
 

 

Warunki sprawdzianu predyspozycji językowych do I klasy oddziału międzynarodowego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu 

 

1. Sprawdzian predyspozycji językowych odbywa się w formie ustnej, w języku ojczystym 

kandydata. 

2. Kandydat otrzymuje zadania przy dwóch stanowiskach, przy których zasiada komisja składająca 

się z czterech osób, po dwie przy każdym stanowisku. 

3. Przy każdym ze stanowisk kandydat otrzymuje 4 zadania. Za poprawne wykonanie zadania 

kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań 

przy obydwu stanowiskach kandydat może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

4. Przy pierwszym stanowisku sprawdzane są umiejętności, o których mowa w ust. 5a do 5d poniżej. 

Przy drugim stanowisku sprawdzane są umiejętności, o których mowa w ust. 5e  

do 5f poniżej.  

5. Podczas sprawdzianu kandydat otrzymuje zadania sprawdzające predyspozycje językowe w 

zakresie: 

a. dokonywania prawidłowej analizy i syntezy wyrazów, 

b. rozumienia przeczytanego wyrazu i dobrania do niego odpowiedniej ilustracji, 

c. tworzenia poprawnie zbudowanego zdania z rozsypanki wyrazowej, 

d. myślenia przyczynowo – skutkowego oraz doboru adekwatnego, bogatego słownictwa 

podczas wypowiedzi na temat wskazanej historyjki obrazkowej, 

e. powtarzania krótkich sekwencji wyrazów w języku obcym, 

f. zapamiętywania nowych słów w języku obcym na podstawie prostej ilustracji. 

6. Kandydat otrzymuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania 12 pkt. 

7. Otrzymanie pozytywnego wyniku sprawdzianu nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do 

oddziału międzynarodowego. Zgodnie z przepisem art. 138 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)  

w przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

brany jest pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Każdego roku minimalna 

liczba punktów wymagana do zakwalifikowania kandydata  

do klasy oddziału międzynarodowego, uzależniona jest od poziomu wszystkich kandydatów. 

8. Sprawdzian predyspozycji językowych bada bogactwo słownictwa, praktyczną znajomość reguł 

gramatycznych, wyczucie językowe, stylistyczne i podstawową znajomość praktyczną języka, a 

także umiejętność myślenia logicznego opartego na języku ojczystym.   


