
Zakres materiału oraz formuła sprawdzianu kompetencji  

z języka angielskiego 

 dla kandydatów do programu dyplomowego matury międzynarodowej  

w ZSO nr13 w Gdańsku- IB WORLD SCHOOL 1309 

1. Oczekiwany poziom kompetencji językowych B2-C1 według klasyfikacji 

Rady Europy zawartej w Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

 

2. Pisemny sprawdzian kompetencji językowych trwa 90 minut i składa się z 

dwóch części- rozumienia tekstu czytanego oraz dłuższej wypowiedzi 

pisemnej.  

2.1.  W części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem kandydat 

powinien się wykazać umiejętnością rozumienia i przetwarzania 

różnorodnych rodzajów tekstów- publicystycznych, literackich oraz 

korespondencji formalnej i nieformalnej. Zadania sprawdzające 

rozumienie tekstu w swojej formie przypominają powszechnie znane 

testy Cambridge, czyli wielokrotny wybór, prawda/fałsz, dobieranie, test 

luk.  

2.2. W wypowiedzi pisemnej kandydat powinien wykazać się 

umiejętnością tworzenia jednej z następujących form pisemnych: esej, 

opowiadanie, recenzja, list formalny, wpis na blogu. 

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego trwa około 10 minut i 

służy zaprezentowaniu przez zdającego umiejętności swobodnego 

formułowania płynnej wypowiedzi ustnej na dany temat, jasnego i 

dobrze ustrukturyzowanego przekazania własnych argumentów wraz z 

uzasadnieniem, oraz umiejętności kulturalnego prowadzenia dyskusji w 

sposób pokazujący otwartość i szacunek dla innych poglądów. Ważnym 

elementem rozmowy jest odniesienie się kandydata do filozofii i 

wartości programu IB w kontekście ogólnym i personalnym. 

3.1. Podczas rozmowy ocenie podlega zarówno treść wypowiedzi, jak i 

jakość użytego języka. W obu kategoriach kandydat może uzyskać po 6 

punktów. 

3.2. Pytania otwarte, które mogą pojawić się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, dotyczą następujących zakresów tematycznych: 



Global issues: social problems, migration, discrimination, homelessness, 

unemployment, globalization, nationalism, conflicts and their 

resolutions,  

Ecology: global warming, climate change, alternative forms of energy,  

Social issues: social events, tolerance, human rights, subcultures, 

poverty, unemployment, stereotypes etc.  

Change and Technology: the Internet, mobile phones, computers, 

cutting edge technology, mass etc. media, advertising  

Customs and traditions: school uniforms, religious and national 

holidays, verbal and non-verbal forms of communication  

Health: conventional and alternative medicine, eating habits, stress, 

beauty,  

Leisure: hobbies, sports, travel, etc. 

Identity : role models, belonging to different group, influneces 

3.3. Przykładowe pytania: 

 

Is keeping animals in zoos a good idea? Discuss the problem taking into consideration at least two of 
the following: 

 education 
 cruelty to animals 
 entertainment 

 
How important are stories in our lives? 

 Education 
 Entertainment 
 Tradition 

 

 

 


