
2021 PNJA exam regulations 3DSL 

3DSL Część ustna  

• Część ustna egzaminu dla studentów 3 roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr (3DSL) 

zostanie przeprowadzona zdalnie, na platformie MS Teams w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.  

• Do części ustnej studenci przystępują w parach zgodnie z listą zapisów, która zostanie udostępniona 

studentom na dwa tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu. Studenci zapisują się na 

wybrany przez siebie i dostępny termin i zobowiązują się być dostępni na platformie MS Teams w 

zdeklarowanym terminie. Zadaniem studentów jest przeprowadzenie rozmowy na wylosowany 

temat, bez czynnego udziału egzaminatorów. Kamery i mikrofony zdających muszą być włączone od 

początku do końca egzaminu, także podczas przygotowania do odpowiedzi. 

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

W trakcie trwania połączenia, studenci wybiorą numer pytania.  (Pytania będą wymieszane przez 

egzaminatorów.) Następnie przypisane do numeru pytanie  zostanie wyświetlone na ekranie. 

Studenci decydują, czy chcą odpowiadać na wylosowane pytanie lub na jego zmianę. W przypadku 

zmiany numeru pytania, NIE MA MOŻLIWOŚCI PONOWNEJ ZMIANY.  Po dokonaniu wyboru pytania, 

studenci mają 5 minut na przygotowanie swojej odpowiedzi. Podczas przygotowania, studenci mogą 

robić notatki, ale nie mogą komunikować się ze sobą.   

Czas przewidziany na odpowiedź to 6 -9 minut. 

• 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 niosą tę samą wartość 

punktową (maksymalnie 5 punktów). 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) 

• 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 tego samego dnia. 

 

 

 

 



3DSL Speaking component  

·21st June 2021, beginning at 9:00  

· 3DSL 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 on the exam Team page in the General file 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 invite students to join the MS Teams 

meeting by initiating 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. Third year students 

have a speaking time of 6 to 9 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). Each aspect carries the weight of maximum 5 points. The total number of points 

(max. 20) is then converted into the exam mark as follows: 

points: mark: 

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) 

· 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 student index numbers, will be sent as a collective list 

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

 


