¹
zawodow¹ oraz doœæ du¿ej dyscypliny w szkole.
Zauwa¿y³am to nie tylko podczas hospitowanych
lekcji, ale równie¿ w czasie wycieczek. Uczniowie
s¹ bardzo zdyscyplinowani i odnosz¹ siê do nau-

czycieli i rodziców z bardzo du¿ym szacunkiem.
Do kszta³towania takiej postawy niew¹tpliwie
przyczynia siê religia (99% prawos³awie).

Szko³a, któr¹ wizytowaliœmy, przypomina
pod wzglêdem liczebnoœci nasz¹: oko³o 400
uczniów, 25 nauczycieli. Nie ma sali gimnastycz-
nej, co jest uzasadnione ³agodnym klimatem.
Wszystkie zajêcia WF odbywaj¹ siê na œwie¿ym
powietrzu. Wokó³ szko³y s¹ rozleg³e tereny re-
kreacyjne z boiskami do gier sportowych. W cza-
sie niezmiernie rzadkich dni deszczowych w miej-
sce lekcji WF uczniowie maj¹ zajêcia œwietlicowe.

Wyposa¿enie w sprzêt audiowizualny
i komputerowy nie odbiega od wyposa¿enia
przeciêtnej polskiej szko³y. Natomiast zaskoczy³a
nas du¿a liczba instrumentów muzycznych,
w tym ludowych oraz spontaniczna chêæ wszyst-
kich do muzykowania, pokazywania swoich
umiejêtnoœci i improwizowania. Szko³a ma w³as-
ny zespó³ muzyczny, w którym tañcz¹, graj¹
i œpiewaj¹ uczniowie ju¿ od pierwszej klasy, jak
równie¿ i nauczyciele! Zespó³ podzielony jest na
kilka sekcji, przewa¿aj¹ te o charakterze ludo-
wym. Podziwialiœmy ich dwa wystêpy. Zachwyca-
liœmy siê bogactwem strojów regionalnych, muzy-
k¹ oraz umiejêtnoœciami uczniów i nauczycieli.

Du¿¹ wagê przyk³ada siê tu równie¿ do
nauki jêzyków obcych. Jêzykiem urzêdowym jest
cypryjski oraz angielski, gdy¿ do 1960 r. Cypr
by³ koloni¹ brytyjsk¹. W pó³nocnej czêœci Cypru,
bêd¹cej pod okupacj¹ tureck¹, obowi¹zuje jêzyk
turecki. Bardzo popularny, z uwagi na ci¹gle
rosn¹ce potrzeby turystyki, jest jêzyk niemiecki,
a ostatnio równie¿ jêzyk rosyjski. Oprócz nauki
jêzyków obcych w szkole znaczna czêœæ uczniów
uczêszcza dodatkowo na zajêcia w prywatnej
szkole jêzyków. Zarówno nauczyciele jak i rodzi-
ce, przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do tego typu eduka-
cji, widz¹c mo¿liwoœæ znalezienia dobrej pracy
w turystyce, która w ostatnich 20 latach jest dla
tej wyspy najbardziej dochodowa.

Pozosta³e zajêcia w szkole, które mieliœ-
my okazjê hospitowaæ, a niektóre nawet pro-

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 101 w £odzi i szkolnym koordynatorem
programu ,,Comenius – Sokrates’’.



159

wadziæ, nie odbiega³y poziomem i nie ró¿ni³y
siê znacznie pod wzglêdem metod od naszych.
Widzieliœmy nauczanie blokowe w klasach I–III,
pracê w grupach na lekcji biologii, plastyki
i matematyki.

Mile zaskoczeni byliœmy otwartoœci¹
uczniów i ich chêci¹ poznania swoich rówieœ-
ników. Cypryjscy uczniowie prowadz¹ regular-

n¹ korespondencjê z kilkoma kla-
sami w szko³ach partnerskich.

Podczas wystêpów szkol-
nych, na które przyby³y ca³e ro-
dziny uczniów, mieliœmy okazjê
poznaæ najbli¿sze otoczenie ucznia
i zauwa¿yæ, jak wielkie znaczenie
w tym kraju ma rodzina i religia.

Nasi cypryjscy koledzy
do³o¿yli wszelkich starañ, aby
nas przyj¹æ serdecznie i ciep³o.
Ich sympatiê i troskê o nasze
dobre samopoczucie by³o widaæ
na ka¿dym kroku. Zarówno pod-

czas spotkañ oficjalnych, jak te¿ w ich domach,
byliœmy przyjmowani z wielk¹ goœcinnoœci¹,
która mo¿e konkurowaæ z polsk¹.

Nasz projekt nadal rozwija siê, a kontak-
ty i to nie tylko oficjalne, zacieœniaj¹ siê. Mamy
wszyscy nadziejê, ¿e przez zbli¿enie siê i wzaje-
mne poznanie ³atwiej nam bêdzie ¿yæ we
wspólnej Europie. (styczeñ 2002)

Joanna Skoczylas1)

Łódź

Impresje norymberskie – z Norymbergi o szkole, czyli
relacja stypendystki

W marcu 2001 roku przez trzy tygodnie
uczestniczy³am w tzw. stypendium hospitacyj-
nym dla nauczycieli liceów ogólnokszta³c¹cych
organizowanym przez CODN w Warszawie i fe-
deralne ministerstwo w Bawarii. Strona niemie-
cka przyzna³a Polsce 10 takich stypendiów do
ró¿nych miejscowoœci w Bawarii. Dla ka¿dego
uczestnika przeznaczono 1000 DM. Po³owê tej
sumy otrzyma³ nauczyciel niemiecki, który by³
odpowiedzialny za przyjêcie w swoim domu
nauczyciela polskiego. Ten zaœ dysponowa³
kwot¹ 500 DM na osobiste wydatki typu komu-
nikacja, ksi¹¿ki itp. Strona niemiecka nie zwra-
ca³a kosztów podró¿y do/z Bawarii ani kosztów
ubezpieczenia. Spoœród nastêpuj¹cych miejsco-
woœci: Fürth, Augsburg, Kubach, Igolstadt, Al-
zenau, Bamberg, Nürnberg – mnie przypad³a

w udziale ostatnia z wymienionych. Tutaj zo-
sta³am skierowana do Johannes Scharrer – Gy-
mnasium na ulicy Tetzel (Tetzelgasse) usytuo-
wanego w centrum Norymbergi, w samym ser-
cu pe³nego uroku miasta. Nauczyciel niemiecki,
który przej¹³ nade mn¹ opiekê – Werner Stritz
– mieszka 20 km od Norymbergi w malowniczo
po³o¿onej miejscowoœci Burgthann. Tu by³am
zakwaterowana i st¹d przez 3 tygodnie doje¿-
d¿a³am do Johannes Scharrer – Gymnasium.

Bior¹c udzia³ w seminarium, uczestni-
cz¹c w tego rodzaju doskonaleniu zawodowym,
postanowi³am podzieliæ siê z innymi swoimi
uwagami, spostrze¿eniami, refleksjami, zdobyt¹
wiedz¹, które mog¹, jak s¹dzê, staæ siê przy-
czynkiem do dyskusji o formach nabywania
przez polskich nauczycieli nowych umiejêtnoœci

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w XXXII Liceum Ogólnokszta³c¹cym im H. Poœwiatowskiej w £odzi.
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oraz stanowiæ g³os w debacie o wizerunku re-
formowanej polskiej szko³y.

Obraz szko³y niemieckiej przedstawiê na
przyk³adzie poznanego przeze mnie gimnazjum.
Jest ono reprezentatywne dla szkó³ bawarskich
tego szczebla. Zasadnicze ró¿nice istniej¹, jak
wiadomo, miêdzy jednostkami szkolnictwa
w ró¿nych landach (krajach zwi¹zkowych), które
s¹ zarz¹dzane przez samodzielne ministerstwa.

W Bawarii funkcjonuje 400 gimnazjów,
w tym 300 pañstwowych. Szko³y niemieckie
nie maj¹ numerów, jedynie patrona, st¹d Jo-
hannes Scharrer – Gymnasium. J. Scharrer by³
na pocz¹tku XX wieku burmistrzem Norymber-
gi i za³o¿ycielem kolei w tym mieœcie. Inaczej
ni¿ w Polsce, w Niemczech nie organizuje siê
uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami patrona
szko³y.

Johannes Scharrer – Gymnasium liczy
900 uczniów, 29 klas, 74 nauczycieli. Szko³¹
kieruj¹ dyrektor naczelny (Oberstudiendirektor)
i dwóch zastêpców (Studiendirektor). Aby staæ
siê uczniem gimnazjum (5-13 klasa) trzeba
w szkole podstawowej (Grundschule, 1-4 klasa)
osi¹gn¹æ œredni¹ ocen min. 2,49 bêd¹cej od-
powiednikiem naszej œredniej ocen 4,51. Uczeñ
ma tygodniowo 30-34 godziny zajêæ lekcyj-
nych. Nauczyciel pracuje 23 godziny, do jego
obowi¹zków nale¿y te¿ tzw. Sprechstunde, tzn.
raz w tygodniu o okreœlonej godzinie i w okreœ-
lonym miejscu jest do dyspozycji rodziców,
spotyka siê z nimi, odpowiada na pytania, w¹t-
pliwoœci, uwagi, wys³uchuje próœb, przekazuje
zalecenia. Ogólne zebrania z rodzicami (Eltern-
abende) odbywaj¹ siê 2 razy w roku szkolnym
i przebiegaj¹ nieco inaczej ni¿ w szko³ach pol-
skich. S¹ to bowiem indywidualne rozmowy
z nauczycielami (zebrañ tych nie prowadzi wy-
chowawca), którzy po dwóch/dwoje czekaj¹ na
rodziców w poszczególnych salach lekcyjnych.
Ca³a procedura jest ujêta specjalnym, odpowie-
dnio wczeœniej przygotowanym grafikiem. Jeœli
nauczyciel przekroczy³ 55 lat, ma w etacie jed-
n¹ godzinê w tygodniu mniej (tzw. Entlastungs-
stunde). Stan klas wynosi maksymalnie 33
uczniów.

Budynek Johannes Scharrer – Gymna-
sium sk³ada siê z dwóch oddzielnych komplek-
sów – czêœci starej i nowej, w której obok sal
lekcyjnych znajduje siê ca³a administracja.
W starym 2-piêtrowym budynku s¹ usytuowa-

ne liczne pomieszczenia klasowe. By przedostaæ
siê z jednej do drugiej czêœci szko³y, trzeba
przejœæ przez wybetonowane podwórko z ele-
mentami zieleni, co szczególnie w okresie nie-
pogody, a zw³aszcza zim¹ nie musi byæ przyje-
mne ani ³atwe. Na dachu nowego budynku
znajduje siê olbrzymi taras z roœlinnoœci¹ i piêk-
nym widokiem na stare miasto. Tutaj odbywaj¹
siê niektóre uroczystoœci szkolne. Sale lekcyjne
posiadaj¹ du¿e okna z ¿aluzjami, s¹ wyposa¿o-
ne w nowoczesne, wygodne stoliki i krzes³a,
w rzutniki pism, podwieszone na stela¿u pod
sufitem telewizory, trzyskrzyd³owe tablice umie-
szczone dodatkowo na pionowych szynach, dziê-
ki czemu przesuwaj¹ siê w górê i w dó³. Tak
proste, a jakie funkcjonalne! W nowoczesnym,
przestronnym pokoju nauczycielskim znajduj¹
siê dwie kserokopiarki do dyspozycji nauczycieli,
z których korzystaj¹ oni na kartê maj¹c okreœ-
lone limity. Do kserokopiowania u¿ywa siê ina-
czej ni¿ u nas nie œnie¿nobia³ego, lecz bardzo
ciemnego tzw. makulaturowego papieru. To je-
den z wielu przejawów wysokiej kultury ekologi-
cznej charakteryzuj¹cej Niemców.

W pokoju nauczycielskim ka¿dy nauczy-
ciel posiada w³asn¹ pó³kê z nazwiskiem, na
któr¹ jest wk³adana przez sekretariat szko³y ko-
respondencja. U³atwia to równie¿ wzajemne
kontakty i przekazywanie informacji. Nauczy-
ciele z regu³y przychodz¹ wczeœniej do pracy
i pilnie przygotowuj¹ siê do lekcji. Korzystaj¹
przy tym z ró¿nych Ÿróde³, kopiuj¹c dla
uczniów ciekawe materia³y. Na terenie szko³y
funkcjonuje tak¿e biblioteka wspaniale wyposa-
¿ona w aktualn¹ prasê, liczne ksi¹¿ki, odpowie-
dnio zakatalogowane w komputerze ogólnie
dostêpnym dla ucznia. Olbrzymie dwie sale
gimnastyczne z rozmaitym wielofunkcyjnym
sprzêtem s¹ do dyspozycji m³odzie¿y. Ka¿dy
uczeñ ma 4 godziny WF-u tygodniowo. Przy
wejœciu g³ównym do szko³y mieœci siê ma³a
portiernia, w której urzêduj¹ na zmianê dwaj
mili panowie (Hausmeister). Ciesz¹ siê oni sym-
pati¹ i zaufaniem zarówno uczniów, jak i nau-
czycieli. Sprz¹taniem szko³y zajmuje siê specjal-
na firma porz¹dkowa. Nie ma w zwi¹zku z tym
funkcji woŸnej czy woŸnego. Uczniowie nie mu-
sz¹ zmieniaæ obuwia. Szko³a nie posiada szatni,
ka¿dy uczeñ otrzymuje zamykan¹ szafkê lub
wiesza wierzchni¹ garderobê na wieszakach
w salach lekcyjnych.
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Plan lekcji, przy uk³adaniu którego nau-
czyciel mo¿e wyra¿aæ ¿yczenia uwzglêdniane
wed³ug mo¿liwoœci, znajduje siê w pokoju nau-
czycielskim w specjalnej teczce, w szufladzie.
Nie wisi, jak w polskiej szkole, na œcianie. Gdy
spyta³am dlaczego, us³ysza³am odpowiedŸ, ¿e
znacznie wygodniej jest wzi¹æ do rêki i od-
czytaæ. Uczniom informacje o planie lekcji udo-
stêpnia sekretariat.

Frekwencja na zajêciach nie jest de facto
sprawdzana. W sekretariacie jednak znajduje siê
tzw. zeszyt nieobecnoœci (Absentenheft), by
uczniowie b¹dŸ ich rodzice zg³aszali telefonicznie
absencjê. Zrobiæ to mo¿e te¿ przewodnicz¹cy
klasy, informuj¹c jednoczeœnie wychowawcê.

Tzw. ,,du¿e wakacje’’ (letnie) trwaj¹
6 tygodni i dla ca³ej Bawarii odbywaj¹ siê
w tym samym czasie. Pozosta³e kraje zwi¹z-
kowe wybieraj¹ inne terminy. Rok szkolny roz-
poczyna siê zawsze we wtorek. O godzinie
15.00 w poniedzia³ek nauczyciele uczestnicz¹
w zebraniu, podczas którego ka¿dy z nich otrzy-
muje plan lekcji i w ci¹gu tygodnia mo¿e na-
nieœæ ewentualne poprawki.

W szkole na przerwach panuje mi³y na-
strój, atmosfera spokoju i relaksu. Uczniowie
mog¹ korzystaæ z us³ug dobrze zaopatrzonej
kantyny. O godzinie 13.00 maj¹ mo¿liwoœæ
zjedzenia gor¹cego posi³ku w cenie 6 DM.

Uk³ad lekcji i przerw odbiega od pol-
skiego modelu. Zajêcia stanowi¹ tzw. bloki
dwóch po sobie nastêpuj¹cych lekcji, np.:
8.00-8.45 9.45-10.30 11.30-12.15
8.45-9.30 10.30-11.15 12.15-13.00.

Od 13.00 do 14.00 trwa tzw. Lunchpause.
Blok dwóch lekcji uczniowie spêdzaj¹

w tej samej sali, w czasie 15-minutowej przer-
wy przechodz¹ do innej. Nauczyciele natomiast
nie maj¹ w³asnych pracowni, co wydaje mi siê
szczególnym utrudnieniem, ze wszystkimi swoi-
mi pomocami wêdruj¹ po szkole. Tylko m³o-
dzie¿ uczêszczaj¹ca do dwóch ostatnich klas 12-
i 13-tej (18, 19 lat) ma prawo paliæ papierosy
na tzw. Raucherterasse. W szkole niemieckiej nie
istnieje dziennik lekcyjny. W sekretariacie znaj-
duje siê tzw. rejestr ocen (Notenbogen), do
którego nauczyciel wpisuje stopnie. Pochodz¹
one tylko z prac klasowych, ewentualne oceny
cz¹stkowe pozostaj¹ w notatniku pedagoga.

Ka¿dy nauczyciel pracuj¹cy w niemiec-
kiej szkole naucza dwóch przedmiotów, np.

jêzyka niemieckiego i historii, matematyki i fi-
zyki, jêzyka angielskiego i hiszpañskiego, religii
i WF-u. Wyj¹tek stanowi nauczanie sztuki, wy-
chowania plastycznego. Wyk³adane przedmioty
powinny byæ pokrewne, nie wolno ich ³¹czyæ
w pewne okreœlone pary, np. biologii z mate-
matyk¹, jêzyka niemieckiego z fizyk¹. Wykaz
przedmiotów reguluj¹ odrêbne przepisy. Nau-
czyciel mo¿e, choæ nie jest to konieczne, wy-
braæ jeszcze trzeci przedmiot. By móc nauczaæ,
musi wczeœniej z³o¿yæ egzamin pañstwowy
z danego przedmiotu, tzw. Lehrerprüfungsord-
nung. Germanista otrzymuje maksymalnie trzy
klasy, a resztê etatowych godzin uzupe³nia np.
histori¹. Wszystko po to, by nie mia³ za du¿o
prac do poprawiania. Ka¿dy nauczyciel jest co
4 lata oceniany przez dyrektora. Przez 4 lata
hospituje on lekcje danego pracownika 2 lub
3 razy. Dyrektorowi, poniewa¿ nie jest spec-
jalist¹ w ka¿dej dziedzinie, pomagaj¹ tzw. Fach-
betreuer – nauczyciele przedmiotowi (odpowie-
dnik naszych kierowników zespo³ów przedmio-
towych). Ponadto, jak relacjonowa³ dyrektor
naczelny, wszelkie sygna³y zarówno pozytywne,
jak i negatywne docieraj¹ do niego bezpoœred-
nio od uczniów b¹dŸ ich rodziców.

Przy ocenianiu nauczyciela bierze siê
pod uwagê wiele kryteriów, np.:
Ö dzia³alnoœæ organizacyjn¹,
Ö umiejêtnoœci pedagogiczne,
Ö zdolnoœæ obcowania w grupie, wspó³pracê
z innymi,
Ö dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹,
Ö oddzia³ywanie wychowawcze, i inne.

W systemie oceniania nauczyciel mo¿e
uzyskaæ maksymalnie 16 punktów. Takiej licz-
by, wed³ug dyrektora Gotza, nie otrzymuje pra-
wie nikt.

Nauczyciel niemiecki, jak wiadomo, jest
urzêdnikiem pañstwowym. Szko³¹ bowiem za-
rz¹dza miasto, w tym przypadku Norymberga,
a system oceniania punktowego dotyczy wszyst-
kich urzêdników pañstwowych, nie tylko nau-
czycieli. Pedagodzy, którzy ukoñczyli 55 lat, nie
podlegaj¹ ju¿ ocenie.

Jak kszta³tuje siê wynagrodzenie nauczy-
ciela gimnazjum? Osoba pocz¹tkuj¹ca w zawo-
dzie zarabia w Bawarii 5184,74 DM brutto plus
np. dodatek rodzinny. Na rêkê ma oko³o 4000
DM. Na koniec kariery zawodowej jej wyna-
grodzenie wzrasta do 7055,69 DM. Jeœli awan-
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suje, ma 7822,29 DM brutto. Zarobki dyrek-
tora siêgaj¹ sumy 9802,84 DM brutto (dane
wed³ug tabeli bawarskiej). Podatki od docho-
dów wynosz¹ w Niemczech 22,25 albo 35%.

Nauczyciel niemiecki posiada prawo do
tzw. Sabbatjahr – roku wolnego (p³atnego urlo-
pu rocznego). Ma równie¿ mo¿liwoœæ jego re-
gulacji w zale¿noœci od swoich ¿yczeñ i potrzeb
i tak, np. nauczyciel pracuje 3 lata, a w czwar-
tym roku mo¿e byæ urlopowany, pracuje 6 lat,
a w siódmym roku korzysta z urlopu. W grê
wchodz¹ tutaj równie¿ wzglêdy finansowe i tak
np. nauczycielka, z któr¹ rozmawia³am, po raz
drugi korzysta z prawa do Sabbatjahr (mo¿e, ale
nie musi). Zarabia w racji miesiêcznej 5200 DM
zamiast oko³o 6000 DM przez 6 lat i w ten
sposób gromadzi odpowiedni¹ sumê, by w siód-
mym roku byæ p³atnie urlopowan¹.

Jestem nauczycielk¹ jêzyka obcego i dla-
tego w szczególny sposób interesowa³o mnie
nauczanie jêzyków obcych w szkole niemiec-
kiej. Ogólny wniosek, jaki wyp³ywa z moich
obserwacji, to taki, ¿e w gruncie rzeczy nie
ró¿ni siê ono od praktyki i metod stosowanych
w Polsce. Istotna ró¿nica dotyczy natomiast na-
bytych przez uczniów umiejêtnoœci. M³ody Nie-
miec potrafi swobodnie pos³ugiwaæ siê, np.
jêzykiem angielskim, francuskim czy hiszpañ-
skim. S¹dzê, ¿e sukces ten jest zwi¹zany z liczb¹
i czêstotliwoœci¹ lekcji we wczesnych klasach
gimnazjum. Wygl¹da to nastêpuj¹co:

pierwszy
jêzyk

6 godz. – V kl.
6 godz. – VI kl.
5 godz. – VII kl. – dochodzi drugi jêzyk

w wymiarze 4 godz.
5 godz. – VIII kl.
4 godz. – IX kl.
4 godz. – X kl.
3 godz. – XI, XII, XIII kl.

Gdy ktoœ uczy siê ³aciny, jest ona traktowana
jako nauka drugiego jêzyka.

Taki podzia³ godzin w przypadku nauki
jêzyka obcego ma sens i niesie ze sob¹ wymier-
ne korzyœci w postaci trwa³ych i szybkich efek-
tów. Umys³ dziecka w klasie V jest bowiem
ch³onny niczym g¹bka i uczeñ mo¿e w pe³ni
wykorzystaæ swoje mo¿liwoœci i predyspozycje,
tym bardziej, ¿e nie odczuwa jeszcze obci¹¿enia
nauk¹ wielu innych nie³atwych przedmiotów.
Poza tym uczeñ niemiecki ma szansê stosun-
kowo wczeœnie wykorzystaæ swe umiejêtnoœci

jêzykowe w praktyce. Dzieje siê to za spraw¹
licznych kontaktów z obcokrajowcami, w ra-
mach czêstych wyjazdów z rodzicami, wymian
m³odzie¿owych, korespondencji Internetu, itp.

Na egzaminie maturalnym obowi¹zko-
wo zdaje siê pisemnie jeden jêzyk obcy.
W przypadku niepowodzenia lub chêci popra-
wy oceny, istnieje mo¿liwoœæ przyst¹pienia do
egzaminu ustnego. Na maturze pisemnej eg-
zekwuje siê rozumienie tekstu, t³umaczenie np.
z jêzyka angielskiego na jêzyk niemiecki (do
dyspozycji tylko s³ownik angielsko-angielski)
oraz pracê, najczêœciej w formie rozprawki, na
jeden z trzech podanych tematów.

Hospitowane przeze mnie w Bawarii lek-
cje jêzyka obcego by³y tradycyjne. Metodê ko-
munikacyjn¹ zastosowano w toku moich obser-
wacji tylko raz, kilkakrotnie wyst¹pi³a fragmen-
tarycznie. Dominowa³a metoda gramatyczno-
t³umaczeniowa, praca na lekcji nieraz opiera³a
siê tylko o podrêcznik, bez jakichkolwiek uroz-
maiceñ, gier jêzykowych czy choæby zwyk³ego
uk³adania dialogów lub æwiczeñ rozumienia ze
s³uchu (przy u¿yciu kasety audio). Brakowa³o
metod aktywizuj¹cych, uderza³a niewielka licz-
ba stosowanych œrodków dydaktycznych. Na
lekcjach jêzyków obcych najczêœciej spotyka³am
siê z prac¹ frontaln¹, a nauczyciel pos³ugiwa³
siê jêzykiem ojczystym. Mimo wszystko uczeñ
nie czu³ siê znudzony, tkwi³a w nim silna moty-
wacja wyniesienia czegoœ po¿ytecznego z lekcji,
bez wzglêdu na monotoniê, jak¹ narzuci³ nau-
czyciel.

Przez ca³y okres pobytu w Norymberdze
zastanawia³am siê, dlaczego uczeñ niemiecki
edukuje siê 13 a nie, jak u nas 12 lat (!?).
Dyrektor Johannes Scharrer – Gymnasium wyja-
œni³, ¿e szko³a 13-letnia umo¿liwia dok³adniej-
sze, w przemyœlany sposób rozplanowane po-
dawanie materia³u, daje czas na powtórzenie
i utrwalenie wiadomoœci. Ponadto uczniowie
mog¹ poœwiêciæ siê licznym zajêciom pozalek-
cyjnym, co sprzyja ich intelektualnemu, spo³e-
cznemu i fizycznemu rozwojowi. Z wiêksz¹ doj-
rza³oœci¹ i œwiadomoœci¹ wybieraj¹ przedmioty
do tzw. Collegstufe (2 ostatnie klasy przed eg-
zaminem maturalnym). Jak relacjonowa³a lo-
kalna gazeta – Nürnberger Zeitung, czyniono
próby utworzenia eksperymentalnej 30-osobo-
wej klasy z kursem 12-letnim. Chêtnych zg³osi³o
siê jednak zaledwie 16 osób. Projekt upad³.
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Potwierdza to kolejne moje spostrze¿enie, tym
razem o niemieckich rodzicach. Charakteryzuje
ich zaskakuj¹cy konserwatyzm, nieufnoœæ wo-
bec wszelkich innowacji, nowoœci, reformator-
skich pomys³ów i eksperymentów dotycz¹cych
ich dzieci.

Zauwa¿y³am tak¿e, ¿e w Niemczech
w kontaktach nauczyciel – uczeñ panuje mniej-
szy dystans, wzajemne relacje s¹ bli¿sze i bar-
dziej bezpoœrednie. Uczeñ wykazuje w stosunku
do nauczyciela wiêksz¹ swobodê, traktuje go
jak partnera do dyskusji, nie tylko w procesie
dydaktycznym, ale równie¿ w luŸnych rozmo-
wach miêdzy lekcjami. Niestety swoboda ta
przeradza siê nierzadko w brak taktu i og³ady,
graniczy nawet z bezczelnoœci¹. M³odzie¿, co
wydaje siê zupe³nie naturalne i zrozumia³e, ma
te¿ swoje sympatie i antypatie wœród grona
pedagogicznego.

W czasie licznych hospitowanych przeze
mnie lekcji w klasach wszystkich poziomów
i w ramach ka¿dego z nauczanych przedmiotów
(w³¹cznie z etyk¹ i religi¹ ewangelick¹) zaobser-
wowa³am, ¿e uczniowie nie ¿ywi¹ obaw przed
zadawaniem pytañ, jeœli czegoœ nie rozumiej¹,
nie wiedz¹, pytaj¹, a nauczyciel cierpliwie wy-
jaœnia. Moj¹ uwagê przyku³ tak¿e fakt, ¿e nie s¹
oni w trakcie lekcji oceniani. Podzieliwszy siê
z niemieckimi kolegami swoimi w¹tpliwoœciami
odnoœnie oceniania, uzyska³am wyjaœnienia, ¿e
ka¿dy nauczyciel zna swoich podopiecznych,
doskonale wie, na co ich staæ, a przy ocenie
semestralnej czy te¿ rocznej decyduj¹ stopnie
z prac kontrolnych. Pracom kontrolnym przypi-
suje siê ogromne znaczenie, stanowi¹ swego
rodzaju ,,œwiêtoœæ’’ w szkole, a ich termin usta-
la siê z du¿ym wyprzedzeniem.

Z licznych rozmów dowiedzia³am siê ró-
wnie¿, ¿e w szkole niemieckiej walczy siê z do-
tychczas obowi¹zuj¹cym schematem przebiegu
zajêæ lekcyjnych. Pedagodzy wypracowuj¹ no-
wy. Aktualnie odbywa siê to nastêpuj¹co: nau-
czyciel mówi, nastêpnie pisze na tablicy (na
lekcjach dominuje rzeczywiœcie nauczyciel, pod-

rêcznik, kreda, tablica), uczniowie przepisuj¹,
ucz¹ siê tylko zapisanych w zeszytach notatek,
a potem ich wiedza jest sprawdzana na pod-
stawie tych zapisów. Podrêczniki s¹ rzadko wy-
korzystywane w domu, dlatego uczniowie czês-
to zostawiaj¹ je w swoich boksach szkolnych.
Wszelkie zmiany i innowacje zmierzaj¹ do tego,
by wyniesiona przez ucznia ze szko³y wiedza
nie by³a jedynie odtwórcza, zyska³a natomiast
walor twórczoœci, kreatywnoœci. W tym celu
wprowadza siê miêdzy innymi wiêksz¹ iloœæ
zadañ otwartych!

Pobyt w Johannes Scharrer – Gymna-
sium pozwoli³ mi poznaæ sposób funkcjonowa-
nia placówki oœwiatowej kraju, którego jêzyka
nauczam. Umo¿liwi³ wnikliw¹ analizê pracy dy-
daktycznej moich niemieckich kole¿anek i kole-
gów. Przyniós³ trudne do przecenienia korzyœci
poznawcze, merytoryczne, jêzykowe i turystycz-
ne. Spotka³am siê z du¿ym zainteresowaniem
i ¿yczliwoœci¹ ze strony kadry pedagogicznej,
dyrektora szko³y, chêtnie ze mn¹ rozmawiano,
pytano o Polskê, polsk¹ szko³ê, realia kraju,
wymieniano uwagi, pomys³y, w¹tpliwoœci. Nie-
które lekcje by³y prowadzone przy moim
wspó³udziale. Wyjazd obfitowa³ w liczne turys-
tyczne i towarzyskie atrakcje, które z pe³nym
oddaniem zapewnia³ mi nauczyciel-gospodarz.
Dok³adnie zwiedzi³am Norymbergê i byæ mo¿e
kiedyœ œmia³o, jako przewodnik zorganizujê
tam wycieczkê dla swoich uczniów. Opuszcza-
³am miasto wzbogacona wieloma wra¿eniami,
nowymi, ciekawymi doœwiadczeniami i prze¿y-
ciami.

Moich obserwacji i przemyœleñ nie nale-
¿y jednak traktowaæ jako traktatu o wy¿szoœci
szko³y niemieckiej nad polsk¹. Ta pierwsza nie
jest ani lepsza ani gorsza od drugiej. Jest po
prostu inna! Jeœli mia³abym odpowiedzieæ na
pytanie, czy chcia³abym w niej pracowaæ, moja
odpowiedŸ brzmia³aby nie. Pragnê pozostaæ
nauczycielem w swoim kraju, mieæ pensum 23
godziny i ... zarabiaæ tak godnie, jak nauczyciel
niemiecki! Mo¿e z czasem ... !? (wrzesieñ 2001)

Prosimy osoby zainteresowane reklamą
na łamach czasopisma o kontakt z redakcją

tel. 621-30-31 wew. 410
e-mail jows@ codn. edu. pl
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RECENZJE

Piotr Stalmaszczyk1)

Łódź

Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków
obcych2)

Nauczyciele jêzyków obcych musz¹ nie
tylko doskonale znaæ jêzyk, którego nauczaj¹,
ale tak¿e bardzo szeroko pojête zasady dydak-
tyki i psycholingwistyki. Omawiana ksi¹¿ka jest
podrêcznikiem akademickim dla studentów fi-
lologii oraz dla nauczycieli pragn¹cych pod-
nieœæ swoje kwalifikacje.

Maria Dakowska, profesor w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, wychodzi z przyjêtego w psychologii
kognitywnej za³o¿enia, ¿e procesy poznawcze
i komunikacyjne cz³owieka pozostaj¹ ze sob¹
w œcis³ej zale¿noœci. Zak³ada równie¿, ¿e dydak-
tyka jêzyków obcych okreœla swój przedmiot
jako zjawisko komunikacji jêzykowej, która od-
nosi siê do zdarzeñ w rzeczywistoœci empirycz-
nej. Nic zatem dziwnego, ¿e ,,proces uczenia się
i nauczania w warunkach szkolnych nie może być
traktowany wyłącznie jako sfera działalności prak-
tycznej, ale musi być doceniony jako obiekt reflek-
sji i modelowania dla celów poznawczych’’ (s. 9).

Dziedzin¹ wiedzy, która zajmuje siê pro-
cesami komunikacji jêzykowej wraz z ich uwa-
runkowaniami mentalnymi, jest powsta³a w la-
tach 50. dwudziestego wieku psycholingwisty-
ka. Podstawowym za³o¿eniom tej dyscypliny
jest poœwiêcony pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki. Zain-
teresowanie psycholingwistyk¹ w dydaktyce jê-
zyków obcych nie wynika z mody, ale ma
g³êbokie uzasadnienie merytoryczne i wi¹¿e siê

z typologicznym pokrewieñstwem zjawisk ko-
munikacji w jêzyku ojczystym i obcym. Autorka
dok³adnie omawia g³ówne tezy koncepcji kog-
nitywnej, definiuje pojêcie informacji (,,naj-
mniejsza jednostka znacząca, która swoje zna-
czenie czerpie z systemu, którego jest częścią,’’
s. 22) i przedstawia mechanizm przetwarzania
informacji przez cz³owieka, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na podsystemy tego mecha-
nizmu (percepcjê, uwagê, pamiêæ) i typy proce-
sów (automatyczne i kontrolowane). Procesy
automatyczne dotycz¹ miêdzy innymi artykula-
cji mowy oraz doboru form sk³adniowych, na-
tomiast procesy kontrolowane obejmuj¹ kwes-
tie strategii i stylu komunikacji, treœci, a tak¿e
planów wypowiedzi (s. 42).

Drugi rozdzia³ dotyczy komunikacji jêzy-
kowej, czyli przekazywania informacji i szcze-
gólnego rodzaju spo³ecznej interakcji cz³owie-
ka. Komunikacja jêzykowa jako zjawisko natu-
ralne i kulturowe jest dostêpna naszej obser-
wacji i refleksji, natomiast z punktu widzenia
dydaktyki jêzyków obcych niezmiernie wa¿ne
jest umiejscowienie procesów warunkuj¹cych
komunikacjê jêzykow¹ w strukturze poznawczej
cz³owieka. W koñcowej czêœci tego rozdzia³u
Autorka przedstawia implikacje dla dydaktyki
jêzyków obcych, takie jak rozwijanie wra¿liwo-
œci kulturowej oraz strategii komunikacji inter-
kulturowej, zwrócenie uwagi na kategoriê treœci

1) Dr hab. Piotr Stalmaszczyk jest kierownikiem Zak³adu Teorii Jêzyka i Metodologii Jêzykoznawstwa Katedry Jêzyka
Angielskiego, Uniwersytetu £ódzkiego.
2) Maria Dakowska (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 207 s.
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i na ca³oœciowe podejœcie do aktu komunikacji
jêzykowej. Jak zauwa¿a, role ucznia w procesie
dydaktycznym musz¹ obejmowaæ zarówno
dzia³anie w charakterze zbieraj¹cego doœwiad-
czenia obserwatora komunikacji, jak i uczest-
nicz¹cego w interakcji komunikacyjnej adresata
i nadawcy komunikatów jêzykowych (s. 74).

Trzeci rozdzia³ jest poœwiêcony trzem g³ó-
wnym aspektom informacji jêzykowej: wiedzy,
sprawnoœci i dyskursowi. Wiedza to system in-
formacji, pojêæ i s¹dów, reprezentacja mentalna
informacji, sprawnoœæ to kategoria odnosz¹ca siê
do zachowania, natomiast dyskurs jest jednostk¹
komunikacji. Znaczna czêœæ rozdzia³u poœwiêco-
na jest w³aœnie temu ostatniemu pojêciu. Pod-
czas gdy wiedza i sprawnoœæ maj¹ wymiar in-
dywidualny, dyskurs jest reprezentacj¹ zewnêtrz-
n¹, spo³eczn¹ i jest strukturalnie zintegrowany
z ca³¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹. Jest on niezbêd-
nym elementem w procesie komunikacji oraz
przyswajania jêzyka w warunkach naturalnych.
Natomiast w procesie dydaktycznym dyskurs
pe³ni przede wszystkim funkcjê dostarczania pry-
marnych danych jêzykowych.

Do centralnej roli dyskursu w procesach
komunikacji jêzykowej nawi¹zuj¹ trzy kolejne
rozdzia³y. Czwarty dotyczy rozumienia dyskursu
(czyli czytania i rozumienia ze s³uchu), pi¹ty
skupia siê na rozwijaniu umiejêtnoœci rozumie-
nia dyskursu w jêzyku obcym, a szósty zajmuje
siê produkcj¹ jêzykow¹ rozumian¹ jako akt ko-
munikacji oraz Ÿród³ami trudnoœci uczniów
w opanowaniu sprawnoœci produkcyjnych.

Prezentowane w ksi¹¿ce podejœcie do
nauczania jêzyków obcych polega na modelo-

waniu komunikacji dla celów nauczania jêzy-
ków obcych oraz wykorzystuje pojêcie dyskursu
jako centraln¹ kategoriê odnosz¹c¹ siê do da-
nych jêzykowych, a sposób przetwarzania dys-
kursu jest wyznaczany przez model komunikacji
jêzykowej oraz mechanizm przetwarzania infor-
macji przez cz³owieka (s. 87). Z takiego podej-
œcia do dyskursu wynikaj¹ istotne konsekwencje
dla opracowania odpowiednich materia³ów dy-
daktycznych: ,,Aby spełnić swoją funkcję dydak-
tyczną, materiał nauczania musi posiadać istotne
z punktu widzenia struktury komunikacji własno-
ści dyskursu: zorientowanie na cel komunikacyjny,
sensowną treść i plan komunikatu, porządkujący
formy i funkcje językowe, koherencję na poziomie
treści i kohezję na poziomie form, oraz odniesienie
do sytuacji implikującej jakiegoś konkretnego na-
dawcę i adresata.’’ (s. 86). G³ównym materia³em
nauczania jest szeroko rozumiany tekst,
a w szczególnoœci tekst autentyczny.

Ksi¹¿kê koñczy zwiêz³e podsumowanie,
mini-s³owniczek kilkudziesiêciu najwa¿niejszych
terminów (od akwizycji jêzykowej do wnios-
kowania) i bardzo obszerna bibliografia (prze-
sz³o 170 pozycji), zabrak³o natomiast indek-
sów. Siêgniêcie do pozycji zamieszczonych
w bibliografii umo¿liwi dalsze samodzielne
zdobywanie wiedzy z zakresu dydaktyki jêzy-
ków obcych, psycholingwistyki i psychologii
poznawczej. Psycholingwistyczne podstawy dy-
daktyki języków obcych to wymagaj¹cy, ale
przede wszystkim znakomity podrêcznik akade-
micki i przewodnik po psycholingwistycznych
uwarunkowaniach komunikacji jêzykowej.

(czerwiec 2002)

Ewa Moszczyńska1)

Pruszków

Z prasy zagranicznej

Wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom ucznia
i jego bli¿sze poznanie, tak czêsto postulowane
w piœmiennictwie pedagogicznym, czêsto oka-
zuje siê pustym frazesem nie maj¹cym zastoso-
wania w praktyce, gdy¿ znajomoœæ typologii

uczniów nie jest powszechnie znana. O tym jak
wspaniale mo¿na zastosowaæ wiedzê o ró¿ni-
cach osobowoœciowych uczniów z po¿ytkiem
dla lekcji (np. do omówienia Indian Camp He-
mingwaya) traktuje artyku³ Anny E. Vollmer2)

1) Autorka jest doktorantk¹ Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warmiñskiego.
2) Anna E. Vollmer (1999) Persönlichkeitstypen und Lernstile im Fremdsprachenunterricht, Praxis des neusprachlichen
Unterrichts 2�99 – Typy osobowości i style uczenia się na lekcji języka obcego.
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Bazuj¹c na teorii C.G. Junga, dwie Ame-
rykanki Katherine Briggs i Isabel Myers-Briggs,
stworzy³y w latach 60. indykator typów (jego
niemiecka wersja ukaza³a siê w latach 90.),
nazywany w skrócie MBTI. Wyró¿nia on na-
stêpuj¹ce cztery wymiary:

1. Ekstrawersja – introwersja
2. Postrzeganie zmys³owe (Sensing Perception)

– intuicja (Intuitive Perception)
3. Myœlenie (Thinking Judgement) – czucie

(Feeling Judgement)
4. Os¹d (Judgement) – spostrzeganie (Percep-

tion)
Wy¿ej wymienionym typom odpowia-

daj¹ poni¿sze style uczenia siê.

Ö 1A. Ekstrawersja
Uczniowie ekstrawertycy preferuj¹ lekcje zo-
rientowane na dzia³anie, dyskusje grupowe
oraz pracê w grupach. Zachowuj¹ siê raczej
spontanicznie, a swoje myœli formu³uj¹ podczas
mówienia.

Ö 1B. Introwersja
W przeciwieñstwie do ekstrawertyków pracuj¹
chêtniej sami. Potrzebuj¹ wiêcej czasu do sa-
modzielnego zastanowienia siê zanim odpowie-
dz¹ na pytanie w sposób, który ich samych
usatysfakcjonuje.

Ö 2A. Postrzeganie zmys³owe
Uczniowie ci preferuj¹ pracê krok po kroku, od
konkretu do abstraktu, przy czym praktyczne
zastosowanie powinno byæ dla nich bezpoœred-
nio widoczne. Lubi¹ praktyczne æwiczenia, pod-
czas których mog¹ zbieraæ fakty, zanim wyci¹g-
n¹ uogólniaj¹ce wnioski.

Ö 2B. Intuicja
To uczniowie lubi¹cy sytuacje, w których szuka-
j¹ sposobu rozwi¹zania problemu. Praktyczne
zastosowanie nie jest dla nich najwa¿niejsze
i nie musi byæ bezpoœrednio rozpoznawalne.
Æwiczenia odbieraj¹ jako nudne, gdy rozpo-
znali ju¿ zasadê. Interesuj¹ siê g³ównie pozna-
waniem zwi¹zków i znaczeñ.

Ö 3A. Myœlenie
Uczniowie ci ceni¹ sobie logiczn¹ strukturê za-
dañ, pragn¹ argumentowaæ rzeczowo, nie emo-
cjonalnie. Ludzkie (emocjonalne) kryteria s¹ dla
nich na drugim planie.

Ö 3B. Czucie
Z kolei ci uczniowie kochaj¹ zadania, w które
mog¹ w³o¿yæ ,,serce’’ i w których wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ ludzkie kryteria.

Ö 4A. Os¹d
Uczniowie czuj¹ siê dobrze i pewnie, gdy otrzy-
muj¹ dok³adnie okreœlone terminy do wykona-
nia danego zadania, lubi¹ wiêc planowanie
i punktualnoœæ. D¹¿¹ do jak najszybszego ,,ob-
robienia’’ zdobytych informacji, tzn. podjêcia
szybkich decyzji, a¿eby pracê doprowadziæ do
koñca.

Ö 4B. Spostrzeganie
Uczenie siê traktuj¹ jak zabawê, która odbywa
siê tu i teraz. Potrzebuj¹ pomocy przy planowa-
niu czasu, gdy¿ maj¹ czêsto problemy z ter-
minowym ukoñczeniem pracy. Ca³y czas s¹ ot-
warci na nowe informacje.

Znajomoœæ powy¿szych typów uczniów
mo¿e okazaæ siê przydatna do zaplanowania
lekcji, kiedy to uczniom (w celu zoptymalizo-
wania pracy zespo³owej) mo¿na przydzieliæ za-
dania zgodne z ich preferencjami. Tak¿e przy
ocenianiu osi¹gniêæ pracy ucznia znajomoœæ po-
wy¿szej typologii prowadzi do wiêkszego zro-
zumienia, a zarazem do obiektywniejszej oce-
ny. Podczas, gdy na przyk³ad jeden uczeñ d¹¿y
do jak najszybszego osi¹gniêcia efektu, drugi
zbiera ogromn¹ iloœæ informacji, przez co praca
pierwszego jest dobrze ustruktualizowana, ale
merytorycznie niedopracowana, gdy tymcza-
sem drugi ze wzglêdu na iloœæ materia³u ma
problemy z ustruktualizowaniem i oddaniem
pracy.

Œwiadomoœæ odmiennoœci uczniów
zwiêksza wiêc tolerancjê, która pozwala ograni-
czyæ te sytuacje, kiedy to tylko ci uczniowie
otrzymuj¹ dobre oceny, których preferencje
pokrywaj¹ siê z preferencjami nauczyciela.
Dziêki znajomoœci typologii uczniów lepiej ro-
zumiemy zachowanie i reakcje uczniów, powo-
dy ich niezadowolenia i krytyki przeprowadza-
nych przez nas lekcji. Jednak¿e przy klasyfiko-
waniu danego ucznia nie wolno zapominaæ, i¿
jego osobowoœæ ca³y czas podlega nieustanne-
mu rozwojowi, dlatego nie wolno nak³adaæ mu
raz na zawsze etykietki.

(luty 2000)
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Bożena Banach1)

Chorzów

Co i jak? Quiz – 180 pytań i odpowiedzi?

Quizy Co i jak to seria poœwiêcona ró¿-
nym zagadnieniom takim jak: sport, technika,
kosmos, muzyka, historia itp. Ka¿dy quiz zawie-
ra 180 pytañ i odpowiedzi z danej dziedziny.
Seria ta jest prawdopodobnie adaptacj¹, z jêzy-
ka niemieckiego (Tessloff Verlag, Nürnberg),
ma porêczny format, który zmieœci siê w kiesze-
ni ka¿dego u¿ytkownika i atrakcyjn¹ formê
– kalendarz czy, jak ktoœ woli, bloczka z prze-
rzucanymi kartkami. Na ka¿dej stronie, jest ich
60 – znajduj¹ siê zawsze trzy pytania, a na jej
odwrocie zamieszczone s¹ prawid³owe odpo-
wiedzi. Jak dowiadujemy siê z ok³adki Quizu,
pytania s¹ nie tylko ciekawe, ale tak¿e zabaw-
ne, a nawet podchwytliwe.

Quiz odnosz¹cy siê do Wielkiej Brytanii
mo¿na poleciæ szerokiej rzeszy czytelników nie-
zale¿nie od wieku i znajomoœci jêzyka angiel-
skiego. Z pozycj¹ t¹ powinny siê zapoznaæ oso-
by, które chc¹ sprawdziæ lub poszerzyæ swoj¹
wiedzê o Zjednoczonym Królestwie. Quiz mo¿e
byæ wykorzystany w szkole, domu oraz w czasie
podró¿y. Zawiera pytania z zakresu historii
i geografii Wielkiej Brytanii, literatury angiel-
skiej, a tak¿e sportu, muzyki i polityki tego
kraju. Mo¿na dowiedzieæ siê z niego o ¿yciu
codziennym i tradycjach w Anglii, Szkocji i Wa-
lii (na przyk³ad co to jest first footing lub co
oznacza gong o godzinie 23.00 we wszystkich
pubach na Wyspach Brytyjskich). Du¿o uwagi
jest poœwiêconej rodzinie królewskiej, fladze
brytyjskiej i hymnowi angielskiemu. Ucz¹cy siê

jêzyka angielskiego maj¹ okazjê do poznania
niektórych zwrotów u¿ywanych w jêzyku poto-
cznym (na przyk³ad you’re kidding – s. 15, I’m
broke — s. 11), nauczyæ siê rozszyfrowywaæ
skróty typu V.C. – s. 49 czy GMT i BST s. 16 oraz
zaznajomiæ siê z etymologi¹ s³ów w jêzyku an-
gielskim (bojkot – s. 12).

W kilku przypadkach Quiz wykracza poza
granice swojego tytu³u czyli Wielkiej Brytanii.
Dzieje siê tak w pytaniu zwi¹zanym z odkry-
ciem Australii przez Jamesa Cooka (s. 30), z we-
rsj¹ brytyjsk¹ i amerykañsk¹ jêzyka angielskiego
(flat i apartment – s. 27) oraz stosunkami pol-
sko-brytyjskimi (na przyk³ad pierwsza wizyta
premiera brytyjskiego w Polsce – s. 29).

S¹dzê, ¿e Quiz o Wielkiej Brytanii mo¿e
staæ siê po¿yteczn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹. Mog¹
z niej skorzystaæ nauczyciele na ró¿nych szczeb-
lach nauczania pocz¹wszy od szkó³ podstawo-
wych a¿ do liceów. Dziêki poœwiêceniu kilku
minut lekcji na pytania z Quizu nauczyciele nie
tylko urozmaic¹ lekcjê, ale z pewnoœci¹ zachêc¹
uczniów przez poznanie kraju nauczanego jêzy-
ka do pog³êbienia i udoskonalenia jêzyka an-
gielskiego. Nale¿y jedynie ¿a³owaæ, ¿e Quiz zo-
sta³ opracowany w jêzyku polskim, a nie w jê-
zyku angielskim. (maj 2002)

1) Autorka jest starszym wyk³adowc¹ jêzyka angielskiego
na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach.
2) Pawe³ Wiszniewski (2000), Co i jak? Quiz – 180 pytań
i odpowiedzi. Wielka Brytania, Wroc³aw: Wydawnictwo
,,Atlas’’.

Małgorzata Balcewicz1)

Warszawa

Fantastisch – nowa propozycja dla uczących się języka
niemieckiego w gimnazjum2)

Fantastisch – taki zachêcaj¹cy tytu³ nosi
nowy podrêcznik dla gimnazjalistów rozpoczy-
naj¹cych naukê jêzyka niemieckiego, którego

pierwsza czêœæ ukaza³a siê w maju 2002 r.
nak³adem wydawnictwa REA. Autorami pod-
rêcznika s¹ Beata Karpeta-Peæ, Janusz Peæ

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w gimnazjum niepublicznym nr 14 w Warszawie.
2) Beata Karpeta-Peæ, Janusz Peæ, Przemys³aw Wolski (2002), Fantastisch, Warszawa: REA.
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i Przemys³aw Wolski, a ksi¹¿ka powsta³a pod
redakcj¹ naukow¹ prof. dr hab. El¿biety Zawa-
dzkiej. Podrêcznik zosta³ zatwierdzony do u¿ytku
szkolnego przez MEN i zarejestrowany pod nu-
merem 196/02. Treœci zawarte w jego pierwszej
czêœci odpowiadaj¹ Podstawie programowej dla
szkolnictwa gimnazjalnego i umo¿liwiaj¹ osi¹gniê-
cie poziomu A1 wed³ug taksonomii poziomów
kompetencji jêzykowej Rady Europy w ramach
projektu Europäisches Sprachenportfolio3).

Zestaw Fantastisch sk³ada siê z ksi¹¿ki
obejmuj¹cej 11 rozdzia³ów, osobnego do ka¿-
dego rozdzia³u zeszytu æwiczeñ przeznaczonego
do pracy w³asnej ucznia, kasety z nagraniami
tekstów i piosenek, testów osi¹gniêæ przeznaczo-
nych do samokontroli ucznia oraz zapowiadane-
go na jesieñ 2002 poradnika metodycznego dla
nauczyciela, w którym znajd¹ siê m.in. scenariu-
sze lekcji oraz arkusze do kopiowania.

Fantastisch to podrêcznik o przejrzystej
budowie, zawieraj¹cy starannie rozplanowany
materia³ jêzykowy. Ka¿dy rozdzia³ ksi¹¿ki ozna-
czony jest na marginesie innym kolorem, co
pozwala na szybkie odnalezienie poszczegól-
nych jednostek. Lekcje w obrêbie rozdzia³u zo-
sta³y oznaczone kolejnymi literami alfabetu
i stanowi¹ zamkniête ca³oœci, sk³adaj¹ce siê
z numerowanych zadañ-æwiczeñ. Przy ka¿dym
z nich s¹ umieszczone czytelne piktogramy in-
formuj¹ce o rodzaju aktywnoœci potrzebnej do
jego realizacji. Materia³ gramatyczny wyró¿nio-
no osobnym paskiem z napisem Grammatik. Po
nim nastêpuje jednostka zawieraj¹ca æwiczenia
utrwalaj¹ce, a na koñcu ka¿dego rozdzia³u pro-
ponuje siê tak zwan¹ ,,otwart¹ formê pracy’’
(projekt graficzny, prezentacja ustna, ankieta
itp.) maj¹c¹ na celu aktywizacjê i kszta³towanie
postawy samodzielnoœci oraz umiejêtnoœci pra-
cy grupowej u uczniów. Zamieszczone tam Ar-
kusze oceny pracy samodzielnej maj¹ pomóc
uczniom w wyrobieniu nawyku samokontroli
i samooceny, podobnie jak wskazówki opa-
trzone rad¹ Sei schlau!, które uœwiadamiaj¹ im
potrzebê wyboru odpowiednich do opanowa-
nia danego materia³u technik uczenia siê.

Istotnym walorem podrêcznika Fantas-
tisch jest odpowiedni dla gimnazjalistów dobór

tematyki i prezentacji oraz form æwiczeñ s³ow-
nictwa. Na uwagê zas³uguj¹ tutaj np. dialogi
przeprowadzane za pomoc¹ tak zwanej Partner-
karte, czyli odgrywanie okreœlonych ról, czy
uzupe³nianie ze s³uchu tekstów piosenek. Te-
matyce jednostek lekcyjnych podporz¹dkowane
s¹ sytuacje jêzykowe (dialogi, wywiady, relacje
itp.) urozmaicone asocjogramami, tabelami,
ilustracjami, grafikami, fotografiami itp.

Bohaterami ksi¹¿ki s¹ uczniowie gimnaz-
jum w Niemczech, którzy prezentuj¹ polskim
kolegom swoje rodziny, szko³ê, zainteresowania,
pos³uguj¹c siê charakterystycznym dla tej grupy
wiekowej jêzykiem. Autorzy odwo³uj¹ siê tu do
znanego uczniom jêzyka angielskiego (Boss, Easy
lernen, Teamwork), a tak¿e do wspó³czesnego
s³ownictwa niezbêdnego ka¿demu, a zw³aszcza
m³odemu cz³owiekowi posiadaj¹cemu rozleg³e
zainteresowania (die CD, der PC, der Gameboy,
die E-Mail). Te zabiegi czyni¹ podrêcznik aktual-
nym i interesuj¹cym dla m³odzie¿y.

W ksi¹¿ce s¹ zamieszczone autentyczne
teksty u¿ytkowe, których znajomoœæ jest niezbêd-
na do stosowania jêzyka w praktyce, jak reklamy,
listy, tablice informacyjne, przepisy u¿ycia itp.
Autorzy prezentuj¹ tak¿e fragmentarycznie regio-
nalne odmiany jêzyka niemieckiego. Wszystkie te
elementy umo¿liwiaj¹ uczniom poznanie realiów
niemieckiego obszaru jêzykowego.

Bardzo dobrym pomys³em na pobudze-
nie dodatkowej aktywnoœci uczniów jest zestaw
zadañ, których realizacja wymaga gromadzenia
przez nich w segregatorze (portfolio) w³asnych
prac i arkuszy samooceny. Jest to istotny ele-
ment przygotowania do realizacji projektu Ra-
dy Europy Europäisches Sprachenportfolio, któ-
rego celem jest wspieranie autonomicznego
uczenia siê jêzyków obcych i wielojêzycznoœci
obywateli Europy.4)

Na uwagê zas³uguje te¿ sposób przeka-
zywania wiedzy gramatycznej. Zachêcaj¹cymi
do nauki gramatyki pomys³ami na æwiczenia
autorzy inspiruj¹ uczniów do samodzielnego
formu³owania i sprawdzania regu³ gramatycz-
nych. Wiele zagadnieñ jest prezentowanych
w formie wizualnej, a ca³oœæ materia³u grama-
tycznego podporz¹dkowano treœci i podzielono

3) Goethe-Institut Inter Nationes – Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen www.goethe.de. Patrz s. 39
w tym numerze.
4) ESP Deutsch. Was ist ein ESP? www.sprachenportfolio.ch/esp
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na ³atwe do opanowania czêœci. Dziêki temu
uczeñ opanowuje trudn¹ dla niego gramatykê
w kontekœcie treœciowym, co pozwala mu j¹
lepiej zapamiêtaæ. Wszystkie æwiczenia znajduj¹
siê w obrêbie rozdzia³ów w podrêczniku, a pe³-
ne informacje gramatyczne mo¿na uzyskaæ
przegl¹daj¹c zamieszczony tam¿e suplement.
Wa¿nym elementem s¹ æwiczenia fonetyczne,
uwzglêdniaj¹ce specyfikê jêzyka polskiego i nie-
mieckiego.

Zeszyty æwiczeñ odzwierciedlaj¹ dok³ad-
nie uk³ad podrêcznika i s¹ przewidziane do
samodzielnej pracy ucznia w domu, co pozwala
na korzystanie z podrêcznika wy³¹cznie w szko-
le. Niezbêdne jest jednak, aby uczeñ posiada³
w domu kasetê audio, co pozwoli mu na pono-
wne ods³uchanie nagranych tekstów i piosenek,
urozmaicaj¹c tym samym proces uczenia siê
i wyrabiaj¹c nawyk samokontroli.

Dok³adne powtórzenie treœci podrêcz-
nika w ksi¹¿kach æwiczeñ jest pomys³em, który
wychodzi naprzeciw uczniom, opanowuj¹cym
obecnie w gimnazjum dwa jêzyki obce i czêsto
nie maj¹cym czasu na utrwalenie materia³u za
pomoc¹ du¿ej liczby proponowanych æwiczeñ.
Pracuj¹c ze znanym sobie materia³em w domu
(bez podrêcznika) uczeñ mo¿e polegaæ tylko na
w³asnej pamiêci, co motywuje go z jednej stro-
ny do koncentracji na zajêciach, zaœ z drugiej

daje póŸniej mo¿liwoœæ samodzielnego spraw-
dzenia wykonanej pracy. Takie rozwi¹zanie
mo¿e jednak spotkaæ siê ze strony niektórych
uczniów ze zniechêceniem z powodu braku
oczekiwanego przez nich urozmaicenia w po-
staci nowych zadañ i æwiczeñ.

Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, i¿
Fantastisch jest podrêcznikiem, który stawia so-
bie za cel przede wszystkim rozwijanie kom-
petencji komunikacyjnej uczniów przez integra-
cjê sprawnoœci receptywnych (s³uchania i czyta-
nia) oraz produktywnych (mówienia i pisania).
Jest wiêc doskona³¹ pomoc¹ przy realizacji
wszystkich celów dydaktycznych, ale nie tylko.
Wspiera bowiem w szerokim zakresie rozwój
intelektualny m³odego cz³owieka, jego spraw-
noœci ogólne w zakresie stawiania hipotez, wy-
ci¹gania wniosków, samodzielnego myœlenia
a tak¿e dokonywania samooceny. Przyczynia
siê do wspierania autonomii ucznia w pracy
nad jêzykiem obcym, przez co umo¿liwia tak¿e
nauczycielowi inne, szersze spojrzenie na pro-
ces dydaktyczny, w który obie strony, uczeñ
i nauczyciel, powinny byæ jednakowo zaanga-
¿owane. Uwa¿am, ¿e w³aœnie dlatego warto
poleciæ Fantastisch wszystkim, którzy poszukuj¹
nowych dróg nie tylko w nauczaniu i uczeniu
siê jêzyków obcych, ale równie¿ ku nowej szko-
le w zjednoczonej Europie.

(lipiec 2002)

Agnieszka Kądziela1)

Łódź

Moment mal!2) – czy na pewno wszystko już wiesz?

Podrêcznik Moment mal! wydawnictwa
Langenscheidt nie wymaga szczegó³owego
przedstawienia od podstaw. W ci¹gu zaledwie
piêciu lat obecnoœci na polskim rynku zdoby³
nie tylko uznanie fachowców, ale i sympatiê
ucz¹cych siê. Stosowany z du¿ym powodze-
niem do nauki jêzyka niemieckiego zarówno
w szko³ach œrednich, na lektoratach wy¿szych
uczelni jak i na kursach jêzykowych umo¿liwi³

wielu ucz¹cym siê rzetelne przygotowanie do
matury na poziomie podstawowym, do egza-
minów jêzykowych na wy¿sze uczelnie oraz do
nowej formu³y egzaminu Zertifikat Deutsch.

Ka¿dy, kto pracowa³ z Moment mal! mia³
okazjê poznaæ niezaprzeczalne zalety tego pod-
rêcznika. C. Gick, H. Graffmann, Ch. Lemcke,
M. Müller, P. Rusch, Th. Scherling, R. Schmidt,
E. Weiler, L. Wertenschlag i H. Willms to na-

1) Autorka jest lektork¹ jêzyka niemieckiego.
2) C. Gick, H. Graffmann, Ch. Lemcke, M. Müller, P. Rusch, Th. Scherling, R. Schmidt, E. Weiler, L. Wertenschlag und H.
Willms ( ), Moment mal!, Langenscheidt Polska.
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zwiska dobrze znane w krêgach germanistów.
Niew¹tpliwym atutem tego doœwiadczonego
zespo³u autorów jest fakt, ¿e pochodz¹ oni
z wszystkich trzech krajów niemieckojêzycznych
a jêzyk, którego ucz¹ jest ich jêzykiem ojczys-
tym. W tej sytuacji nie dziwi swoboda i natural-
noœæ z jak¹ przekazuj¹ treœci, przedstawiaj¹ kul-
turê, realia a tak¿e, zgodnie z wymogiem nowej
formu³y Zertifikat Deutsch, odrêbnoœci jêzyko-
we Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Podrêcznik wykorzystuje autentyczne tek-
sty, fotografie, artyku³y z gazet, przytacza przy-
k³ady literatury i poezji. Prezentuje prawdzi-
wych ludzi, miejsca i sytuacje, a ucz¹cy siê ju¿
od pierwszych godzin zajêæ maj¹ mo¿liwoœæ
faktycznej komunikacji w jêzyku niemieckim.
Od samego pocz¹tku konfrontowani s¹ te¿ z na-
graniami tekstów prezentuj¹cymi ró¿ne warian-
ty jêzykowe. Pocz¹wszy od tzw. wysoko-nie-
mieckiego, przez austriacko- i szwajcarsko-nie-
miecki, a skoñczywszy na nagraniach wypowie-
dzi obcokrajowców, dla których jêzyk niemiecki
jest jêzykiem obcym. Na podkreœlenie zas³uguje
bardzo wysoki poziom nagrañ fonicznych, zaró-
wno pod wzglêdem jakoœci jak i bogatego t³a
sytuacyjnego.

Moment mal! wykorzystuje wiedzê z psy-
chologii uczenia siê. St¹d te¿ wiele ró¿nych
æwiczeñ uwzglêdniaj¹cych wszystkie style ucze-
nia siê i ró¿ne typy uczniów. Zró¿nicowany
poziom trudnoœci æwiczeñ umo¿liwia nauczycie-
lowi indywidualizacjê nauczania w obrêbie tej
samej grupy. Proponowane æwiczenia mog¹
byæ przeprowadzane w pracy indywidualnej,
z partnerem lub w grupie. Dziêki odrêbnej
kasecie oraz kluczowi z rozwi¹zaniami zadañ
Książka Ćwiczeń mo¿e równie¿ pos³u¿yæ do in-
dywidualnej pracy w domu. Daje to szansê
samodzielnego nadrobienia zaleg³oœci osobom,
które z jakichœ powodów nie mog³y uczestni-
czyæ w zajêciach.

Ponadto Książka Ćwiczeń zapoznaje
ucznia z technikami zwiêkszaj¹cymi efektyw-
noœæ uczenia siê. Zawiera praktyczne wska-
zówki, dziêki którym ³atwiej jest mu pokonaæ
przeszkody i osi¹gn¹æ cel.

Gramatyka jest przekazywana metod¹
indukcyjn¹. Prowadz¹cy zajêcia nie wprowadza
gramatyki sam, ale pozwala ucz¹cemu siê, przy
pomocy specjalnie przygotowanych æwiczeñ,
samodzielnie odkryæ pewne prawid³owoœci gra-

matyczne, które umo¿liwi¹ mu wyci¹gniêcie
wniosków a nastêpnie sformu³owanie regu³y
gramatycznej. Dowiedziono, ¿e taki sposób
wprowadzania gramatyki jest du¿o efektywniej-
szy. Wymaga on czynnego udzia³u ucznia i spra-
wia, ¿e wiedza zdobyta w ten sposób jest lepiej
zapamiêtywana. Niebagateln¹ rolê w zapamiê-
tywaniu gramatyki odgrywa równie¿ jej odpo-
wiednia wizualizacja. Autorzy Moment mal! maj¹
tego pe³n¹ œwiadomoœæ, czego dowodem jest
przejrzyste i kolorowe zestawienie gramatyki na
koñcu ka¿dego rozdzia³u w Podręczniku – nie-
oceniona pomoc dla tzw. ,,wzrokowców’’.

Du¿ym u³atwieniem dla nauczyciela
w przygotowaniu zajêæ jest precyzyjne sformu-
³owanie celów. Powraca siê do nich na koñcu
ka¿dego rozdzia³u w Książce Ćwiczeń. Dziêki
specjalnie przygotowanym æwiczeniom na stro-
nach ewaluacyjnych – Rückschauseiten, przezna-
czonych po czêœci do pracy w parach, uczeñ ma
szansê samodzielnie oceniæ w jakim stopniu
uda³o mu siê te cele osi¹gn¹æ oraz okreœliæ
swoje problemy jêzykowe, nad którymi powi-
nien jeszcze popracowaæ.

Dotychczasowa oferta wydawnicza obej-
mowa³a do ka¿dej z trzech czêœci Moment mal!:
Ö Podręcznik (wraz z dwoma kasetami) – prze-
znaczony do pracy na zajêciach,
Ö Książkę Ćwiczeń (wraz z kaset¹) – stanowi¹-
c¹ integraln¹ czêœæ podrêcznika-przeznaczon¹
w du¿ej mierze do samodzielnej pracy w domu,
Ö Poradnik metodyczny dla nauczyciela – praw-
dziw¹ kopalniê wiedzy metodycznej, z której
pe³nymi garœciami mo¿e czerpaæ nawet do-
œwiadczony nauczyciel. Nie ogranicza siê on li
tylko do komentarza dydaktycznego. Poza
szczegó³owymi konspektami zajêæ, oferuje licz-
ne materia³y dodatkowe, ciekawe gry i zabawy
jêzykowe, interesuj¹ce pomys³y na prowadze-
nie zajêæ oraz inne cenne wskazówki dla nau-
czyciela,
Ö Testy – to zbiór testów do ka¿dej jednostki
tematycznej oraz test koñcowy, obejmuj¹cy ca-
³y materia³ danej czêœci podrêcznika. Mog¹ byæ
wykorzystywane zarówno przez nauczyciela do
kontroli postêpów uczniów, jak i przez samych
uczniów do samokontroli. Testy maj¹ jednolit¹
budowê. Ju¿ od pierwszego rozdzia³u testowa-
ne s¹ cztery sprawnoœci jêzykowe: s³uchanie,
pisanie, czytanie i mówienie oraz znajomoœæ
s³ownictwa i gramatyki. Do³¹czono do nich



171

nie tylko odrêbn¹ kasetê z nagraniami tekstów,
ale tak¿e klucz z rozwi¹zaniami zadañ oraz
punktacjê i sposób oceny,
Ö kasetê do æwiczenia wymowy,
Ö folie i alternatywnie do kaset magnetofono-
wych – p³yty CD.

Z myœl¹ o mi³oœnikach komputera auto-
rzy opracowali ostatnio, do ka¿dej czêœci pod-
rêcznika, materia³y uzupe³niaj¹ce na CD-RO-
Mach. Obejmuj¹ one dodatkowe æwiczenia roz-
wijaj¹ce sprawnoœæ rozumienia ze s³uchu, czyta-
nia, pisania, mówienia oraz æwiczenia utrwala-
j¹ce s³ownictwo i gramatykê. Doœwiadczenie
pokazuje, ¿e uczniowie bardzo chêtnie uczest-
nicz¹ w tego typu zajêciach w pracowni kom-
puterowej. Stanowi to œwietne urozmaicenie
lekcji i jest bardzo dobrym czynnikiem moty-
wuj¹cym do nauki. Materia³y na CD-ROMach
mog¹ byæ równie¿ wykorzystywane w szko³ach,
które nie dysponuj¹ tego typu pracowni¹. Wy-
starczy ¿e nauczyciel raz postara siê o dostêp do
komputera i wydrukuje sobie gotowe æwiczenia
na zajêcia, zaoszczêdzi mu to dodatkowej pracy
w domu.

Inn¹ nowoœci¹ wydawnicz¹ jest rozk³ad
materia³u ,,w pigu³ce’’. Zosta³ on opracowany
z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cej siê, na skutek
reformy szkolnictwa, specyfiki polskiej szko³y
œredniej. Powstanie liceów profilowanych,
zmniejszenie liczby godzin nauczania jêzyka
niemieckiego w liceach ogólnokszta³c¹cych po-
stawi³o nauczyciela w trudnej sytuacji. Z jednej
strony ma on do dyspozycji mniejsz¹ liczbê
godzin, z drugiej strony wymagania, co do
poziomu jêzykowego, jaki powinni osi¹gn¹æ
uczniowie, wcale siê nie zmniejszy³y. Z myœl¹
o tej grupie nauczycieli autorki polskiej adap-
tacji Książki Ćwiczeń opracowa³y rozk³ad ma-
teria³u, który ma za zadanie u³atwiæ nauczycie-
lowi odnalezienie siê w tej nowej sytuacji.
Obok precyzyjnie sformu³owanych celów oraz
zwiêz³ego komentarza dydaktycznego wskazuje
on zadania i æwiczenia, które mo¿na zrealizo-
waæ fakultatywnie lub ca³kowicie pomin¹æ, nie
trac¹c na ci¹g³oœci nauczania. Dodatkowym wa-
lorem tej pozycji jest jej rozmiar (cienki skrypt)
oraz przejrzysta budowa i funkcjonalnoœæ (na
jednej stronie zamieszczono w formie tabeli
wskazówki do ca³ego rozdzia³u.)

Hitem z pewnoœci¹ oka¿e siê, dopiero
od tego sezonu dostêpny na naszym rynku,
Moment mal! Einstufungstest – zbiór testów dia-
gnostycznych autorstwa Corneli Gick, opraco-
wanych specjalnie do podrêcznika Moment
mal!. Bêdzie on ogromnym u³atwieniem pracy
zarówno nauczycieli jak i lektorów maj¹cych do
czynienia z ucz¹cymi siê, którzy wczeœniej ju¿
gdzieœ uczyli siê jêzyka niemieckiego i obecnie
pragn¹ kontynuowaæ naukê. Przy pomocy goto-
wych testów, arkuszy odpowiedzi i specjalnych
szablonów do ich szybkiego i sprawnego
sprawdzenia bêdzie mo¿na w krótkim czasie nie
tylko okreœliæ poziom zaawansowania jêzyko-
wego zdaj¹cego, przydzieliæ go do odpowied-
niej grupy, ale równie¿ ustaliæ od którego roz-
dzia³u podrêcznika mo¿na w danej grupie roz-
pocz¹æ pracê. Otwarta koncepcja Moment mal!
stwarza bowiem mo¿liwoœæ dopasowania pod-
rêcznika do potrzeb konkretnej grupy ucz¹-
cych siê.

Mo¿na by s¹dziæ, ¿e kurs Moment mal to
podrêcznik idealny. By³oby tak w istocie, gdyby
nie pewne jego mankamenty graficzno–intro-
ligatorskie. Jeœli weŸmiemy do rêki wydanie
oryginalne i porównamy je z dotychczasowymi
wydaniami polskimi ju¿ na pierwszy rzut oka
dostrze¿emy ró¿nicê. Wydanie niemieckie ce-
chuje perfekcyjna wrêcz grafika, piêkne, kolo-
rowe i wyraŸne zdjêcia na wysokiej klasy papie-
rze. Rêka wrêcz sama wyci¹ga siê po podrêcz-
nik, który jest w stanie sprostaæ wymaganiom
najwiêkszego estety. Dotychczasowy wydawca
polski, chc¹c obni¿yæ koszty produkcji podrêcz-
nika i uczyniæ go tym samym ogólnodostêpnym
zrobi³ to niestety kosztem jakoœci. Piêkne zdjê-
cia ust¹pi³y miejsca zdjêciom o wyblak³ych,
rozmytych kolorach i gorszej rozdzielczoœci.
Œwietny papier zast¹piono gorszym, a Książka
Ćwiczeń, po zaledwie kilkakrotnym u¿yciu,
wrêcz rozpada³a siê w rêkach.

Nastêpne wydania przygotowywane s¹
na rynek polski przez now¹ oficynê wydaw-
nicz¹ – Langenscheidt Polska, która umieœci na
nich w³asne logo. Wydania te, zgodnie z jej
zapewnieniami, maj¹ byæ wolne od wspomnia-
nych wad i maj¹ w pe³ni dorównaæ zarówno
pod wzglêdem poligraficznym jak i introligator-
skim orygina³owi.

(czerwiec 2002)
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Krystyna Januszkiewicz1)

Pajęczno

Von Aachen bis Zwickau2)

Bardzo ciekaw¹ pomoc¹ do nauki jêzyka
niemieckiego jest wydany przez Inter Nationes
interaktywny, multimedialny program Von Aa-
chen bis Zwickau Jugendliche vor dem Mikro.
Jest on przystosowany do nauki indywidualnej
jak równie¿ do pracy w grupach. Z informacji
zawartych w katalogu Inter Nationes 2000�2001
wynika, ¿e program Von Aachen bis Zwickau
posiada nastêpuj¹ce wymagania sprzêtowe: PC
486DX50, 8MB RAM, CD-ROM, 8 bit karta
muzyczna, karta graficzna VGA, g³oœnik lub s³u-
chawki, drukarka, mikrofon oraz zainstalo-
wany system MS-DOS Version 5.0, MS – Win-
dows 3.1 wzglêdnie MS – Windows 95.

Podczas eksploratacji programu towa-
rzyszy nam Astrid, która objaœnia, co uczeñ ma
w danym momencie zrobiæ. Znajduj¹ca siê lista
symboli na dole ekranu umo¿liwia korzystanie
z ró¿nych opcji. Korzystaj¹cy z programu mo¿e
podczas s³uchania swoich niemieckich kolegów
zatrzymaæ program w dowolnym momencie
klikaj¹c opcjê STOP i, np. w leksykonie ozna-
czonym ,,książką’’ poszukaæ niezrozumia³ego
s³ówka. Po uruchomieniu programu ukazuje siê
nam na ekranie monitora mapa Niemiec, a na-
stêpnie mamy mo¿liwoœæ obejrzenia krótkiego
filmu o Berlinie.

Ca³y program sk³ada siê z 6 czêœci – Tim
über seine Hobbys, Der ideale Lehrer, Susane
über ihre Familie und Schule, Marion und Chris-
tiane über ihre Freizeit, Philipp über Sport, Jugen-
dliche über ihre Zukunft. Ka¿d¹ czêœæ mo¿emy
rozpocz¹æ klikaj¹c odpowiednie zdjêcie z tytu-
³em danego rozdzia³u. Autorzy programu daj¹
nam mo¿liwoœæ wyboru wys³uchania dialogu
lub obejrzenia filmu. Filmy przedstawiaj¹
miejscowoœci, z których pochodz¹ rozmówcy.
Realioznawcze informacje wskazuj¹ odbiorcom
sk¹d pochodz¹ bohaterowie programu. W nie-
których wywiadach dla lepszego zrozumienia
problemu istotna jest informacja o miejscu po-
chodzenia niemieckich rówieœników.

Bardzo ciekaw¹ jest opcja Inhalt�Struk-
tur. Klikaj¹c na tê ikonê ka¿dy ucz¹cy siê mo¿e

dostosowaæ pracê do swojego indywidualnego
tempa. Mo¿na s³uchaæ wywiadów fragmenta-
mi. Po ka¿dym fragmencie uzupe³niamy zdania
brakuj¹cymi s³ówkami. Uczniowie mog¹ æwi-
czyæ rozumienie tekstu czytanego korzystaj¹c
z zapisu rozmowy. Opcja ta zawiera krzy¿ówki,
puzzle, rebusy dostosowane do poszczególnych
czêœci. S³ownictwo æwiczymy wyszukuj¹c syno-
nimy lub dobieraj¹c przys³owia do rysunków.

Pracuj¹cy z programem Von Aachen bis
Zwickau mog¹ sami przeprowadzaæ wywiady
korzystaj¹c z podanego materia³u leksykalnego.
Mog¹ równie¿ porównywaæ swoje szkolne osi¹-
gniêcia z osi¹gniêciami bohaterów, wyra¿aæ
swoje opinie na zawarte w rozdzia³ach tematy.

Ka¿de poprawnie wykonane zadanie jest
oznaczone zielon¹ flag¹. Czerwony kolor flagi
oznacza z³¹ odpowiedŸ a komentarz towarzy-
sz¹cej nam Astrid zachêca do ponownej próby.

Kolorowa grafika, filmy, animacje,
dŸwiêk oraz du¿a liczba zró¿nicowanych æwi-
czeñ motywuj¹ ucz¹cego siê. Dobrze wykonane
æwiczenia s¹ nagradzane dowcipami. Jedynym
mankamentem mo¿e byæ stara pisownia, po-
niewa¿ program ukaza³ siê w 1996 roku.

Zawarte w programie teksty umo¿liwi¹
ucz¹cym siê poznanie ¿argonu m³odzie¿owego
oraz udoskonal¹ umiejêtnoœæ rozumienia. Za-
prezentowane zaœ opinie m³odzie¿y niemieckiej
mog¹ pomóc naszym uczniom w lepszym jej
zrozumieniu.

W dobie komputeryzacji autorzy progra-
mu spróbowali wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom
m³odzie¿y, poniewa¿ taka forma pracy nad jêzy-
kiem powinna spotkaæ siê z du¿ym zainteresowa-
niem. S¹dzê, ¿e program jest godny polecenia nie
tylko uczniom, ale i nauczycielom. Dziêki niemu
mo¿na æwiczyæ wszystkie sprawnoœci jêzykowe
i wiele umiejêtnoœci. Wymaga on tak¿e od ucz¹-
cego siê sta³ej aktywnoœci. Warto wiêc pogratulo-
waæ Inter Nationes Bildungsmedien und Film
udanego przedsiêwziêcia wydawniczego, a korzy-
staj¹cym z programu ¿yczyæ przyjemnej pracy.

(sierpieñ 2001)

1) Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego w Zespole Szkó³ im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Dzia³oszynie.
2) Von Aachen bis Zwickau Jugendliche vor dem Mikro (1996), Inter Nationes.
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Dorota Sokołek1)

Lublin

Cours de la Sorbonne. Langue et civilisation franc,aises2)

Cours de la Sorbonne. Langue et civilisa-
tion franc,aises to nowy podrêcznik wydany
przez Clé International. Jest on przeznaczony
dla m³odzie¿y oraz doros³ych, rozpoczynaj¹-
cych naukê jêzyka francuskiego i przebywaj¹-
cych w œrodowisku francuskojêzycznym. Drug¹
grupê, dla której jest polecany, stanowi¹ debiu-
tanci ucz¹cy siê poza œrodowiskiem francuskojê-
zycznym, oraz tzw. faux-débutant.

Autorzy Yasmine Berchiche, Martine Du-
bois i Reine Mimran ucz¹ jêzyka francuskiego
w Pary¿u w ramach Cours de la Civilisation
Franc,aise de la Sorbonne. S¹ doœwiadczonymi
nauczycielami pracuj¹cymi zarówno ze studentami
obcokrajowcami, dla których kontakt z jêzykiem
dopiero siê zaczyna, jak i z tymi, którzy chcieliby
usystematyzowaæ i pog³êbiæ swoj¹ wiedzê.

Cours de la Sorbonne sk³ada siê z pod-
rêcznika (256 stron), który uzupe³niaj¹ cztery
kasety audio stanowi¹ce nieodzown¹ pomoc
metodyczn¹ oraz zeszyt bêd¹cy kluczem z roz-
wi¹zaniami zadañ z podrêcznika.

Ca³a metoda to zintegrowany program
nauki s³ownictwa i gramatyki. Rozwija spraw-
noœæ mówienia i rozumienia ze s³uchu, czytania
ze zrozumieniem i pisania, co jednoczeœnie
sprzyja efektywnoœci opanowania jêzyka. Ca³oœæ
jest przedstawiona w formie sztuki teatralnej,
maj¹cej swój pocz¹tek i koniec. Sk³ada siê ona
z czterech aktów. Ka¿dy akt to 7 scen rozmiesz-
czonych na oœmiu stronach podrêcznika.

Dwie pierwsze strony s¹ przeznaczone na
tekst i ilustracje. Trzy nastêpne to gramatyka
przedstawiona w formie tabel oraz odpowiada-
j¹ce im æwiczenia. Nastêpna strona jest poœwiê-
cona pracy nad s³ownictwem, dalej fonetyce
i cywilizacji. Tematem poszczególnych dialogów
jest historia przyjació³, których obserwujemy
w czynnoœciach ¿ycia codziennego, w ich ¿yciu
zawodowym, uczuciowym, podczas ca³ego roku
akademickiego. S¹ te¿ wydarzenia ,,specjalne’’,
takie jak np. urodziny, podró¿ czy œlub.

Rytm rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ wy-
znaczaj¹ cztery pory roku (jak¿e bliski nam
w¹tek w literaturze). Dekoracje stanowi otacza-
j¹cy œwiat, np. park, port oraz autentyczne
przedmioty, takie jak flakonik perfum Chanel
5 lub ksi¹¿ka o malarstwie autorstwa Gustawa
Caillebotte’a. Bohaterami sztuki s¹ m³odzi lu-
dzie w wieku od 17 do 30 lat, pochodz¹cy
z ró¿nych œrodowisk i krajów. Znajdziemy tutaj
Francuzów (urodzonych we Francji i poza ni¹),
Japoñczyka, Brazylijczyka, Rosjanina. Wœród
g³ównych postaci jest te¿ kot, cichy œwiadek
rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ. Jak przysta³o na
prawdziwy teatr s¹ te¿ postacie drugoplanowe.

Gramatyka, której s¹ poœwiêcone nastêp-
ne strony, jest œciœle powi¹zana z opracowany-
mi tekstami. Tempo pracy jest zró¿nicowane
w zale¿noœci od poziomu grupy. Kurs obejmuje
ca³oœæ programu i jest opracowany w sposób
uporz¹dkowany i systematyczny rozpoczynaj¹c
od tematów podstawowych po bardziej z³o¿one
w swojej treœci i trudnoœci. Pracy nad fonetyk¹
autorzy nie poœwiêcaj¹ zbyt wiele miejsca. Jed-
nak i tutaj nauka postêpuje wed³ug wytyczonego
planu. Ka¿dy akt (rozdzia³) jest poœwiêcony in-
nym aspektom jêzyka. Na pocz¹tku autorzy pro-
ponuj¹ pracê nad rytmem i intonacj¹ zdania,
nastêpnie nad problemami morfo-fonetycznymi
oraz nad usystematyzowaniem dŸwiêków.

Cywilizacja jest przedstawiona œciœle
w powi¹zaniu z treœci¹ opracowywanej sceny
i k³adzie nacisk na aspekt kulturowy. Uczeñ
poznaje ró¿ne zwyczaje (œwi¹teczne, kulinarne),
kulturê (teatr, kino), sposób spêdzania czasu
przez swoich kolegów z Francji.

Tempo pracy z Cours de la Sorbonne
mo¿e byæ dowolnie modyfikowane w zale¿no-
œci od potrzeb, poziomu grupy oraz intensyw-
noœci spotkañ. W przypadku kursu przyspieszo-
nego, jednej scenie mo¿na poœwiêciæ ponad
dziesiêæ jednostek lekcyjnych, co daje w sumie
od 280 do 300 godzin na ca³y podrêcznik.

1) Autorka jest nauczycielk¹ jezyka francuskiego w Zespole Szkó³ Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów w Lublinie.
2) Yasmine Berchiche, Martine Dubois i Reine Mimran (2000), Cours de la Sorbonne. Langue at Civilisation Franc,aises, Paris:
Clé International.
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Drugi proponowany wariant, równie¿ doœæ in-
tensywny, to oko³o 4 godzin na opracowanie
jednej sceny, czyli od 120 do 150 godzin na
ca³oœæ materia³u. Mo¿liwe jest te¿ znacznie wol-
niejsze tempo pracy, tydzieñ na przygotowanie
jednej sceny, co daje w za³o¿eniach dwa lata
nauki nad ca³oœci¹ materia³u.

Cours de la Sorbonne jest nowoczesnym
podrêcznikiem zachêcaj¹cym do nauki jêzyka
swoj¹ tematyk¹ jak i opraw¹ graficzn¹. Praca
z nim mo¿e daæ du¿o satysfakcji zarówno nau-
czycielom jak i uczniom. Zachêcam zatem do jak
najszybszego wprowadzenia go do swojej pracy.

(kwiecieñ 2002)

Krystyna Szymankiewicz1)

Warszawa

Escales2) – nowatorski podręcznik do nauki języka
francuskiego

Wœród bogatej oferty podrêczników do
nauki jêzyka francuskiego warto zwróciæ uwagê
na Escales, wydany w 2001 roku przez CLE
International, adresowany do starszej m³odzie-
¿y i doros³ych. Mo¿e wiêc znaleŸæ zastosowanie
w liceum jako podrêcznik dla uczniów rozpo-
czynaj¹cych naukê. Escales to nowy i jednoczeœ-
nie nowatorski podrêcznik dla pocz¹tkuj¹cych.
W sk³ad zestawu wchodz¹ dwie czêœci – Escales
1 i Escales 2. Ka¿da z nich sk³ada siê z podrêcz-
nika z kasetami, zeszytu æwiczeñ z p³yt¹ CD oraz
ksi¹¿ki nauczyciela. Podrêcznik podstawowy Es-
cales 1 zawiera 22 jednostki lekcyjne, zaœ Es-
cales 2 liczy ich 18. Pracê z ka¿d¹ z czêœci
przewidziano na ok. 120 godzin lekcyjnych.

Nowatorstwo podrêcznika polega prze-
de wszystkim na doborze i odpowiednim usze-
regowaniu materia³ów i æwiczeñ w sposób
wspomagaj¹cy rozwój autonomii uczenia siê.
Koncepcja podrêcznika opiera siê na metaforze
podró¿y – tytu³owe Escales to zejœcie na l¹d,
postój, przerwa w podró¿y. Escales proponuje
podzielon¹ na etapy wyprawê w krainê jêzyka
i kultury francuskiej. Proces uczenia siê jêzyka
obcego jest tu porównany do podró¿y, gdy¿ tak
jak ona, ³¹czy siê z poszukiwaniem i odkrywa-
niem nowej rzeczywistoœci, radzeniem sobie
w nowych sytuacjach. Ka¿da jednostka lekcyjna
sk³ada siê z czterech czêœci nawi¹zuj¹cych do
ró¿nych momentów podró¿y: Bagages, Par-
cours, Sorties, Aventures.

Czêœæ pierwsza – Bagages, to ,,spakowa-

nie baga¿y’’, czyli wprowadzenie nowego ma-
teria³u jêzykowego. Sposób przedstawienia no-
wych zagadnieñ gramatycznych, leksykalnych
i pragmatycznych stymuluje proste operacje
poznawcze u ucz¹cych siê: zapoznaj¹ siê oni
z jêzykiem przez obserwowanie, kojarzenie ele-
mentów jêzyka (Observez) stawianie i wery-
fikowanie hipotez (Vérifiez que vous avez
compris). Wybrane formy jêzykowe s¹ prezen-
towane w ramce lub w tabeli. Ich analizê i in-
terpretacjê u³atwiaj¹ czêsto zdjêcia lub rysunki
tworz¹ce kontekst sytuacyjny. Brak komen-
tarza metajêzykowego i wyjaœnieñ gramatycz-
nych jest celowy: uczeñ przez obserwacjê i ana-
lizê podanych form powinien samodzielnie
odkrywaæ i systematyzowaæ wiedzê jêzyko-
w¹. Nauczyciele o pogl¹dach tradycyjnych mo-
g¹ oczywiœcie wprowadzaæ nowy materia³
dostarczaj¹c wyjaœnieñ i komentarza ze swej
strony.

Z odpowiednim ,,baga¿em’’ leksykalnym
i gramatycznym uczniowie wyruszaj¹ w dalsz¹
drogê, wymagaj¹c¹ stopniowo coraz bardziej
samodzielnego u¿ycia przyswajanego materia³u.
Czêœæ druga jednostki lekcyjnej, Parcours – to
wytyczona ,,trasa’’, której przebycie polega na
wykonaniu æwiczeñ utrwalaj¹cych wprowadzo-
ne struktury. Proponowane æwiczenia (np. uzu-
pe³nienie niekompletnego tekstu mini-dialogu
a nastêpnie porównanie go z wersj¹ nagran¹ na
taœmie, utworzenie zdañ z rozsypanki wyrazo-
wej, utworzenie logicznego dialogu z rozsypan-

1) Autorka jest doktorantk¹ w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2) Jacques Blanc, Jean-Michel Cartier, Pierre Lederlin (2001), Escales. Méthode de franc,ais 1, 2, CLE International
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ki zdaniowej na podstawie wys³uchanego na-
grania, spontaniczne uzupe³nienie nagrania nie-
kompletnej konwersacji) wymagaj¹ rozumienia
i wykorzystania wprowadzonych w czêœci Baga-
ges nowych elementów, rozwijaj¹ zwi¹zan¹
z ich u¿yciem kompetencjê strategiczn¹, ³¹cz¹
te¿ ró¿ne sprawnoœci.

Sorties, czyli trzecia czêœæ jednostki lekcyj-
nej, umo¿liwia uczniom ,,wyjœcie’’ poza ramy
æwiczeñ utrwalaj¹cych, jak równie¿ poza mate-
ria³ œciœle jêzykowy. Celem tej czêœci jest roz-
wijanie sprawnoœci rozumienia w oparciu o do-
kumenty autentyczne, nios¹ce ze sob¹ treœci
spo³eczno-kulturowe (np. rozumienie ze s³uchu
fragmentów wywiadów, œcie¿ki dŸwiêkowej fil-
mu, przedstawienia teatralnego, codziennych
konwersacji, piosenek; lektura urywków tekstów
literackich, hase³ ze s³ownika, przewodnika tury-
stycznego, artyku³ów prasowych). Zgodnie z za-
sad¹, i¿ sprawnoœci receptywne powinny byæ
szerzej rozwiniête ni¿ sprawnoœci produktywne,
w czêœci tej jest prezentowana ca³a gama ró¿no-
rodnych typów dyskursu i tekstu, które ucznio-
wie ucz¹ siê jedynie rozpoznawaæ i rozumieæ.

Jak to w podró¿y, na uczniów czekaj¹
równie¿ ,,przygody’’, czyli æwiczenia komunika-
cyjne proponowane w ostatniej czêœci jednostki
lekcyjnej – Aventures. Wymagaj¹ one swobod-
nego, czêsto spontanicznego u¿ycia przyswojo-
nego materia³u w sytuacjach komunikacyjnych
zbli¿onych do komunikacji autentycznej. Naj-
czêœciej stosowanym bodŸcem dla wypowiedzi
uczniów s¹ zdjêcia lub obrazki opatrzone po-
leceniem: Qu’est-ce qu’ils peuvent dire? Que
diriez-vous à leur place?.

Ciekawie zaplanowane zosta³o æwiczenie
odgrywania ról. W czêœci Aventures jest przed-
stawiony jedynie ogólny opis sytuacji i intencji
komunikacyjnych, które nale¿y uwzglêdniæ przy
odgrywaniu scenki. Ka¿dy uczeñ zapoznaje siê
z poleceniem i informacjami zwi¹zanymi jedy-
nie z wybran¹ przez siebie rol¹ (np. postaci A,
B czy C) i zamieszczonymi na koñcu podrêcz-
nika. Zabieg ten pozwala na przeprowadzenie
æwiczenia w sposób zbli¿ony do autentycznej
komunikacji, gdy¿ zachowana zostaje luka in-
formacyjna i niska prognostycznoœæ aktu komu-
nikacyjnego, a wypowiedzi uczniów s¹ w du-
¿ym stopniu spontaniczne.

Inne æwiczenia sk³aniaj¹ce uczniów do
interakcji to oparte na zgadywaniu gry i kon-

kursy (np. jedna grupa odpowiadanie na pyta-
nia z geografii Francji u³o¿one przez drug¹).

Sprawnoœæ mówienia jest ³¹czona ze
sprawnoœci¹ rozumienia w zadaniach, w których
trzeba zareagowaæ na wys³uchany fragment na-
grania (np. Vous téléphonez et vous entendez ce
message. Qu’est-ce que vous faites?) b¹dŸ okreœliæ
temat nagranej konwersacji (np. Vous êetes près
de deux personnes qui discutent. Vous entendez la
conversation et vous essayez de comprendre de
quoi elles parlent. Écoutez une seule fois.).

Rozwijaniu sprawnoœci pisania s³u¿¹ au-
tentyczne zadania komunikacyjne, przed którymi
uczniowie mog¹ stan¹æ w codziennym ¿yciu, np.
napisanie zaproszenia dla przyjaciela, udzia³
w ,,czacie’’ w Internecie. Trzeba jednak przyznaæ,
¿e w czêœci Aventures znajdujemy stosunkowo
niewielk¹ liczbê æwiczeñ rozwijaj¹cych swobodn¹
wypowiedŸ pisemn¹. Uczniowie ucz¹ siê pisaæ
g³ównie w czêœci Parcours przez æwiczenia kie-
rowane, w których nale¿y wykorzystaæ lub upo-
rz¹dkowaæ podane elementy, dokoñczyæ tekst
(np. list na podstawie zapisków jego autora).

Ogólnie rzecz bior¹c, pracuj¹c z Escales,
uczniowie posuwaj¹ siê do przodu stopniowo.
Zanim bowiem stan¹ przed zadaniami komuni-
kacyjnymi, stanowi¹cymi najistotniejszy etap
,,podró¿y’’, odkrywaj¹, systematyzuj¹ i utrwala-
j¹ nowy materia³ leksykalny i gramatyczny
w spo³eczno-kulturowym kontekœcie jego u¿ycia.

Tematyka poruszana w podrêczniku jest
podporz¹dkowana celom komunikacyjnym, jak
np. umieæ przywitaæ siê, rozpocz¹æ rozmowê,
wyraziæ swoje odczucia, poprosiæ rozmówcê
o powtórzenie wypowiedzi, wymieniaæ infor-
macje o upodobaniach, zainteresowaniach, za-
pytaæ o drogê, mówiæ o pogodzie, planowaæ
swoje przysz³e dzia³ania, zareagowaæ na zapro-
szenie, prosiæ o radê, opisaæ osoby lub przed-
mioty, uzasadniæ swoje decyzje. Autorzy po-
starali siê przy tym o dobór aktualnego, nowo-
czesnego s³ownictwa oraz interesuj¹cych dla
m³odzie¿y zadañ komunikacyjnych. Dziêki ta-
kim sytuacjom zadaniowym jak np. rozumienie
informacji nagranej na automatycznej sekre-
tarce, konwersacjê za pomoc¹ Internetu, przed-
stawienie siê na stronie internetowej, czy te¿
prowadzenie korespondencji za pomoc¹ poczty
elektronicznej, podrêcznik przygotowuje do
porozumiewania siê i dzia³ania we wspó³czes-
nym spo³eczeñstwie. Zalet¹ Escales jest pre-
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zentowanie sytuacji komunikacyjnych i wystê-
puj¹cych w nich zachowañ werbalnych i nie-
werbalnych przy pomocy licznych zdjêæ i suges-
tywnych ilustracji zaopatrzonych w ,,chmurki’’
z wypowiedziami poszczególnych postaci.

Obok jêzyka standardowego, pojawia siê
tak¿e jêzyk potoczny (registre familier) i staranny
(registre soutenu). Zadbano o wyraŸne zaznacze-
nie ró¿nic dotycz¹cych u¿ycia tych poziomów
jêzyka. Zwroty i wyra¿enia potoczne, prezento-
wane zazwyczaj w ,,chmurkach’’ dorysowanych
do fotografii, s¹ opatrzone gwiazdk¹, która odsy³a
do przypisu umieszczonego pod zdjêciem. Tam
uczeñ znajduje odpowiednik danego zwrotu czy
wyra¿enia potocznego w jêzyku standardowym.

Praca z podrêcznikiem jest przyjemnoœci¹
dziêki atrakcyjnej szacie graficznej. Liczne koloro-
we zdjêcia i rysunki przyci¹gaj¹ wzrok a przejrzys-
ty uk³ad treœci – prezentowanie nowego materia-
³u w ramkach, przyporz¹dkowanie ka¿dej z czêœci
jednostki lekcyjnej innego koloru t³a – sprawia, i¿
przedstawione informacje s¹ czytelne.

Escales nie przyt³acza te¿ ,,prze³adowany-
mi’’ jednostkami lekcyjnymi. Autorzy postawili na
du¿¹ liczbê æwiczeñ, ale krótkich i ró¿norodnych,
co pozwala unikn¹æ znu¿enia. Podrêcznik sprzyja
stosowaniu ró¿nych form pracy – indywidualnej,
grupowej, czy te¿ anga¿uj¹cej ca³¹ klasê.

Szeroki wachlarz dokumentów autentycz-
nych (w tym fragmentów tekstów literackich)
s³u¿y g³ównie rozwijaniu sprawnoœci rozumienia
(czêœæ Sorties) oraz kompetencji interkulturowej.
Uczniowie dowiaduj¹ siê wielu ciekawych rzeczy
nie tylko na temat kultury i ¿ycia we Francji, ale
równie¿ w krajach frankofoñskich. Na uwagê
zas³uguj¹ te¿ cechuj¹ce siê du¿ym autentyzmem
i interesuj¹c¹ treœci¹ nagrania, których trans-
krypcje znajduj¹ siê na koñcu podrêcznika.

Autonomizacji uczenia siê sprzyja dokony-
wanie przez uczniów samooceny. Podrêcznik pro-
ponuje wiêc narzêdzia auto-ewaluacji. W Escales
1 przewidziano 4, a w Escales 2 – odpowiednio
6 tytu³owych ,,postojów w podró¿y’’, s³u¿¹cych
podsumowaniu i auto-ewaluacji, rozwiniêtej
w poprzedzaj¹cych 5–6 jednostkach, wiedzy lek-
sykalnej i gramatycznej oraz kompetencji komu-
nikacyjnej. Test ewaluacyjny bada znajomoœæ s³o-
wnictwa i gramatyki (Evaluation de grammaire et
de vocabulaire) i oddzielnie kompetencjê komuni-
kacyjn¹ (Evaluation communicative). W przypadku
trudnoœci w wykonaniu zadania, uczeñ jest od-
sy³any do odpowiedniej jednostki lekcyjnej.

W ramach ,,postoju’’ przewidziano tak¿e
lekturê komiksu w odcinkach i niekiedy krótkich,
zabawnych tekstów zwi¹zanych z tematyk¹ po-
dró¿y nie wprowadzaj¹cych ¿adnych nowych
elementów jêzykowych. Ich zrozumienie stanowi
po prostu nagrodê za wysi³ek w³o¿ony w naukê.

Warto zauwa¿yæ tak¿e istnienie, bardzo
przydatnej w podrêczniku dla pocz¹tkuj¹cych,
jednostki ,,0’’, która wprowadza w tematykê
zajêæ przedstawiaj¹c podstawowe wiadomoœci
o frankofonii i geografii Francji. Uczniowie za-
poznaj¹ siê te¿ ze zwrotami s³u¿¹cymi do kiero-
wania procesem dydaktycznym na lekcji, np.
Répétez, Vous comprenez?, Répondez ... Jedynie
monolingwalny charakter podrêcznika – brak
poleceñ w jêzyku polskim, czy te¿ s³owniczka
polsko-francuskiego – mo¿e stanowiæ pewn¹
niedogodnoœæ w pracy z pocz¹tkuj¹cymi.

Zeszyt æwiczeñ to uzupe³nienie pracy
z podrêcznikiem. Systematyzuje on i utrwala wie-
dzê wyniesion¹ z podrêcznika, nie wprowadza
¿adnych ,,nowoœci’’. Ka¿d¹ seriê æwiczeñ poprze-
dza przypomnienie jednostek leksykalnych lub
problemów gramatycznych, z którymi uczeñ za-
pozna³ siê w danej lekcji podrêcznikowej.

Znajduj¹cy siê na koñcu zeszytu ,,klucz’’
do æwiczeñ i transkrypcje nagrañ z p³yty CD
pozwalaj¹ uczniom dokonywaæ auto-ewaluacji
i uczyæ siê w sposób autonomiczny. Wiêkszoœæ
æwiczeñ s³u¿y pracy indywidualnej w domu
(np. nagrane na p³ycie kompaktowej æwiczenia
na rozumienie ze s³uchu, æwiczenia fonetyczne,
æwiczenia na rozumienie i produkowanie wypo-
wiedzi pisemnej), czêœæ mo¿e byæ wykorzystana
do pracy z ca³¹ klas¹ na lekcji.

Ksi¹¿ka nauczyciela stanowi cenn¹ po-
moc w przygotowywaniu lekcji z Escales, propo-
nuj¹c ró¿ne podejœcia i warianty realizacji lekcji
oraz podsuwaj¹c wiele informacji kulturoznaw-
czych. Na koñcu ksi¹¿ki znajdziemy propozycje
tabel s³u¿¹cych do auto-ewaluacji w ramach
tworzenia w³asnego portfolio przez uczniów.

Escales to podrêcznik, który kszta³tuj¹c
autonomiczn¹ postawê wobec uczenia siê jêzyka
obcego s³u¿y rozwijaniu indywidualnej kompe-
tencji komunikacyjnej ucznia, pozwalaj¹cej na
skuteczne porozumiewanie siê w sytuacjach ¿y-
cia codziennego. Bogactwo ró¿nych, krótkich
æwiczeñ, czêsto integruj¹cych sprawnoœci, wspó³-
czesna tematyka, przejrzysty i barwny uk³ad gra-
ficzny to dodatkowe atuty Escales.

(kwiecieñ 2002)






