Egzamin końcowy z języka obcego – poziom B2
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego student ma wykazać się
znajomością języka obcego na poziomie B2.
(link do ESOKJ)
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno z części
pisemnej jak i ustnej.
Opis egzaminu pisemnego
Egzamin pisemny trwa 120 min. Ma na celu przetestowanie trzech sprawności językowych
(słuchania, czytania i pisania) oraz użycia struktur leksykalno-gramatycznych. Za każdą z nich
można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli łącznie 80 pkt,. Do zaliczenia części pisemnej wymagane
jest min. 48 pkt. Wszystkie polecenia do ćwiczeń są w języku obcym.

Część
egzaminu

Liczba zadań

Słuchanie

Dwa
Dwa z podanych typów zadań do wyboru przez lektora:
(nagranie obu
1. test wyboru – po wysłuchaniu nagrania student
zadań
wybiera jedną poprawną odpowiedź z trzech lub
odtwarzane jest
czterech podanych;
dwukrotnie)
2. uzupełnianie brakujących informacji w tekście;
3. ocena prawdziwości zdań w stosunku do
nagrania (Prawda/Fałsz lub Prawda/Fałsz/Brak
informacji);
4. rozpoznawanie
informacji
wymienionych
w tekście;
5. układanie zdań we właściwej kolejności.

Czytanie

Dwa

Rodzaj zadań

Dwa z podanych typów zadań do wyboru przez lektora:
1. test wyboru – po przeczytaniu tekstu student
wybiera jedną poprawną odpowiedź z trzech lub
czterech podanych;
2. ocena prawdziwości zdań w stosunku do tekstu
(Prawda/Fałsz
lub
Prawda/Fałsz/Brak
informacji);
3. dopasowywanie zdań do odpowiednich luk
w tekście;
4. dopasowywanie tytułów do kolejnych akapitów
tekstu;
5. ustalanie kolejności akapitów tekstu lub
poszczególnych punktów planu tego tekstu.

Punktacja
20

20

Część
egzaminu

Liczba
zadań

Rodzaj zadań

Użycie struktur Dwa do Dwa do pięciu z podanych typów zadań do wyboru przez
leksykalnopięciu lektora:
gramatycznych
1. transformacje
–
przekształcenia
zdań
z zachowaniem ich sensu;
2. uzupełnianie luk w tekście;
3. wstawianie właściwej formy słowa w nawiasie;
4. słowotwórstwo
–
tworzenie
wyrazów
pochodnych wymaganych dla uzupełnienia
tekstu;
5. test wyboru - student wybiera jedną poprawną
odpowiedź z trzech lub czterech podanych.
Pisanie

Jedno

Student tworzy tekst pisemny o długości 80-100 słów
(streszczenie) lub 140-190 słów (pozostałe formy
wypowiedzi ustnej) na wybrany przez siebie jeden
z trzech podanych tematów.
Formy wypowiedzi do wyboru przez egzaminatora:
rozprawka, list motywacyjny, raport, streszczenie.
Tematyka – zagadnienia opisane w karcie przedmiotu.
Przy ocenie wypowiedzi pisemnej stosowane są
następujące kryteria: treść i kompozycja (czy praca jest
na temat, czy został zachowany odpowiedni układ pracy,
czy zastosowano odpowiedni styl/rejestr), poprawność
językowa oraz bogactwo językowe.

Punktacja
20

20

Opis egzaminu ustnego
Część ustna egzaminu trwa ok. 15 min. Składają się na nią dwa zadania. Pierwsze zadanie to do
wyboru przez egzaminatora:
prezentacja multimedialna na podstawie literatury specjalistycznej związanej z kierunkiem
studiów,
przygotowanie specjalistycznego artykułu prasowego związanego z kierunkiem studiów;
artykuł prasowy wylosowany przez studenta tuż przed odpowiedzią ustną związany z tematyką
zawartą w karcie przedmiotu (artykuły pochodzą z Banku artykułów udostępnionych przed
egzaminem. Student ma ok. 30 min na dopracowanie artykułu).
Drugie zadanie, stanowiące kontynuację zadania pierwszego, to dość swobodna rozmowa
nawiązująca do treści prezentacji lub artykułu. W dalszej części rozmowa dotyczy tematów
związanych z ogólnymi i naukowymi zainteresowaniami studenta.
Z części ustnej egzaminu można uzyskać 20 pkt.: 15 pkt. za prezentację opracowanego materiału i 5
za odpowiedzi na pytania. Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie minimum 60%
punktów, czyli 12 punktów. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej stosowane są następujące kryteria:
poprawność użycia struktur gramatycznych, poprawność wymowy. zastosowanie właściwego
słownictwa, płynność wypowiedzi, bogactwo językowe oraz skuteczność komunikacyjna
i interakcyjna.
Zwolnienia z egzaminu ustnego
Student z grupy B2 może być zwolniony z egzaminu ustnego na postawie ocen z III i IV semestru.
W takiej sytuacji otrzymuje punkty za egzamin ustny według następującego klucza:
5/5 - 18,5 pkt.
4+/5 - 18 pkt.
4+/4+ - 17 pkt.

Ocena z egzaminu końcowego
poniżej 60% - ndst
60-67% - dst
68-75% - dst+
76-83% - db
84-91% - db+
92-100% - bdb
Niezdanie egzaminu
W przypadku niezaliczenia obydwu części egzaminu, student powtarza całość egzaminu.
Jeśli niezaliczona jest tylko jedna część, student poprawia odpowiednio część pisemną bądź ustną
(dotyczy wyłącznie tego samego roku akademickiego).

