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PIS A N I E O D  P O D S ZE W K I 

PISANIE (CZĘŚĆ D) STANOWI 1/5 WARTOŚCI EGZAMINU BIEGŁOŚCI, CZYLI 40  
punktów. Oznacza to, że aby je zaliczyć, należy uzyskać przynajmniej 24 punkty, 
co stanowi 60%. W przypadku otrzymania mniejszej liczby punktów nie tylko 
ono, ale cały egzamin jest niezdany. 

Wymagania dotyczące umiejętności, jakie powinna posiadać osoba przystępu-
jąca do wykonania części D, są określone w Standardach wymagań egzaminacyj-
nych. Kandydat znajdzie tam �ogólny opis umiejętności�, �rodzaje tekstów�, 
�sytuacje komunikacyjne�, a także �wykaz funkcji i pojęć językowych� oraz 
�wykaz tematyczny�. Wykazy wyznaczają zakres tematyczny zadań i możliwą do 
odegrania rolę w procesie komunikacji pisemnej. Ponadto z Przewodnika po 
egzaminach certyfikatowych kandydat może dowiedzieć się, jak zbudowana jest 
ta część testu oraz o zasadach jej przebiegu, a także o procedurach dotyczących 
poprawy i oceny prac. Z wyżej wymienionych źródeł i z Przykładowych testów 
dla trzech poziomów zaawansowania: B1, B2 i C2 � dostępnych także w Interne-
cie � osoba przystępująca do egzaminu dowie się, jakiej długości tekst musi wy-
produkować na wybranym przez siebie poziomie i że o ocenie pracy decyduje 
pięć równowartych elementów1 (każdy oceniany jest w skali 1�8 punktów). Są 
nimi: 1. wykonanie zadania, czyli treść, długość, forma, kompozycja; 2. popraw-
ność gramatyczna; 3. słownictwo; 4. styl; 5. ortografia i interpunkcja.  

W sumie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących egzaminu 
biegłości jest sporo i ciągle powstają nowe, a mimo to nierzadko zdarza się, że 
kandydaci wybierają nieodpowiedni dla siebie poziom. Można domniemywać, iż 
dzieje się tak dlatego, że jednak nie wszyscy mają dostęp do tych materiałów lub 
że zapoznają się z nimi zbyt pobieżnie. Ponadto na ogół �przymierzają się� do 
danego poziomu globalnie, gdy tymczasem nawet jeden z elementów egzaminu 
opanowany słabiej od reszty, powinien spowodować wybór poziomu niższego.  

Ocena własnych umiejętności jest trudna, a szczególnie dotyczy to pisania. 
W wymienionych publikacjach nie zamieszczono przykładów zadań z zaznaczo-
   

1 Ta informacja znajduje się także w samym teście, obok zadań. 
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nymi błędami, komentarzem poprawiającego i punktacją za poszczególne ele-
menty pracy, dlatego kandydat nie ma się do czego odnieść, tzn. nie ma z czym 
porównać własnych prac. Materiały takie wkrótce powstaną, ale nie będą ilustrować 
wszystkich form z każdego poziomu; nie będą też stanowić wzorca idealnego. 

W wyborze odpowiedniego poziomu, a więc w samoocenie, a także w nabyciu 
pewnych �technicznych� umiejętności, przydatnych w rozwiązywaniu zadań oraz 
psychicznym nastawieniu do egzaminu mogą kandydatom pomóc kursy przygo-
towawcze2. 

Nieumiejętność oceny własnych możliwości jest dużym problemem, ale jeszcze 
większym � niedostateczna wiedza nauczycieli, do których kandydaci zwracają 
się o pomoc. Uczący powinni posiadać przynajmniej podstawowe wiadomości 
dotyczące państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako ob-
cego oraz potrafić pomóc każdemu w wyborze poziomu. Dlatego tak ważną rolę 
odgrywają wszelkie szkolenia i spotkania o charakterze informacyjnym. 

Prześledźmy teraz procedurę powstawania części D egzaminu, czyli pisania3. 
Przypomnijmy najpierw, że część D składa się z trzech zestawów do wyboru (3 x 2 
zadania) dla poziomu podstawowego, z czterech zestawów do wyboru (4 x 2 
zadania) dla poziomu średniego ogólnego i zaawansowanego. Każdy zestaw 
zawiera dwa zadania do wykonania. Zazwyczaj pierwsze polega na napisaniu 
krótszej formy, np. zaproszenia czy życzeń, a drugie � dłuższej, np. opisu lub 
rozprawki. Wymagana długość zadań w zestawie (liczona łącznie) dla poszcze-
gólnych poziomów wynosi 200 słów dla poziomu podstawowego, 300 słów dla 
średniego i 400 słów dla poziomu zaawansowanego.  

W celu przygotowania trzech � dla B1 lub czterech � dla B2 i C2 zestawów zadań, 
należy wybrać odpowiednie propozycje z banku zadań i dobrać je tak, aby nawiązy-
wały do różnorodnych zagadnień z katalogu tematycznego4, umożliwiały realizację 
różnych funkcji komunikacyjnych oraz wykazanie się znajomością stylu, słownictwa 
i składni adekwatnie do poziomu zaawansowania. Ponadto trzeba uważać, żeby żadna 
forma się nie powtarzała, zadbać o zróżnicowanie stylu, a także określić, w granicach 
ilu słów ma się zawrzeć dana wypowiedź. Ponieważ badania, mające pomóc w wy-
znaczeniu optymalnej długości poszczególnych tekstów na wszystkich poziomach 
zaawansowania, są w toku, na razie należy posługiwać się zdrowym rozsądkiem. Na 
przykład nie jest dobre połączenie w jednym zestawie życzeń i opisu osoby lub 
przedmiotu na poziomie B1, ponieważ pierwsze zadanie może zawrzeć się w prze-
   

2 Kurs przygotowawczy ma na celu zapoznanie kandydata z różnymi typami ćwiczeń i techniką ich 
rozwiązywania. Pomaga to kandydatowi zarówno w przygotowaniu się do egzaminu, jak i w ocenie 
własnych możliwości, a w konsekwencji � w wyborze odpowiedniego dla siebie poziomu. 

3 Zarówno układający zadania i testy, jak i poprawiający egzaminy kierują się wytycznymi zawar-
tymi w Vademecum egzaminatora. 

4 Należy unikać tematów specjalistycznych, drażliwych i kontrowersyjnych.  
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dziale 15�20 słów, opis (nie charakterystyka) musiałby więc liczyć 180 słów, a to 
stanowi sztuczne jego wydłużenie. Unikać należy też umieszczania w jednym zesta-
wie dwóch form oficjalnych lub nieoficjalnych, dwóch form korespondencji, dwóch 
form przewidzianych do wygłaszania, np. przemówienia i referatu itp., a także niektó-
rych form (chociaż mają one miejsce w procesie nauczania), jak na przykład CV, 
które jest trudne do oceny lub streszczenia, które jest zbyt mocno sprzężone z czyta-
niem, a więc wychodzi poza umiejętność pisania. 

Oto przykład poprawnie dobranych zadań dla poziomu B1: 

Proszę wybrać jeden z zestawów i wykonać polecenia (a i b) 

Zestaw 1 
a. Proszę napisać zaproszenie dla kolegi na swoje urodziny. (30 słów) 
b. Proszę opisać i scharakteryzować swojego ulubionego nauczyciela. (170 słów) 
 
Zestaw 2 
a. Szuka Pan/i sublokatora (współmieszkańca) do dużego mieszkania w centrum mia-

sta. Proszę napisać ogłoszenie do rozwieszenia w okolicy. (30 słów) 
b. Proszę napisać list do przyjaciół, w którym zachęci ich Pan/i do wspólnego spędzenia wa-

kacji w miejscowości, która bardzo się Panu/Pani spodobała w zeszłym roku. (170 słów) 
 
Zestaw 3 
a. W krótkim liście proszę podziękować starszej sąsiadce za opiekę nad Pani/Pana 

mieszkaniem podczas Pani/Pana tygodniowej nieobecności. (30 słów) 
b. Proszę opowiedzieć ciekawą historię ze swojego dzieciństwa. (170 słów) 

Jak widać, każda krótsza forma liczy 30 słów, a dłuższa � 170, co ułatwia wszelkie 
przeliczenia procentowe (w przypadku wadliwego wykonania jednego zadania � zob. 
przypis 4). W zestawach znajdują się: 1. zaproszenie w wersji nieoficjalnej i charakte-
rystyka (w instrukcji podkreśla się ważność opisu postaci); 2. ogłoszenie i list prywat-
ny; 3. podziękowanie w listowej formie oficjalnej oraz opowiadanie.  

Kandydat ma 90 minut na dokonanie właściwego wyboru zestawu zadań oraz 
na poprawne skomponowanie i zredagowanie całości. Pisze w miejscu do tego 
przeznaczonym, na liniach, między którymi zachowuje się podwójny odstęp, z za-
znaczonymi marginesami.  

Do każdego zadania powinna być dołączona �instrukcja� dla poprawiającego, 
przez co rozumie się opis wymogów dla danej formy. Nie chodzi o instruowanie 
egzaminatora, czym jest opowiadanie czy ogłoszenie, ale na co należy zwrócić 
uwagę przy poprawianiu pracy, a więc czy piszący wykonał wszystkie polecenia 
i skorzystał z sugestii zawartych w formule zadania. Jeśli ma napisać ogłoszenie 
do rozwieszenia w okolicy o znalezionej rzeczy, powinien podać czas, miejsce 
i ewentualnie okoliczności jej znalezienia oraz opisać ją krótko, ale dokładnie. 
W instrukcji takiej powinny znaleźć się uwagi na temat stylu, formy itd. Jest to 
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pożądana pomoc zarówno dla doświadczonych, jak i mniej wprawnych egzami-
natorów, którzy poprawiają wiele prac w krótkim czasie.  

Zaraz po egzaminie kopiuje się wszystkie prace w dwóch egzemplarzach. Na-
stępnie są one na tych kopiach poprawiane niezależnie przez dwóch egzaminato-
rów, zgodnie z kryteriami oceny wypowiedzi pisemnej, które � jak już powiedziano 
� są piszącym znane. Egzaminatorzy zaznaczają błędy, ale ich nie poprawiają. Na 
marginesach oznaczają ich rodzaj za pomocą określonych symboli. Część egza-
minatorów robi to kolorami, np. wyróżnia błędy gramatyczne na zielono, leksy-
kalne na niebiesko itp. Bardzo wyraźnie wtedy widać, który kolor (a więc rodzaj 
błędu) przeważa, a liczenie błędów przebiega dużo sprawniej.  

Następnie egzaminatorzy oceniają w skali od 0 do 4 p. wszystkie elementy i sumu-
ją swoje punkty. Kolejnym etapem jest porównywanie uzyskanej sumy punktów. 
W przypadkach widocznych różnic poprawiający dokonują wspólnie przeglądu 
pracy, aby wyeliminować przeoczenia lub nieprawidłową klasyfikację błędu, co 
najczęściej bywa powodem niezgodności w ocenie. Następnie sumuje się punkty 
obydwu osób i wpisuje w miejscu do tego przeznaczonym. Wszelkie wątpliwości 
i kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący komisji. 

Pierwszy element, czyli �wykonanie zadania�, oceniane jest opisowo, tzn. eg-
zaminator przyznaje punkty, ale uzasadnia je w formie wyjaśnienia. Tu najpo-
ważniejszym utrudnieniem jest fakt, iż oba zadania ocenia się razem, a właśnie 
w kategorii treści, długości pracy, jej formy i kompozycji mogą wystąpić wi-
doczne różnice między pierwszym a drugim zadaniem. Jeśli więc jedno z zadań 
nie zostało wykonane zgodnie z poleceniem albo wcale, drugie ocenia się do 40 
p. (jak gdyby było całością), a następnie odejmuje się tyle punktów, ile wynosi 
ekwiwalent procentowy danego niewykonanego lub wykonanego błędnie zadania5.  

Wszystkie elementy kryteriów oceny są obecnie rozpisane w formie tabelek, 
z �okienkami� na przedział jednego punktu. Ponieważ stosujemy system ćwiart-
kowy, w jednym przedziale mieszczą się cztery możliwości oceny, np. 0, 25 / 0,5 
/ 0,75 / 1 p. Wygląda to na przykład tak:  

B1 
ortografia i interpunkcja 
Bardzo liczne błędy w ortografii i interpunkcji znacznie utrudniające zrozumienie tekstu. 
Zazwyczaj staje się to możliwe dopiero po głośnym odczytaniu tekstu (zapis �ze słuchu�). 

1 0,75 0,5 0,25 

Na razie posługujemy się określeniami �liczne, sporadyczne, nieliczne� błędy, 
które wyglądają na mało szczegółowe, choć w praktyce nie stwarza to większych    

5 Np. jeśli jedno zadanie ma mieć długość 50 słów, a drugie 350 słów (na 400 słów), to pierwsze 
stanowi 1/8 z 40 punktów, czyli ma wartość 5 punktów. Jeśli nie zostanie ono wykonane, ocenia się 
drugie zadanie w skali 40 punktów i bez względu na uzyskany wynik � odejmuje się 5 punktów. 
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problemów. Po dwuletniej praktyce jednak można będzie je uszczegółowić, po-
nieważ analiza egzaminów z 2004 i 2005 roku dostarczyła materiału do próby 
określenia liczby błędów w poszczególnych kategoriach, czyli np. ile punktów 
można przyznać za 14 błędów gramatycznych, a ile za 6. Musi tu jednak obowią-
zywać raczej przedział �od � do�, bowiem błąd błędowi nierówny i każdy należy 
rozpatrywać oddzielnie. Do kryteriów dołączany jest od 2005 roku dodatek, który 
pełni rolę �opisu umiejętności� dla każdego poziomu. Zawarto tam m.in. wykaz 
zagadnień ortograficznych i interpunkcyjnych, które obowiązują na danym po-
ziomie, co powinno ułatwiać egzaminatorom poprawę zadań.  

Przykład 
Wymagania w zakresie ortografii na B1 obejmują znajomość:  
� polskiego alfabetu i opanowanie poprawnego zapisu liter;  
� podstaw zasad pisowni spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; 
� podstaw zasad pisowni spółgłosek twardych i miękkich; 
� podstaw zasad pisowni dużych i małych liter; 
� podstaw interpunkcji. 

Przy poprawie zadań zdarzają się błędy trudne do skategoryzowania, dlatego 
zespół egzaminatorów nieustannie się szkoli, aby wypracować wspólne stanowi-
sko w pewnych kwestiach i rozwiązywać przypadki sporne.  

Nasze plany na najbliższą przyszłość obejmują przygotowanie pilotażowych 
testów dla poziomu C2, w których dwa zestawy mają być zastąpione pojedyn-
czymi zadaniami na przewidzianą liczbę punktów (400), przy czym jedno z nich 
będzie z kategorii pisania wolnego (samodzielnego), w którym temat nie zostanie 
podany. Zdający będzie musiał sam wybrać temat i formę swojej pracy na pod-
stawie zamieszczonej fotografii. Oto instrukcja do takiego zadania: 

Proszę napisać tekst w wybranej przez siebie formie i na zainspirowany treścią poniższego 
obrazka temat. Proszę nadać mu tytuł. (400 słów) 

W ten sposób kandydat próbujący swoich sił na poziomie wykształconego rodzi-
mego użytkownika języka będzie miał większy wybór i będzie mógł w wybrany 
przez siebie sposób zaprezentować ten poziom.  

Jak powiedziano na początku � pisanie stanowi część egzaminu równą pozosta-
łym częściom. Chociaż waga tej sprawności w procesie opanowywania języka 
docelowego jest niezaprzeczalna, w praktyce jest najmniej używana w komunika-
cji � nawet przez native speakerów. Dlatego nie powinno się zbyt rygorystycznie 
oceniać umiejętności pisemnego komunikowania się kandydatów, zwłaszcza 
poniżej poziomu C2. Rzetelnie � tak, zgodnie z wymogami � tak, ale nie można 
oczekiwać, że prace pisemne osób, dla których polski jest językiem obcym, będą 
takie, jak polskich absolwentów gimnazjów � w przypadku poziomu średniego, 
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czy polskich absolwentów liceów � na poziomie zaawansowanym. Kandydaci 
przystępujący do egzaminu nie zawsze mają wykształcenie i tzw. �zacięcie� hu-
manistyczne; ich znajomość języka może mieć bardzo różne korzenie, więc na 
egzaminie historyk może siedzieć obok inżyniera lub gospodyni domowej (córki 
polskiego emigranta, który pracował jako górnik), młody kucharz obok emeryto-
wanego stomatologa, a świeżo upieczony student prawa polskiego pochodzenia 
obok japońskiego biznesmena. Umiejętności w pisemnym komunikowaniu się 
tych osób mogą być tak samo różne, jak różne są ich zawody, zainteresowania i słow-
nictwo �fachowe�, którym się na co dzień posługują w swoich językach prymar-
nych. Dlatego też w zestawach zadań pisemnych powinny znajdować się tematy 
zarówno z tzw. �górnej półki�, jak i bardziej przyziemne, powszednie. Na egza-
minie certyfikatowym najważniejsze jest bowiem to, żeby kandydat dostarczył 
takiej próbki swoich umiejętności, która pokaże, na jakim poziomie zaawanso-
wania się znajduje i na jaką ocenę zasługuje.  
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