
EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1 ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (1 DSL) 

CZĘŚĆ I: PISANIE 

Termin: wtorek 22 czerwca 2021, godz. 10:30-13:00 

Metoda egzaminowania i narzędzie informatyczne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu: 

wymiana plików MS Word za pomocą systemu poczty elektronicznej UWr (Office 365) 

 W dniu egzaminu o godz. 10:30 do wszystkich studentów na ich adresy w domenie @uwr.edu.pl 
(Office 365) zostanie rozesłane zadanie egzaminacyjne.  

 Zadaniem będzie napisanie eseju argumentacyjnego w języku angielskim składającego się z 5-6 
akapitów na jeden z tematów przesłanych na początku egzaminu.  

 Po napisaniu eseju każdy student, korzystając ze swojego adresu w domenie @uwr.edu.pl (przez 
Office 365), powinien przesłać swój esej w formie pliku MS Word na adres: 
laura.suchostawska@uwr.edu.pl nie później niż do godziny 13:00.  

 Nazwa pliku MS Word powinna składać się z nazwiska, imienia i numeru albumu (indeksu) 
studenta, np. Nowak_Anna_123456  

 Plik z esejem powinien być zapisany na dysku twardym komputera studenta, a następnie 
przesłany mailem w formie załącznika (nie należy korzystać z usług OneDrive, SharePoint itp., 
wysyłać linków). 

 
Wyniki egzaminu zostaną podane studentom po sprawdzeniu wszystkich prac za pomocą systemu 

poczty elektronicznej UWr. 

KRYTERIA OCENY ESEJU ARGUMENTACYJNEGO 

ARGUMENTACJA 10 pkt 

Esej zawiera przejrzystą tezę we wstępie. 1 

Esej zawiera odpowiednią ilość argumentów popierających tezę oraz odpowiednie, 
przekonywujące uzasadnienie każdego z tych argumentów. 

4 

Esej zawiera adekwatne omówienie kontrargumentów oraz ich obalenie. 4 

Konkluzja odpowiednio podsumowuje esej (nie może zawierać argumentów nie 
omawianych wcześniej). 

1 

 

STRUKTURA 10 pkt 

Esej zawiera wstęp, podsumowanie oraz co najmniej trzy akapity w rozwinięciu, które 
odnoszą się do postawionej tezy oraz są przedstawione w logicznej kolejności, a 
związki między nimi są zasygnalizowane wyrażeniami lub zdaniami spajającymi. 

5 

Każdy akapit w rozwinięciu zawiera zdanie tematyczne i przynajmniej trzy zdania 
wspierające; wszystkie zdania w akapicie odnoszą się do zdania tematycznego. 

3 

Akapity w rozwinięciu są spójne (zawierają logiczną sekwencję idei, odpowiednie 
przejścia). 

2 

 

JĘZYK 10 pkt 

Odpowiedni styl i rejestr 2 

Bogate i poprawnie użyte słownictwo 3 



Różnorodność poprawnie użytych struktur gramatycznych 3 

Interpunkcja i ortografia 2 

 

CAŁOŚĆ 30 pkt 

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną, student musi otrzymać przynajmniej 16 punktów i równocześnie 
przynajmniej 5 punktów za każdy aspekt (argumentacja, struktura, język).  

 

PUNKTY OCENA 

16 – 18 3,0 

19 – 21 3,5 

22 – 24 4,0 

25 – 27 4,5 

28 – 30 5,0 

 

Teksty, które nie są esejami argumentacyjnymi i/lub nie odpowiadają podanym tematom zostaną 

automatycznie ocenione na 2.0.  

 

CZĘŚĆ II: TEST GRAMATYCZNO-SŁOWNIKOWY 

Termin: wtorek, 29 czerwca 2021, godz. 10:00-11:35 

Metoda egzaminowania i narzędzie informatyczne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu: 

platforma E_EDU Uniwersytetu Wrocławskiego https://e-edu.cko.uni.wroc.pl. 

 Test gramatyczno-słownikowy będzie się składał z 2 osobnych części: testu gramatycznego i testu 

słownikowego. 

 Testy składowe będą zawierały po 50 zadań. Łącznie test gramatyczno-słownikowy będzie się 

składał ze 100 zadań: 

 Test gramatyczny będzie się składał z 35 zadań w formacie jednokrotnego wyboru, tzn. w 

każdym zadaniu będą podane cztery odpowiedzi, ale tylko jedna będzie poprawna, oraz z 15 

transformacji; 

 Test słownikowy będzie się składał z 50 zadań w formacie: 20 pytań o uzupełnienie wyrazu do 
podanej definicji; 20 pytań jednokrotnego wyboru tzn. w każdym zadaniu będą podane 
cztery odpowiedzi, ale tylko jedna poprawna; oraz 10 pytań o uzupełnienie brakującego 
wyrazu lub  wyrazów w kontekście.   

 Czas na rozwiązanie całego testu gramatyczno-słownikowego będzie wynosił 90 min. (po 45 min. 

dla obu testów składowych), z 5 min. przerwą techniczną między testami składowymi. 

 Zasady oceniania testu gramatyczno-słownikowego i przyjęta skala ocen określone zostały w pkt. 

6 i 7 Regulaminu egzaminu z PNJA w IFA UWr w r.a. 2020/2021, dostępnym na stronie IFA UWr 

(Strona Główna » Dla studenta » PNJA Exams 2021). 

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
http://ifa.uni.wroc.pl/?lang=pl
http://ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/?lang=pl


 Na godzinę przed rozpoczęciem testu egzaminacyjnego otrzymają Państwo wiadomość, wysłaną 

za pomocą systemu poczty elektronicznej USOS MAIL na Państwa adresy e-mail w domenie 

@uwr.edu.pl, zawierającą link do testu. 

 Test zostanie skonfigurowany tak, że zadania będą wyświetlane w kolejności losowej, w danym 

momencie na stronie testu widoczne będzie tylko jedno zadanie i nie będzie możliwości cofania 

się do wcześniej wyświetlonych zadań.  

 Wyniki testu, zakodowane wg Państwa numerów albumu, zostaną przesłane w postaci zbiorczej 

listy na Państwa adresy e-mail w domenie @uwr.edu.pl za pomocą systemu poczty elektronicznej 

USOS MAIL. 

 

CZĘŚĆ II: USTNA EGZAMINU 

Termin: czwartek, 24 czerwca 2021, godz. 10:00 - 15:15 i piątek, 25 czerwca 2021, godz. 10:00 - 

15:15 

Część ustna egzaminu dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr (1DSL) 

zostanie przeprowadzona zdalnie, na platformie MS Teams. Do części ustnej studenci przystępują w 

parach zgodnie z listą zapisów, która zostanie udostępniona studentom na dwa tygodnie przed 

terminem części ustnej egzaminu. Studenci zobowiązują się być dostępni na platformie MS Teams w 

wyznaczonym terminie. Zadaniem studentów jest odpowiedzenie na wybrane pytanie w formie 

konwersacji bez czynnego udziału egzaminatorów. 

Egzaminatorzy nawiążą połączenie (MS Teams Call) z daną parą studentów w wyznaczonym czasie. W 

trakcie trwania połączenia, studenci wybiorą numer pytania po czym zostanie ono im wyświetlone. 

Studenci decydują, czy chcą odpowiadać na to pytanie, czy chcą zmiany pytania. W przypadku 

zmiany numeru pytania, nie ma możliwości ponownej zmiany. Po dokonaniu wyboru pytania, 

studenci mają 5 minut na przygotowanie swojej odpowiedzi. Nie mogą w tym czasie konsultować się 

ze sobą, ani korzystać z żadnych materiałów pomocniczych (np. notatek z zajęć, słowników). W 

czasie przygotowania powinni mieć włączony mikrofon oraz kamerę. Po zakończeniu czasu na 

przygotowanie, studenci odpowiadają na pytanie w czasie 7 minut. 

W trakcie trwania wypowiedzi studentów, egzaminatorzy sporządzają notatki, na podstawie których 

dokonana zostanie późniejsza ocena. Zasady oceniania części ustnej i przyjęta skala ocen określone 

zostały w pkt. 6 i 7 Regulaminu egzaminu z PNJA w IFA UWr w r.a. 2020/2021, dostępnym na stronie 

IFA UWr (Strona Główna » Dla studenta » PNJA Exams 2021). 

Po zakończeniu dostępnego czasu lub udzieleniu wyczerpującej wypowiedzi przez studentów, 

egzaminatorzy przerywają połączenie i dokonują oceny tychże wypowiedzi. Wyniki egzaminu, 

zakodowane według numerów albumu studentów, zostaną przesłane w postaci zbiorczej listy na 

adresy email studentów w domenie @uwr.edu.pl za pomocą systemu poczty elektronicznej USOS 

MAIL.



 

PRACTICAL ENGLISH EXAMINATION, YEAR 1 DSL 

PART I: WRITING 

Date of the examination: Tuesday, the 22nd of June 2021 from 10:30 AM to 1:00 PM 

 

The form of the examination and electronic tools: exchange of MS Word files by means of the e-mail 

system of the University of Wroclaw (Office 365) 

 

 On 22/06/2021 at 10:30 AM an e-mail message with the exam task will be sent to all the students 

to their university e-mail addresses: @uwr.edu.pl (Office 365) 

 The task will be to write an argumentative essay consisting of 5-6 paragraphs on one of the topics 

provided at the beginning of the exam.  

 When you have finish writing your essay, you should send it as a MS Word file using your 

university e-mail address @uwr.edu.pl (by means of Office 365) to the e-mail address:  

 laura.suchostawska@uwr.edu.pl not later than 1:00 PM. 

 The name of the MS Word file should consist of your surname, your name and your album (index) 

number, for example: Johnson_Anna_123456 

 The file with the essay should be saved on the hard drive of your computer, and then sent by e-

mail as an attachment (you should not use OneDrive, SharePoint, etc., or send any links). 

 

Examination results will be provided to the students later by means of the university e-mail. 

 

ARGUMENTATIVE ESSAY ASSESSMENT CRITERIA 

 

ARGUMENTATION 10 points 

The essay presents a clear thesis in the introduction. 1 

The essay contains a number of strong persuasive points in support of its thesis and enough 
supporting evidence to make each of its points convincing. 

4 

The essay contains an effective presentation and refutation of counterarguments. 4 

The conclusion brings the essay to a satisfying end 
(it cannot bring up points that do not follow from the main content). 

1 

 

STRUCTURE 10 points 

The essay consists of an introduction, a conclusion, and three or more body paragraphs, 
which are related to the thesis statement, arranged logically, and linked by transitional 
phrases or sentences. 

5 

Each body paragraph consists of a topic sentence and at least three supporting sentences; all 
the sentences in a paragraph are related to its topic sentence. 

3 

The body paragraphs are coherent 
(a logical sequence of ideas, appropriate transitions). 

2 

 

LANGUAGE 10 points 



Appropriate style and register 2 

Rich and correctly used vocabulary 3 

Variety of correctly used grammatical structures 3 

Punctuation and spelling 2 

 

TOTAL 30 points 

 

To receive a positive grade, a student has to get at least 16 points and  

at the same time at least 5 points for each aspect (argumentation, structure, language). 

 

POINTS GRADE 

16 – 18 3,0 

19 – 21 3,5 

22 – 24 4,0 

25 – 27 4,5 

28 – 30 5,0 

 

Texts which are not argumentative essays and/or are not related to the assigned topic, will be 

automatically graded as 2.0 

 

 

PART II: GRAMMAR-VOCABULARY TEST 

Date of the examination: Tuesday, the 29th of June 2021, from 10:00 AM to 11:35 AM 

 The grammar-vocabulary test will be conducted remotely on Wrocław University’s E_EDU 

platform https://e-edu.cko.uni.wroc.pl. 

 The grammar-vocabulary test will comprise 100 tasks (50 tasks in the grammar section and 50 

tasks in the vocabulary section). 

 The grammar component of the test will contain 35 tasks in the single-choice format, which 

means that four answers will be provided in each task, but only one of them will be correct, 

and 15 transformations.  

 The vocabulary component of the test will contain 50 questions of three types: providing a 
missing word to the presented definition (20 questions); single-choice format questions with 
four answers given but only one correct (the so-called ABCD, 20 questions); providing a 
missing word or words in the context (gapped sentences, 10 questions).   

 You will have 90 mins. to complete the entire grammar-vocabulary test, with 45 mins. for either 

of the two component tests. There will be a 5-minute technical break between the component 

tests. 

 The rules for assessing the grammar-vocabulary test and the adopted grading scale are specified 

in pts. 6 and 7 of the document 2020-21 PNJA EXAMS REGULATIONS PL ENG.pdf, available on 

IFA’s website (Strona Główna » Dla studenta » PNJA Exams 2021). 

 An hour before the commencement of the test, you will receive a message sent via the USOS 

MAIL system to your @uwr.edu.pl e-mail address. The message will contain the link to the test. 

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
http://ifa.uni.wroc.pl/?lang=pl
http://ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/?lang=pl


 The test will be configured in such a way that the tasks will be displayed in random order, only 

one task will be visible on the test page at a time, and it will not be possible to go back to any of 

the previously displayed tasks. 

 Test results, correlated with your student numbers, will be sent as a collective list via the USOS 

MAIL system to your @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

PART III: SPEAKING EXAM 

Date of the examination: Thursday, the 24th of June 2021, from 10:00 AM to 15:15 PM and Friday, 

the 25th of June 2021, from 10:00 AM to 15:15 PM 

The exam is in pairs, with the students talking to each other, not to the examiners. 

In the summer 2021 exam session, the PNJA speaking exam will be conducted via MS Teams. A 

sign-up sheet will be made accessible to the students at least two weeks prior to the exam. Each 

pair of students will sign up for a specific time and will be obligated to be available on MS Teams, 

with a functioning microphone and camera, for the duration of the exam time allotted to that 

pair.  

At the beginning of the assigned time, the examiners will initiate an MS Teams “Call” to the pair 

of students. Once the examiners and both students are connected, visible and audible to each 

other, the students will be asked to choose a question number. (The questions will have been 

randomized by the examiners.) The question that corresponds with the chosen number will be 

shown on to the students on the Call video.  The students look at their question and must 

decide whether to keep it or reject it.  The students are informed that, if they decide to reject 

their first choice, they MUST accept their second choice.  They may not switch back to their 

first choice.  Once the question has been chosen, the students are instructed that they have 

about 5 minutes to prepare themselves.  They may make notes if they wish but they are not 

allowed to communicate with each other or use any support materials (e.g., class notes, 

dictionaries) during the preparation time. 

At the end of preparation time, the students are instructed to begin speaking.  

First year students have a speaking time of 7 minutes. 

During their speaking time, the examiners make notes on each candidate.  Assessment is based 

on four equally weighted aspects of students’ spoken English: grammar (range and accuracy), 

vocabulary (range and appropriateness), pronunciation (clarity and consistency) and interaction 

(including fluency). The questions for first-year students are directly related to topics on the 

syllabus for their Speaking Skills class.  If the students are having difficulty in discussing their 

topic for the full speaking time, the interaction portion of their assessment should reflect that, 

but it is allowed for the examiners to give the students one or two additional questions to help 

them continue.  It is NOT necessary to discuss every aspect of the question, as long as the 

students speak for the whole speaking time on the chosen topic in a general sense. 

The students are dismissed from the call at the end of the speaking period. Test results, 

correlated with student ID numbers, will be sent as a collective list via the USOS MAIL system to 

the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 


