CAN DO STATEMENTS A1
Beginner, N1, S1, NOR1, H1, F1, W1, R1, P4F1
Słuchanie

Czytanie

Rozumiem, gdy ktoś mówi do mnie bardzo powoli i wyraźnie, często
przerywając w celu umożliwienia mi zrozumienia.

Rozumiem informacje na temat ludzi (ich miejsca zamieszkania,
wieku, itp) czytane w gazetach.

Rozumiem proste wskazówki, jak dostać się z punktu X do punktu Y
piechotą lub publicznymi środkami transportu.

Potrafię znaleźć w kalendarzu imprez lub na plakatach miejsce i
godzinę interesującego mnie filmu lub koncertu.

Rozumiem pytania i polecenia wymawiane powoli i wyraźnie, oraz
potrafię zastosować się do krótkich, prostych wskazówek.

Rozumiem treść kwestionariusza (formularz rejestracyjny, formularz
zgłoszeniowy w hotelu) na tyle dobrze, by podać swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, narodowość).

Znam cyfry, potrafię podawać ceny i powiedzieć, która godzina.

Rozumiem słowa i zwroty na tablicach informacyjnych, z którymi
mam kontakt na co dzień (na przykład „Dworzec”, „Parking”, „Zakaz
parkowania”, „Zakaz palenia tytoniu”, „Trzymaj się lewej strony”).
Rozumiem najważniejsze komendy niezbędne do obsługi programu
komputerowego, np. „DRUKUJ”, „ZAPISZ”, „KOPIUJ”.

Interakcja ustna

Rozumiem krótkie i proste wskazówki, np. jak dotrzeć z punktu X do
punktu Y.

Umiem przedstawić kogoś, a także przywitać się i pożegnać.

Rozumiem krótkie i proste wiadomości na kartkach pocztowych, np.
pozdrowienia z wakacji.

Potrafię zadać i odpowiedzieć na proste pytania, a także porozumieć
się w razie potrzeby i w codziennych sytuacjach.

W codziennych sytuacjach rozumiem proste wiadomości
pozostawiane przez znajomych i współpracowników, np. „Wracam o
16.00” .

Potrafię porozumieć się używając prostych zwrotów, ale wiele zależy
od mojego rozmówcy, który powinien mówić wolniej i parafrazować
moje słowa, pomagając mi tym samym w powiedzeniu tego, co chcę.
Potrafię zrobić podstawowe zakupy pomagając sobie wskazywaniem i
gestami.

Pisanie

Potrafię rozmawiać o liczbach, ilościach, cenach i godzinach.

Potrafię wypełnić dane osobowe w formularzu (praca, wiek, adres,
hobby).

Potrafię prosić o różne rzeczy i podawać różne rzeczy innym.

Potrafię napisać kartkę z życzeniami (np. z życzeniami
urodzinowymi).

Potrafię zadawać pytania o miejsce zamieszkania, o inne osoby,
posiadane przedmioty, itp. I odpowiadać na takie pytania.

Potrafię napisać prostą kartkę poczatową (np. z pozdrowieniami z
wakacji).

Mogę podkreślać czas używając wyrażeń „w przyszłym tygodniu”, „w
zeszły piątek”, „w listopadzie”, „godzina trzecia”.

Potrafię napisać komuś notkę z informacją, gdzie jestem, lub gdzie
mamy się spotkać.
Potrafię napisać zdania i proste wyrażenia o sobie, na przykłąd gdzie
mieszkam i co robię.

Wypowiedź ustna
Potrafię podać swoje dane osobowe (adres, numer telefonu,
narodowość, wiek, sytuację rodzinną i zainteresowania).
Potrafię opisać swoje miejsce zamieszkania.

Strategie

Potrafię powiedzieć, że czegoś nie rozumiem.
Potrafię w prosty sposób poprosić kogoś, żeby powtórzył.
Potrafię w prosty sposób poprosić kogoś, żeby mówił wolniej.

