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 Sprawozdanie z biegłości językowej ucznia  

Wyjaśnienie dla Rodziców/Opiekunów 

 

 

LAS Links jest sprawdzianem, mającym na celu ocenę umiejętności ucznia w posługiwaniu się językiem 

angielskim jak i zrobionych przez niego postępów. 

Świadectwo ucznia 

Świadectwo ucznia informuje rodziców i opiekunów o wynikach testu ich dziecka. Każdego roku 

sprawdziany Las Links oceniają umiejętność uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim w 

środowisku szkolnym i społecznym.  Podają one osiągnięte przez nich wyniki i poziomy zaawansowania 

w każdej z poniższych umiejętności językowych: 

• Ogólny wynik: 

o Ogólny wynik jest przeciętną skalowanych wyników w zakresie Mówienia, Słuchania, 
Czytania i Pisania i jest zdecydowaną miarą ogólnej znajomości języka angielskiego.  

• Główne obszary umiejętności:  

o Mówienie 
o Słuchanie 
o Czytanie 
o Pisanie 

• Połączone obszary umiejętności:  

o Rozumienie (Słuchanie + Czytanie) 
o Czynna znajomość języka (Mówienie + Pisanie) 
o Umiejętność porozumiewania się (Mówienie + Słuchanie) 
o Umiejętność czytania i pisania (Czytanie + Pisanie) 

 

Wyniki i poziomy znajomości języka 

Punkty możliwe: Całkowita ilość punktów, jakie można zdobyć w każdym obszarze umiejętności. 

Punkty zdobyte: Ilość punktów, które zdobył uczeń za poprawne odpowiedzi w każdym z obszarów 

umiejętności językowych 

Wynik w skali: Ilość Punktów Zdobytych, zmieniona na wynik, który pokazuje postępy ucznia z jednego 

roku szkolnego drugi. Każdy obszar umiejętności ma swoją skalę wyników, tak że nie można 

porównywać wyników między obszarami umiejętności. Na przykład, nie można porównywać skali 

wyników z umiejętności Słuchania ze skalą wyników z umiejętności Mówienia. 

Poziom Zaawansowania: Wyniki skalowane każdego ucznia umieszcza się w jednym z pięciu poziomów, 

określających jego znajomość języka angielskiego.  
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Opisy Poziomów Zaawansowania  

Poziom 1: Początkujący  

Na Poziomie 1 uczeń dopiero zaczyna porozumiewać się w szkole głównie za pomocą gestów i 

swojego języka ojczystego. 

Poziom 2: Wczesny średnio zaawansowany  

Na Poziomie 2, uczeń posługuje się językiem angielskim, ale często z błędami, które mogą 

przeszkadzać w komunikacji. 

Poziom 3: Średnio zaawansowany  

Na poziomie 3 uczeń rozwija umiejętność efektywnej komunikacji, ale może robić błędy. 

Poziom 4: Zaawansowany  

Na Poziomie 4 uczeń może się efektywnie porozumiewać, ale z kilkoma błędami. 

Poziom 5: Biegła znajomość języka 

Na Poziomie 5 uczeń porozumiewa się sprawnie w celach towarzyskich i szkolnych prawie bez 

błędów. 

Druga Strona Świadectwa Ucznia 

W górnej części drugiej strony znajdują się Punkty zdobyte, Punkty Możliwe i Średnia Wyników Grupy 

Odniesienia (z ang. Reference Group Average - RGA) z każdego obszaru umiejętności. RGA jest 

oczekiwanym przeciętnym wynikiem uczniów, którzy wzięli udział w sprawdzianie LAS Links. 

W dolnej części drugiej strony znajduje się miara ‘Lexile’ dopasowana do ogólnego wyniku dziecka z 

języka angielskiego. Miary Lexile używa się do ustalenia poziomu czytania dziecka, tak że korzystając z 

poniższych, darmowych materiałów możesz znaleźć książki, które pomogą mu poprawić tę umiejętność. 

Wystarczy pójść na stronę internetową www.lexile.com i wprowadzić numer Lexile, jaki dostało dziecko, 

żeby znaleźć tam listy odpowiednich książek. 

 

http://www.lexile.com/

