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E

gzamin ustny z jêzyka obcego nowo¿ytnego ma
za zadanie sprawdziæ, czy uczeñ (zdaj¹cy) potrafi siê w tym jêzyku porozumieæ, tj. zareagowaæ w odpowiedni sposób na to, co s³yszy, odpowiedzieæ
na pytanie, zadaæ je i zrozumieæ odpowiedŸ, opowiedzieæ o jakimœ wydarzeniu, zaproponowaæ coœ komuœ,
potwierdziæ lub zaprzeczyæ, wynegocjowaæ coœ, przedstawiæ i obroniæ swoj¹ opiniê. To, ogólnie mówi¹c, znajomoœæ funkcji jêzykowych sk³adaj¹cych siê na tzw. komunikacjê jêzykow¹ powoduje, ¿e potrafimy siê porozumieæ. Jêzyk to przecie¿ nie tylko znajomoœæ, nawet
perfekcyjna, gramatyki i s³ownictwa, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, umiejêtnoœæ rozmowy, wyra¿ania
w³asnego zdania i odczuæ. Dlatego na nowej maturze
egzamin ustny z jêzyka angielskiego jest koniecznoœci¹
– egzamin ten mo¿e i powinien byæ sukcesem.
Jak tego dokonaæ? Przede wszystkim trzeba dok³adnie
poznaæ zasady zdawania tego egzaminu, a wiêc wiedzieæ, ¿e mo¿na go zdawaæ na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym (decyduje o tym zdaj¹cy, a wybór
poziomu jest niezale¿ny od wyboru poziomu na egzaminie pisemnym i od poziomu nauczanego w szkole),
i ¿e egzamin jest faktycznie rozmow¹ z egzaminatorem, podczas której nie musi siê rozwi¹zywaæ ¿adnych
³amig³ówek gramatycznych czy s³ownikowych.
Uczniowie nie powinni siê baæ egzaminu ustnego – jest
on przecie¿ zdawany w macierzystej szkole i przed nauczycielami, którzy ich uczyli. Ka¿dy, kto uczy³ siê jêzyka angielskiego w wymiarze choæby 2 godzin tygodniowo, poradzi sobie z egzaminem na poziomie podstawowym. Zdanie egzaminu na poziomie rozszerzonym wymaga wiêkszego wk³adu pracy i du¿o wiêkszych umiejêtnoœci w operowaniu
jêzykiem mówionym.
Wszystkie szczegó³y
techniczne dotycz¹ce
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zdawania egzaminu ustnego (tj. czasu trwania, przebiegu, zasad zdawania, terminów, kryteriów oceniania
itp.) zosta³y podane w poprzednich numerach
„The Teacher” i mo¿na je znaleŸæ w Informatorach maturalnych OKE.
Co zrobiæ, ¿eby egzamin by³ sukcesem? Jak siê do niego przygotowaæ, a zatem jak uzyskaæ swobodê w mówieniu, jak przezwyciê¿yæ opór i strach przed wypowiedzi¹ w jêzyku obcym przed komisj¹, która bêdzie
siê sk³adaæ z samych fachowców jêzykowych? Anglicy
mawiaj¹: Practice makes perfect. I nie bez kozery. Æwiczenie wypowiedzi w jêzyku obcym jest warunkiem
sukcesu (chyba ¿e ktoœ spêdzi³ jakiœ czas w kraju anglojêzycznym i naby³ tê umiejêtnoœæ niejako automatycznie).
Na d³ugo przed tym, gdy uczeñ wybiera poziom egzaminu (przed podjêciem decyzji dobrze jest zasiêgn¹æ
porady u nauczyciela), powinien mieæ kontakt z jêzykiem mówionym. Wspó³czesne podrêczniki k³ad¹ nacisk na mówienie od samego pocz¹tku nauki.
Stymulacja do mówienia za wszelk¹ cenê (nawet za cenê poprawnoœci) jest niezbêdna w procesie nauczania.
Nauczyciel mówi po angielsku, wydaje polecenia, zadaje pytania, uczeñ odpowiada – lepiej lub gorzej, ale
jest kontaktowy, mo¿na siê z nim porozumieæ.
„It's better to speak with mistakes, than to be silent in
perfect English”, to zdanie wypowiedziane na jednej z
konferencji metodycznej najlepiej oddaje istotê rzeczy.
Umiejêtnoœæ komunikowania nie polega na perfekcyjnej znajomoœci gramatyki (która jest szkieletem jêzyka
i jest niezbêdna w procesie uczenia siê), ale w du¿ej
mierze – na braku blokady przed mówieniem w jêzyku
obcym. Jak wiêc przygotowaæ naszych uczniów
do zdawania egzaminów
ustnych?
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Poziom podstawowy
Rozmowy sterowane
Egzamin dla poziomu podstawowego rozpoczyna siê
od odegrania ról w scenkach dialogowych przedstawiaj¹cych sytuacje, w których ka¿dy zdaj¹cy móg³by
siê znaleŸæ. W zestawie dla poziomu podstawowego
jest napisane, kto powinien rozpocz¹æ rozmowê wed³ug podanego scenariusza, co bardzo u³atwia jej rozpoczêcie. Przygotowuj¹c ucznia do matury, poradŸmy
mu, aby wyobrazi³ sobie, ¿e egzaminuj¹cy jest osob¹,
z któr¹ ma tê rozmowê przeprowadziæ – mówiæ
do niej, z ni¹ nawi¹zaæ kontakt, równie¿ wzrokowy
i mimiczny. Scenki powinny wypaœæ mo¿liwie naturalnie. Ka¿d¹ rozmowê powinno siê odpowiednio rozpocz¹æ i zakoñczyæ (good morning, hello, thank you, good bye
itp.) W normalnej rozmowie czêsto wtr¹camy s³owa,
które nadaj¹ jej pewien koloryt, urozmaicaj¹ dialog
i czyni¹ go bardziej naturalnym (np. well, I think,
of course, naturally). Nie bójmy siê takich wtr¹ceñ,
zachêcajmy uczniów do ich u¿ywania, ale tak¿e do
tego, aby do scenariusza dodali coœ od siebie.
Pozwólmy im na wymyœlanie dodatkowych informacji,
nawet koloryzowanie, pod warunkiem jednak, ¿e rzetelnie wywi¹zali siê z zadania, tzn. uwzglêdnili wszystkie punkty dialogu. Rozmowa – tak, ale sterowana.
Oczywiœcie zawsze lepiej jest powiedzieæ wiêcej ni¿
mniej. Wszak oceniany jest jêzyk i sposób pos³ugiwania siê nim. Dla tej naturalnoœci wypowiedzi
bardzo wa¿na jest praca na lekcji w parach
lub grupach, a nie wy³¹cznie kontakt s³owny
z nauczycielem. Pary
lub grupy nale¿y czêsto zmieniaæ, aby
przyzwyczaiæ ucznia
do ró¿nych form wypowiedzi, ró¿nych reakcji osób i ró¿nego
sposobu prowadzenia
rozmowy. Jest to namiastka prawdziwego
dialogu. Poprzez pracê w parach lub
w grupach uczeñ powinien nabieraæ pewnoœci siebie, nie baæ
siê mówiæ w obecnoœci
osób trzecich. Pomocne jest te¿ ogl¹danie
fragmentów filmów
w oryginale, dyskusja
na ich temat, a tak¿e
s³uchanie autentycznych
wypowiedzi
i dialogów. Przygotowuj¹c uczniów do egzaminu ustnego, powiedzmy im,
¿e lepsze efekty daje uczenie siê w domu przez powta-
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rzanie na g³os, tak aby s³yszeæ swoj¹ wypowiedŸ.
Poprawnoœæ gramatyczna w swobodnej wypowiedzi
nie jest najwa¿niejsza. Liczy siê porozumienie, za³atwienie sprawy, uzyskanie i udzielenie informacji, zrelacjonowanie wydarzenia i umiejêtnoœæ negocjowania.
Na 20 punktów mo¿liwych do uzyskania tylko
5 jest przeznaczonych na ocenê umiejêtnoœci jêzykowych (tj. poprawnoœci wypowiedzi, ró¿norodnoœci
u¿ytych struktur gramatycznych i bogactwa s³ownictwa).
W trakcie ca³ego procesu uczenia siê, a tym bardziej
przygotowuj¹c siê do egzaminu ustnego, mo¿na æwiczyæ scenki dialogowe w³aœciwie wszêdzie – nawet
w autobusie lub na spacerze – buduj¹c w myœlach zdania i przywo³uj¹c zwroty przyswojone w szkole, stosownie do sytuacji, w której siê znaleŸliœmy lub której
jesteœmy œwiadkami. Gdy na przyk³ad widzimy, ¿e
do tramwaju wsiada starsza kobieta z ciê¿k¹ torb¹, wyobraŸmy sobie, ¿e chcemy jej pomóc, i mówimy:
Excuse me, shall I help you? Takich ¿yciowych sytuacji
s¹ tysi¹ce, a wiêc tysi¹ce mo¿liwoœci powtarzania
zwrotów. Warto to uczniom uœwiadomiæ!
Æwiczenia ucz¹ce jêzyka funkcjonalnego (functional
language) i strategii mówienia (speaking strategies) s¹ we
wszystkich podrêcznikach kursowych. Skupmy
na tych æwiczeniach szczególn¹ uwagê, jako ¿e s¹ doskona³ym przyk³adem takich scenek.

ród³o: New Opportunities Pre-Intermediate.
© Pearson Education Ltd 2004
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Dobrze jest równie¿ zaproponowaæ uczniom za³o¿enie
zeszytu wyra¿eñ i s³ówek, gdzie w odpowiednich miejscach bêd¹ notowaæ potrzebne zwroty. Bêdzie to bardzo przydatne przy powtórzeniach do matury. Jeœli
uczniowie maj¹ k³opot z doborem s³ów, chcieliby rozszerzyæ s³ownictwo na dany temat lub przypomnieæ sobie zwroty zwi¹zane, na przyk³ad, z uprzejmym w³¹czaniem siê do rozmowy, taki zeszyt bêdzie nieoceniony. Wszystkie te informacje powinny byæ zebrane
w bardzo przystêpnie pogrupowane dzia³y, takie jak
s³ownictwo tematyczne lub zwroty dnia codziennego
(np. prowadzenie rozmów, uzyskiwanie i udzielanie informacji, udzielanie rad i instrukcji, wskazywanie drogi, wyra¿anie opinii).
Przyk³adem takiego katalogu wyra¿eñ jest Repetytorium jêzyka angielskiego wydawnictwa Pearson Education Polska.
Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e
uczeñ nie zawsze musi
od razu dok³adnie zrozumieæ wszystko, co do niego
mówi egzaminuj¹cy. Mo¿e,
a nawet powinien poprosiæ
o powtórzenie lub wyjaœnienie i musi przy tym
wiedzieæ, ¿e egzaminuj¹cy
nie uzna tego za b³¹d.
W normalnej konwersacji
bardzo czêsto prosimy
o uœciœlenie lub powtórzenie – jest to naturalne.
A wiêc takie w³aœnie æwiczenia podczas naszych
lekcji s¹ bardzo wskazane.
Jeœli nie ma siê gotowej odpowiedzi i trzeba zebraæ
myœli, warto mieæ w zanadrzu zwroty pozwalaj¹ce
zyskaæ na czasie, takie jak
well, actually, you see, in fact,
how shall I put it. Praca
w parach na lekcji jest
przy æwiczeniu tych zwrotów niezbêdna. Zadaj¹c sobie nawzajem pytania i reaguj¹c na nie, stosujemy opisane wy¿ej strategie.
20
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Jeœli uczeñ nie pamiêta jakiegoœ s³owa, powinien spróbowaæ zast¹piæ je innym, bardziej ogólnym, przeformu³owaæ zdanie, uzupe³niæ gestem, opisem przedmiotu lub definicj¹. Te umiejêtnoœci mo¿na bardzo skutecznie wyæwiczyæ w rozmowach na lekcji, gdy uczeñ
nie rozumie nauczyciela, gdy nie rozumie kolegi lub
gdy ma k³opoty z wyjaœnieniem, o co mu chodzi. Jest
wiele u¿ytecznych zwrotów i s³ów „wytrychów” (np.
s³owo stuff lub wyra¿enie sort of). Mo¿na pokusiæ siê
o zrobienie na u¿ytek uczniów takiego s³owniczka, bazuj¹c na przerabianym podrêczniku lub repetytorium.
Poziom podstawowy
Opis obrazka
Wydawa³oby siê, ¿e opisanie obrazka jest bardzo ³atwym zadaniem. Otó¿ i tutaj potrzebne s¹ pewne umiejêtnoœci i strategie. Trzeba nie tylko znaæ s³owa potrzebne do opisu, ale jeszcze wiedzieæ, ¿e na przyk³ad
nie powinno siê zaczynaæ opisu od s³ów: In the picture
I can see..., ale raczej: The picture shows..., i ¿e najw³aœciwszym czasem gramatycznym przy opisywaniu rysunku, fotografii lub ilustracji jest Present Continuous –
tak, jakbyœmy opisywali to, co naprawdê w danej chwili widzimy, jakbyœmy uczestniczyli w tych wydarzeniach.

ród³o: Matura z jêzyka angielskiego Repetytorium
© Pearson Education Ltd 2004
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Jeœli mamy opisaæ obrazek, trzeba tê wypowiedŸ umiejêtnie przedstawiæ, ¿eby nie by³a chaotyczna i byle jaka. Zacznijmy od ogólnego opisu tego, co widaæ
na obrazku – od faktów. Potem przejdŸmy do opisywania szczegó³ów i do interpretacji, a na samym koñcu dobrze jest wyraziæ swoj¹ opiniê i wra¿enia z ogl¹danego materia³u ilustracyjnego (interpretowanie i wyra¿anie opinii nie jest wymagane przy opisie, lecz dopiero
przy pytaniach, a w ¿adnym wypadku nie mo¿e opisu zast¹piæ). W ka¿dym podrêczniku do nauki angielskiego
s¹ dziesi¹tki ilustracji i praktycznie ka¿d¹ mo¿na wykorzystaæ do æwiczenia opisu. Bardzo polecam takie
w³aœnie æwiczenie na rozgrzewkê lub jako przerywnik
w czasie lekcji. Bujna wyobraŸnia uczniów bardzo u³atwia opisanie ilustracji, szczególnie wtedy gdy trzeba
podaæ interpretacjê lub coœ skomentowaæ. Æwiczeniem
rozbudzaj¹cym wyobraŸniê jest tworzenie krótkich historyjek na podstawie obrazka, dopisywanie dalszego
ci¹gu zdarzeñ czy wymyœlanie, co siê zdarzy³o, zanim
zrobiono zdjêcie. Opisywanie obrazków mo¿na te¿
urozmaiæ, np. konkursami na najlepiej opisany obrazek lub najbardziej zwariowan¹ interpretacjê, ale te¿
mo¿na potraktowaæ opis bardzo powa¿nie, np. jako
opis dokumentacji pracy naukowej. Przyk³adowy prawid³owy opis zdjêcia znajdziemy we wspomnianym ju¿
Repetytorium.
Ucz¹c jêzyka i sztuki konwersacji, powinniœmy wyrabiaæ w uczniach umiejêtnoœæ przewidywania, co nasz
rozmówca mo¿e nam powiedzieæ, o co zapytaæ, czym

ród³o: Matura z jêzyka angielskiego Testy
© Pearson Education Ltd 2004

The

Teacher

byæ zainteresowany. Opisywanie obrazka przecie¿
do czegoœ prowadzi – do dalszej rozmowy, do wyra¿ania naszego stanowiska, opinii, znajomoœci zagadnienia. Pytania, które zada egzaminuj¹cy, bêd¹ siê oczywiœcie odnosi³y do ilustracji, ale bêd¹ wykracza³y poza jej
opis. Æwicz¹c sztukê konwersacji w jêzyku angielskim,
mo¿emy wykorzystaæ obrazek jako wstêp do rozmowy
lub wrêcz dyskusji na temat bardziej ogólny, np. mówi¹c o konkretnym sporcie, zastanowiæ siê nad rol¹
sportu w ¿yciu lub nad kwesti¹ rywalizacji w sporcie.
Na pewno te¿ w ka¿dej naturalnej rozmowie nawi¹zujemy do swoich w³asnych doœwiadczeñ i oczekiwañ.
Dlatego wa¿ne jest, aby uczniowie umieli odpowiedzieæ na pytania o ich zainteresowania i pasje, o preferencje i obawy.
Poziom rozszerzony
Rozmowa na podstawie materia³u stymuluj¹cego i prezentacja wybranego tematu
Umiejêtnoœci uczniów zdaj¹cych egzamin na poziomie
rozszerzonym s¹ du¿o wiêksze, maj¹ oni bogatszy zasób s³ów, pos³uguj¹ siê bardziej urozmaiconymi strukturami gramatycznymi i doœæ swobodnie mówi¹. Powinni tak¿e umieæ doœæ szybko orientowaæ siê, co
przedstawia materia³ ilustracyjny i jakie niesie przes³anie. Bardzo skutecznie uczy tego czytanie nag³ówków
gazet i czasopism (mo¿na skorzystaæ z Internetu), artyku³ów prasowych i skrótu wiadomoœci telewizyjnych.
Pamiêtajmy, ¿e rozmowa na podstawie
materia³u stymuluj¹cego dotyczy typowych zagadnieñ, wed³ug katalogu tematów (patrz Informator maturalny),
i polega na umiejêtnoœci przedstawienia treœci materia³u, zinterpretowania
go i wyra¿enia swojej opinii. Wszystko
to odbywa siê na zasadzie pytañ i odpowiedzi, a wiêc nie chodzi tu o jak¹œ
szczególn¹ strukturê wypowiedzi, a jedynie o rzetelny opis materia³u, logiczn¹ interpretacjê, wyra¿enie w³asnych
opinii i umiejêtnoœæ wypowiadania siê
na ogólne tematy. Wa¿ne jest wyrobienie w uczniach nawyku zawierania
w wypowiedziach (szczególnie w opisie materia³u) odniesieñ do wszystkich
elementów objêtych pytaniem (czyli
na przyk³ad do nag³ówków, ilustracji
i fragmentów tekstu). Druga czêœæ egzaminu polega na prezentacji wybranego tematu przez d³u¿szy czas (2-3
minuty) i tutaj umiejêtne skonstruowanie wypowiedzi (wstêp, rozwiniêcie, zakoñczenie) jest uzasadnione
i konieczne.
Oba zadania na egzaminie na poziomie rozszerzonym wymagaj¹ dobrej
znajomoœci s³ownictwa z danej dziedziny (np. podró¿owanie czy zdrowie), ale tak¿e umiejêtnoœci wydoby21
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cia z danego tematu wielu jego aspektów (np. dobrych
i z³ych stron, korzyœci, zagro¿eñ, walorów estetycznych). Przygotowuj¹c uczniów do zdawania tego egzaminu, trzeba po³o¿yæ bardzo silny nacisk na s³ownictwo, dobieraj¹c na lekcjê teksty i tematy do dyskusji
tak, aby rozszerzyæ i utrwaliæ zasób s³ów zwi¹zanych
z danym tematem. Przekonajmy uczniów do za³o¿enia
s³owniczka tematycznego na w³asny u¿ytek. Powinien
on zawieraæ definicje s³owa (wyra¿enia) w jêzyku angielskim, przyk³ad u¿ycia tego s³owa i polskie t³umaczenie. Nie doœæ, ¿e taki s³owniczek systematyzuje wiedzê (³atwiej siê potem powtarza), to jeszcze pozwala
na utrwalenie pisowni (wa¿ne dla uczniów dysgraficznych).
Czytanie artyku³ów i ksi¹¿ek (równie¿ w wersji uproszczonej, tzw. readers) rozszerza zakres s³ownictwa
i wzbogaca je.
Teksty omawiane na lekcji, zarówno te z podrêczników,
jak dodatkowe, stan¹ siê ciekawsze, gdy bêdziemy
o nich dyskutowaæ, a nie tylko relacjonowaæ je lub wykonywaæ za³¹czone do nich æwiczenia. Dyskusje nie
musz¹ siê toczyæ na forum klasy – w parach lub grupach uczniowie doskonale sobie radz¹ i maj¹ wiêksz¹
swobodê wypowiedzi. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e
monitorowanie tych rozmów jest konieczne. Prezentowanie artyku³ów prasowych, ciekawych lub aktualnych
tematów, indywidualnych zainteresowañ uczniów, opowieœci, np. z podró¿y po krajach anglosaskich, sk³ania
22
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do samodzielnej pracy i uczy uczniów konstruowania
d³u¿szej, samodzielnej wypowiedzi.
Oba zadania maturalne wymagaj¹ du¿ej koncentracji
i udzielenia mo¿liwie najpe³niejszych odpowiedzi
na pytania, dlatego praca na lekcji powinna zawieraæ
te¿ takie dzia³ania, które pobudzaj¹ do wypowiedzi,
do uwa¿nego s³uchania rozmówcy i udzielania wyczerpuj¹cych odpowiedzi na pytania bez odbiegania od tematu. W Repetytorium jêzyka angielskiego mo¿na znaleŸæ
æwiczenia przygotowuj¹ce do takich wypowiedzi. S¹
one pogrupowane tematycznie, co daje mo¿liwoœæ
gruntownego powtórzenia i utrwalenia s³ownictwa, zawieraj¹ æwiczenia ucz¹ce interpretacji poszczególnych
elementów materia³u stymuluj¹cego (np. diagramów,
drobnych og³oszeñ czy ilustracji), jak równie¿ materia³
do dyskusji z pytaniami, po których przerobieniu
uczeñ nie powinien mieæ problemów ze swobodn¹ wypowiedzi¹ na dany temat.
Przygotowuj¹c uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym, powinniœmy zachêcaæ ich do robienia notatek z tekstów, które czytaj¹ (np. po ka¿dym
akapicie), do robienia listy s³ów i wyra¿eñ z tych tekstów. Mog¹ siê tymi wyra¿eniami pos³u¿yæ, interpretuj¹c lub prezentuj¹c omawiany tekst.
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Pamiêtajmy, ¿e na egzaminie maturalnym zdaj¹cy ma
15 minut na przygotowanie swoich wypowiedzi, a podczas samego egzaminu mo¿e korzystaæ z notatek.
Zwracajmy te¿ uwagê na sam sposób przygotowania
wypowiedzi, które powinny mieæ w³aœciw¹ konstrukcjê: wstêp, rozwiniêcie i zakoñczenie. Podzia³ wypowiedzi na wyraŸnie zaznaczone etapy jest bardzo wa¿ny. Uczniowie czêsto broni¹ siê przed robieniem planu
wypowiedzi, ale przecie¿ spójna, logiczna wypowiedŸ
to lepsze jej zrozumienie i oczywiœcie lepsza ocena na egzaminie. Wiele kursowych podrêczników zawiera te¿ strategie prezentacji wypowiedzi ustnej. Oto
przyk³ad planu i strategii wypowiedzi z podrêcznika
Opportunities Intermediate.
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Dopilnujmy te¿, aby uczeñ potrafi³ swobodnie pos³ugiwaæ siê tzw. linking words (however, although, moreover
itp.), aby jego wypowiedŸ by³a wieloaspektowa (trzy
aspekty), aby prezentacja tematu mieœci³a siê w ramach
2-3 minut. WypowiedŸ trwaj¹ca krócej ni¿ 2 minuty
powoduje obni¿enie punktacji na egzaminie. Istotne
jest równie¿, aby zdaj¹cy nie u¿ywa³ wy³¹cznie sformu³owañ i wyra¿eñ z materia³u stymuluj¹cego, ale pos³ugiwa³ siê spontanicznie s³ownictwem, które zna, i u¿ywa³ wyra¿eñ idiomatycznych.
I wreszcie – dyskusja z egzaminuj¹cym na temat prezentacji. W tej rozmowie na ogó³ nie chodzi o wyjaœnianie szczegó³ów ani o podawanie dodatkowych faktów, ale o umiejêtnoœæ przedstawiania i obrony w³asnych opinii, uœciœlenie wypowiedzi, umiejêtnoœæ przeformu³owania stwierdzeñ. Podczas normalnej pracy
na lekcji, s³uchaj¹c wypowiedzi ucznia, nawet krótkiej,
dobrze jest zadawaæ pytania, prosz¹c o dodatkow¹ argumentacjê, o przeformu³owanie wypowiedzi (np.
Why do you think so?, Can you elaborate on that, please,
What do you mean by saying that...?, Would you clarify
your point of view?, Why are you so strict about it?).
I wreszcie – umiejêtnoœci jêzykowe, a wiêc u¿yte
struktury gramatyczne, s³ownictwo, wymowa i intonacja. Systematyczna praca nad tymi aspektami jêzyka
jest niezbêdna – korygowanie b³êdów w wypowiedzi
ucznia (zawsze po wypowiedzi, a nie w jej trakcie),
uzmys³awianie mu, jakie b³êdy pope³ni³ i na co musi
zwróciæ uwagê. Sta³y kontakt z autentycznym jêzykiem, jego intonacj¹ jest koniecznoœci¹. Mog¹ nam
w tym pomóc teksty do s³uchania z podrêcznika kursowego, s³uchanie wiadomoœci radiowych i telewizyjnych, s³uchanie piosenek, ogl¹danie filmów w oryginale lub z polskimi napisami.
Niniejszy artyku³ zawiera zaledwie kilka sugestii dotycz¹cych pracy z uczniami podczas przygotowywania
ich do egzaminu maturalnego. Droga do sukcesu jest
zazwyczaj mozolna i d³uga, ale dostêpne podrêczniki
kursowe wraz z innymi materia³ami dydaktycznymi
(repetytoria, testy, zeszyty æwiczeñ, kasety wideo itp.)
daj¹ wiele mo¿liwoœci wyboru i bardzo u³atwiaj¹ nam
pracê.

W kolejnym artykule dr Hanna Mrozowska, adiunkt
Centrum Kszta³cenia Nauczycieli Jêzyków Obcych
i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
omówi czêœæ pisemn¹ egzaminu maturalnego z jêzyka
angielskiego od 2005 roku. Poni¿ej prezentujemy kolejne pytanie dotycz¹ce matury z jêzyka angielskiego
od 2005 roku: Czy w trakcie egzaminu ustnego egzaminuj¹cy na proœbê zdaj¹cego mo¿e powtórzyæ lub
przeformu³owaæ pytanie? Jak zwykle prosimy o kierowanie odpowiedzi drog¹ elektroniczn¹ na adres matura2005@longman.com.pl lub poczt¹ na adres redakcji
„The Teacher” z dopiskiem „MATURA 2005”.
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