
IFA, UWr          22.05.2021 

 

Opis formy egzaminu z PNJA w IFA, UWr w roku akademickim 2020/2021, studia pierwszego 

stopnia (licencjackie), tryb stacjonarny, rok II, egzamin po 4. sem. 

 

Egzamin składa się z trzech komponentów: test gramatyczno-słownikowy, pisanie oraz część ustna. 

Poniżej znajduje się opis formy egzaminu dla każdego z komponentów w j. polskim i j. angielskim.  

 

2DSL Test gramatyczno-słownikowy 

 Test gramatyczno-słownikowy dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów licencjackich w 

IFA UWr (2DSL) zostanie przeprowadzony zdalnie, na platformie E_EDU Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Test odbędzie się w środę, 30 czerwca 2021 r., w godzinach 10.00-11.30. 

 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. 

 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). 

 Na godzinę przed rozpoczęciem testu egzaminacyjnego studenci otrzymają wiadomość, 

wysłaną za pomocą systemu poczty elektronicznej USOS MAIL na indywidualne 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 numerów albumu, zostaną przesłane w postaci zbiorczej listy 

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

elektronicznej USOS MAIL. 

 

2DSL Pisanie 

 Egzamin z pisania dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr 

(2DSL) zostanie przeprowadzony zdalnie w środę, 23 czerwca 2021 r., w godzinach 10.00-

14.30. 

 Egzamin polega na napisaniu eseju argumentacyjnego w oparciu o jeden z dwóch 

przedstawionych zestawów egzaminacyjnych. 



 Zestawy egzaminacyjne zostaną przesłane studentom przy użyciu specjalnej grupy 

mailingowej w domenie @uwr.edu.pl w dniu egzaminu. 

 Grupa mailingowa zostanie utworzona nie później niż tydzień przed terminem egzaminu. 

Studenci zostaną do niej zapisani za pomocą systemu USOS przez egzaminatorów. Informacja 

o dołączeniu do grupy pojawi się automatycznie na koncie USOS każdego studenta. 

 Zasady oceniania części z pisania:  

Aby otrzymać ocenę pozytywną, praca z pisania powinna otrzymać minimalną liczbę punktów 

wynoszącą 10 w poniższych kategoriach:  

Struktura tekstu: 2 pkt., 50% punktów w kategorii 

Wykorzystanie źródeł: 3 pkt., 60% punktów w kategorii 

Argumentacja: 5 pkt., 50% punktów w kategorii.  

Wymagana długość tekstu wynosi od 500 do 1000 słów. 

Szczegółowe kryteria oceniania części z pisania: 

TEZA 2 

 Klarowna 

 Precyzyjna oraz argumentacyjna 

 Autorska (nie zapożyczona z tekstów źródłowych) 

STRUKTURA 

(w tej kategorii należy otrzymać minimum 2 punkty) 

5 

 Praca posiada klarowny, odpowiednio sformułowany tytuł odnoszący się do 

zawartości tekstu.  

 Esej podzielony jest na trzy części: wstęp (1 akapit), rozwinięcie (3 akapity) oraz 

podsumowanie (1 akapit). 

 Każdy akapit odnosi się do jednego zagadnienia określonego w zdaniu głównym.  

 Akapity mają porównywalną objętość. 

 W akapicie podsumowującym znajduje się odniesienie do tezy pracy w obliczu 

przedstawionej argumentacji.  

WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ  

(w tej kategorii należy otrzymać minimum 3 punkty) 

5 

 Odniesienia do tekstów źródłowych są rzetelne. 

 Cytaty z tekstów źródłowych wykorzystane są do poparcia argumetnów lub 

kontrargumentów oraz do przedstawienia głównych zagadnień. 

 Odniesienia do źródeł mają formę streszczenia, parafrazy lub cytatu, przy czym te 

ostatnie nie przeważają.  

 Odniesienia do tekstów źródłowych mają ujednoliconą formę.  

 Dokumentacja odniesień do tekstów źródłowych jest jednolita przy wykorzystaniu 

stylu MLA lub APA.  



ARGUMENTACJA  9 

 Esej zawiera przynajmniej dwa argumenty popierające tezę pracy.  

 Argumenty przedstawione są o odrębnych akapitach.  

 Jeden z akapitów zawiera kontrargument w odniesieniu do tezy pracy.  

 Przedstawiona argumentacja jest logiczna.  

 Przedstawiony kontrargument zostaje w należyty sposób wzięty pod uwagę lub 

odparty. 

 Akapity są ze sobą powiązane w logiczny sposób. 

STYL 3 

 Praca charakteryzuje się stylistyką akademicką.  

 Struktura zdań jest poprawna. 

 Styl pracy pozwala na płynny i logiczny jej odbiór.  

SŁOWNICTWO 3 

 Dobór słownictwa jest poprawny i zróżnicowany.  

GRAMATYKA 3 

 Praca może zawierać do 5 drobnych błędów gramatycznych (np. błędne użycie 

przedimków), które nie będą miały wpływu na obniżenie oceny.  

 Praca może zawierać do 2 poważnych błędów gramatycznych, które nie będą miały 

wpływu na obniżenie oceny.  

INTERPUNKCJA 1 

 Praca może zawierać do 4 drobnych błędów interpunkcyjnych, które nie będą miały 

wpływu na obniżenie oceny. 

ORTOGRAFIA 1 

 Praca może zawierać do 3 błędów ortograficznych, które nie będą miały wpływu na 

obniżenie oceny. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 32 

 

Łączna liczba punktów przeliczana jest na ocenę końcową z egzaminu z pisania wg poniższej skali 

(punkty/ocena): 0-16/ndst (2.0), 16,5-19,5/dst (3.0), 20-22,5/dst+ (3.5), 23-25,5/db (4.0), 26-

28,5/db+ (4.5), 29-32/bdb (5.0). 

 Studenci odsyłają pliki zawierające gotowy esej egzaminacyjny, podpisany wyłącznie 

numerem albumu studenta, do specjalnej grupy mailingowej w domenie @uwr.edu.pl (skąd 

będą one rozdzielone między sprawdzających egzaminatorów). 

 Wymogi dotyczące formatu pliku: domyślny format programu Microsoft Word lub jego 

bezpłatnego ekwiwalentu; czcionka Times New Roman lub Calibri, rozmiar 12; interlinia 1,5 

wiersza; tekst wyjustowany. 

 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. 

 



2DSL Część ustna 

 Część ustna egzaminu dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr 

(2DSL) zostanie przeprowadzona zdalnie, na platformie MS Teams. Część ta  odbędzie się w 

czwartek i piątek, 1 i 2 lipca 2021 r. i rozpocznie o godz. 9:00 w tych dniach. 

 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. W trakcie trwania egzaminu (wliczając czas przygotowania do 

wypowiedzi na wybrane pytanie) studenci zobowiązani są do udostępnienia obrazu z kamery 

oraz włączenia mikrofonu na swoim urządzeniu.   

 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. Po 

zakończeniu czasu na przygotowanie, studenci odpowiadają na pytanie w czasie od 5 do 8 

minut.  

 Zasady oceniania części ustnej: w trakcie trwania wypowiedzi studentów, egzaminatorzy 

sporządzają notatki, na podstawie których dokonana zostanie późniejsza ocena. Ocenie 

podlegają cztery aspekty wypowiedzi: gramatyka (zakres i poprawność), słownictwo (zakres i 

poprawność użycia), wymowa (artykulacja i jednorodność), interakcja (w tym płynność 

wypowiedzi). Wszystkie kategorie mają tę samą wartość punktową: 5 pkt. Łączna liczba 

punktów (maksymalnie 20 pkt.) przeliczana jest na ocenę końcową z egzaminu wg poniższej 

skali (punkty/ocena): 0-10/ndst (2.0), 11-12/dst (3.0), 13-14/dst+ (3.5), 15-16/db (4.0), 17-

18/db+ (4.5), 19-20/bdb (5.0). 

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

których dokonana zostanie późniejsza ocena.  

 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. 

 

 



 

2DSL  Grammar-vocabulary test 

 The grammar-vocabulary for 2nd year full-time undergraduate students at IFA UWr 

(2DSL) will be conducted remotely on Wrocław University’s E_EDU platform. The test will 

take place on Wednesday, 30th June, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. 

 The grammar-vocabulary test will consist of 2 separate parts: a grammar test and a 

vocabulary test. 

 Either component test will contain 50 tasks. All told, the grammar-vocabulary test will 

comprise 100 tasks. 

 The students 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, the students will receive a message sent 

via the USOS MAIL system to their @uwr.edu.pl e-mail addresses. The message will 

contain the link to the test. 

 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 the student numbers, will be sent as a collective list via the 

USOS MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

2DSL Writing 

 The writing exam for 2nd year full-time undergraduate students at IFA UWr (2DSL) will be 

conducted remotely on Wednesday, 23rd June, from 10:00 a.m. to 2:30 p.m. 

 The exam will require the student to write an argumentative essay based on one of the two 

provided exam sets. 

 The exam sets will be provided to the students through a mailing group in the @uwr.edu.pl 

domain on the day of the exam. 

 The mailing group will be created at least a week before the exam term. The examiners will 

add the students to the group through the USOS system, and the information about joining 

the group will automatically appear on every student’s USOS account. 

 The detailed requirements regarding the writing exam: 

Grading System 



In order for the essay to receive a positive grade, it has to meet minimum requirements. The 

minimum number of points required in the first stage amounts to 10 points obtained in the 

following categories cumulatively:  

Structure:      2 pts., 50% of points in this category 

Use of Sources:     3 pts., 60% of points in this category 

Argumentative strategy/Coherence:   5 pts., 50% of points in this category 

A failure to meet these requirements shows insufficient task comprehension on the part of 

the candidates and results in a failing grade in the first stage of the evaluation.  

In addition, the required length of the exam essay ranges from 500 to 1000 words. Essays 

that do not fit into the above limit do not meet the examination criterion.  

 

Detailed grading criteria 

FINAL EXAM - CRITERIA 

THESIS STATEMENT 2 

 Clear 

 Adequately narrow and debatable 

 Original (not borrowed from the articles) 

STRUCTURE 

(2 points required for a passing grade) 

5 

 The essay has a clear, well-formulated title, which corresponds to its content.  

 The essay is divided into three distinct parts: introduction (one paragraph), body (3 

paragraphs), and conclusions (1 paragraph). 

 Each paragraph presents one main idea which is conveyed by a topic sentence. 

 The paragraphs are relatively proportional in length and scope of material covered. 

 The concluding paragraph restates (but does not directly repeat) the thesis statement in 

light of all the presented arguments and counterarguments. 

USE OF SOURCES  

(3 points required for a passing grade) 

5 

 The sources are represented accurately. 

 The sources are cited to strengthen the arguments, to present a counterargument, and/or 

to set a background of the debate. 

 Depending on the context, the sources are either summarized, paraphrased or directly 

quoted. Quotations are not excessive. 



 In-text citations are consistent. 

 The use of sources is documented consistently, either in the MLA or the APA style 

ARGUMENTATIVE STRATEGY  9 

 The essay presents at least two arguments supporting the thesis statement. 

 The arguments are contained in separate paragraphs. 

 A single paragraph is devoted to the presentation of one counterargument which 

challenges the thesis statement. 

 Arguments are logical (free of  fallacies). 

 The counterargument is successfully refuted and/or a concession is made. 

 The essay presents a logically consistent form. 

 Transitions between paragraphs are logical. 

STYLE 3 

 The style and register is appropriately academic (appropriate vocabulary, lack of colloquial 

language, emotional tone or constructions). 

 Sentences are mostly well-structured. 

 Linking phrases and verbs make the text smooth and logical. 

VOCABULARY 3 

 The vocabulary is diversified and correctly used. 

GRAMMAR 3 

 Up to 5 minor mistakes (articles etc.) can be made without losing any points. 

 Up to 2 major errors (tenses confusion, wrong Passive Voice, subject-verb disagreement, 

wrong prepositional phrases, wrong subordination/coordination, excessive 

nominalizations etc.) can be made without losing any points. 

PUNCTUATION 1 

 Up to 4 mistakes can be made without losing the point. 

SPELLING 1 

 Up to 3 mistakes can be made without losing the point. 

TOTAL 32 

 



The adjustment of the final grades in accordance to the point scale 

A student taking the exam will be assessed in accordance with the grade scale of The 

Institute of English Philology, based on par. 34 of The Senate Resolution of the University of 

Wrocław, dated 25 March 2015, regarding The Regulations of Studies at the University of 

Wrocław. The student will obtain the above assessment for reaching the following 

percentages levels: 

very good (5.0)  at the 100-91%, or 32–29 pts 

good+ (4.5)   at the 90.5-81%, or 28.5–26 pts 

good (4.0)   at the 80.5-71%, or 25.5–23 pts 

satisfactory+ (3.5) at the 70.5-61%, or 22.5–20 pts 

satisfactory (3.0) at the 60.5-51%, or 19.5–16.5 pts 

insufficient (2.0) at the 50.5-0 %, or 16–0 pts 

 The students send the file containing their essay signed with their index number only to the 

exam mailing group (after which the files will be divided between the evaluating examiners). 

 Formal requirements of the file: the default Microsoft Word file format (or free software 

equivalent); Times New Roman or Calibri font, size 12; 1,5 spacing; adjusted text. 

 The exam results, correlated with the student index numbers, will be sent as a collective list 

via the USOS MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

2DSL Speaking component 

 1st and 2nd July 2021, beginning at 9:00 

 2DSL students take the speaking part of the exam on-line by means of the MS Teams 

application.  

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

at that time. Students’ cameras and microphones must be turned on throughout the exam, 

including the preparation time. 

 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, 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. 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 during the preparation 

time. 



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

students have a speaking time of 5 to 8 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). For each aspect the student can score a maximum of 5pts 

(20pts in total) and the grade is given in accordance with the following scale (points/grade): 

0-10/2.0, 11-12/3.0, 13-14/3.5, 15-16/4.0, 17-18/4.5, 19-20/5.0. 

 The students are dismissed from the call at the end of the speaking period. The examiners 

then allocate a grade to the students. 

 Speaking component results, correlated with the student numbers, will be sent as a collective 

list via the USOS MAIL system to their @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

 

 


