
 

 

Zdalny egzamin ustny z PNJA w r.a. 2020/2021 

Ogólne wytyczne dla studentów IFA 3ZSL 

 

Egzamin ustny zostanie przeprowadzony online na platformie Microsoft Teams. Studenci zostaną 

poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem platformy MS Teams oraz USOS e-mail. 

Studenci będą mogli wybrać partnera do egzaminu i czas egzaminu w czasie przewidzianym na egzamin. Do 

tego celu przygotowana zostanie tabela. Ponadto studenci proszeni są o potwierdzenie dostępności do 

odpowiedniego sprzętu w celu przeprowadzenia egzaminu. 

 

Data egzaminu: 

 19 czerwca 2021 r. (sobota) od 9:00 

 

Egzamin ustny online podlega tym samym ogólnym zasadom, co zwykły egzamin ustny, ale należy 

przestrzegać dodatkowych procedur. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu 

 

Pomimo tej wyjątkowej sytuacji obowiązkiem zdających jest korzystanie z własnego sprzętu 

komputerowego. Aby egzamin był w pełni obiektywny, egzaminatorzy muszą zarówno słyszeć, jak i widzieć 

zdających (ich twarze i dłonie). Studenci muszą pozostawać w stałym kontakcie wzrokowym z 

egzaminatorem podczas trwającego egzaminu, z wyłączeniem czasu na przygotowanie. Zaleca się 

korzystanie z komputera w celu uzyskania najlepszej jakości połączenia, korzystanie ze smartfona jest 

również dozwolone. 

Dlatego student musi dysponować: 

Komputerem z kamerą internetową / zewnętrzną kamerą internetową lub smartfonem z kamerą 

Stałym połączeniem z Internetem. 

Zaleca się także używanie słuchawek lub zestawu słuchawkowego w celu uzyskania najlepszej możliwej 

jakości dźwięku (ale nie jest to konieczne). 

 

Egzamin na Microsoft Teams 

 

Studenci nie otrzymują linku do egzaminu - muszą mieć otwarty program i zostaną poproszeni przez 

egzaminatora wg harmonogramu, który zostanie ustalony wcześniej.  

 

Test sprzętu przed egzaminem 

 

Egzaminator utworzy spotkania testowe w MS Teams. Przed egzaminem studenci będą mogli przetestować 

swój sprzęt za pomocą odpowiedniego systemu. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to okazja dla studentów, 

którzy nie mają innych możliwości przetestowania swojego sprzętu. 

 

Spotkania testowe odbędą się w sobotę przed egzaminem w godz. 8:30-8:45. 

 

Egzamin 

 

W dniu egzaminu studenci powinni być gotowi wcześniej przed wyznaczonym czasem, aby upewnić się czy 

program działa gdy zostaną poproszeni o połączenie.  

 

Uwagi: 

 

Egzaminy ustne mogą być opóźnione, więc studenci mogą nie mieć dostępu do egzaminu dokładnie o 

wyznaczonej godzinie. Zostaną zaproszeni przez egzaminatorów, kiedy będzie ich kolej. 

Na początku studenci zostaną poproszeni o zadeklarowanie, że nie będą korzystać z żadnej pomocy 

zewnętrznej, tj. materiałów niedozwolonych, pomocy osób trzecich. 

Studenci powinni upewnić się, że siedzą sami w cichym pokoju z dobrym oświetleniem. Powinni unikać 

siedzenia przed oknem, ponieważ wpływa to na jakość obrazu. 



 

 

Egzaminy ustne online są zamknięte dla osób z zewnątrz w celu uniknięcia niedozwolonych zachowań. 

Egzaminatorzy mogą poprosić studenta o pokazanie pokoju za pomocą kamery internetowej, aby upewnić 

się, że student jest sam. 

Nagrywanie audiowizualne egzaminu jest niedozwolone, chyba że jest ono częścią samego egzaminu. W 

takim przypadku egzaminatorzy dokonują nagrania. Nagranie będzie przechowywane na komputerze 

egzaminatora przez 14 dni, a następnie usunięte. 

Kiedy wszyscy studenci i egzaminatorzy dołączą do spotkania, egzamin zostanie przeprowadzony  tak samo 

jak zwykły egzamin ustny. 

 

Instrukcje egzaminacyjne 

 

Format egzaminu wygląda następująco: 

Egzamin odbywa się w parach, a uczniowie rozmawiają ze sobą, a nie z egzaminatorami. 

 

Na początku wyznaczonego czasu studenci wchodzą na MS TEAMS, losują zestaw egzaminacyjny. Po 

przeczyta nie wylosowanego tematu, studenci muszą zdecydować, czy go zachować, czy odrzucić. Studenci 

będą poinformowani, że jeśli zdecydują się odrzucić swój pierwszy wybór, MUSZĄ zaakceptować swój 

drugi wybór. Nie mogą wrócić do pierwszego wyboru. Egzaminator czyta temat i jeśli będzie on 

akceptowany przez studentów, wysyła go za pośrednictwem czatu MS TEAMS. Po wyborze tematu studenci 

są instruowani, że mają około 10 minut na przygotowanie się. Mogą robić notatki, jeśli chcą, ale nie mogą 

komunikować się ze sobą w czasie przygotowań. 

 

Po upływie 10 minut studenci  powinni rozpocząć. W tym czasie kolejna para studentów zostaje zaproszona 

do MS TEAMS i jeden z egzaminatorów rozpoczyna proces opisany powyżej. Po wybraniu tematu i 

przekazaniu instrukcji drugiej parze, pierwsza para rozpoczyna egzamin. 

 

Egzamin trwa 10 minut.  

 

Podczas egzaminu  egzaminatorzy robią notatki na temat każdego zdającego. Egzamin zakończony jest  

tylko jedną oceną, ale zalecane cztery RÓWNIE WAŻONE kryteria to: słownictwo, gramatyka, wymowa i 

interakcja. Jeżeli studenci mają trudności z wykorzystaniem całego czasu na egzamin, część oceny dotycząca 

interakcji powinna to odzwierciedlać. Egzaminatorzy mogą zadać studentom jedno lub dwa dodatkowe 

pytania, aby pomóc im w kontynuowaniu tematu. NIE jest konieczne omawianie każdego pytania z zestawu. 

Po zakończeniu egzaminu  studenci, którzy się przygotowywali, rozpoczynają dialog. 

 

 

Kryteria oceny 

 

 

5.0 

19-20 punktów 

(37-40 p.) 

Gramatyka 

 

 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

  

Interakcje 

Korzysta z szerokiego zakresu podstawowych i złożonych 

struktur gramatycznych z należytą poprawnością i 

pewnością. Potrafi płynnie zrewidować i zrestrukturyzować 

wypowiedzi podczas mówienia. 

Demonstruje szeroki zakres leksykalny, podczas dogłębnej 

analizy tematu. 

Zbliżona do natywnej wymowy, także pod względem 

akcentowania i intonacji używanych form, które są 

konsekwentnie używane w dyskusji. 

Współkomunikuje się  naturalnie i poprawnie. Udział w 

dialogu jest konstruktywny oraz odpowiednio długi. 



 

 

4.5 

17-18 punktów 

(33-36 p.) 

 Cechy tabeli powyższej i poniższej w równym stopniu. 

4.0 

15-16 punktów 

(29-32 p.) 

Gramatyka 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

Interakcje 

Poprawne i odpowiednie wykorzystanie dobrego zakresu 

struktur gramatycznych. 

Dobra znajomość szerokiego zakresu leksykalnego, który 

pozwala na skuteczne zgłębianie tematu. 

Dobra pod względem akcentowania i intonacji używanych 

form, które są konsekwentnie używane w dyskusji, z 

minimalnymi uchybieniami.  

Współomunikuje się płynnie i pewnie angażuje w 

rozmowę, co prowadzi do zrównoważonego i naturalnego 

dialogu. 

3.5 

13-14 punktów 

(25-28 p.) 

 Cechy tabeli powyższej i poniższej w równym stopniu. 

3.0 

11-12 points 

(21-24 pts) 

Gramatyka 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

Interakcje 

Poprawna znajomość dobrego zakresu struktur 

gramatycznych, prawie zawsze właściwie stosowana. 

Wykazuje wystarczająco szeroki zakres leksykalny, aby 

umożliwić zadowalającą analizę tematu. 

Klarowne, dokładne i spójne dźwięki, akcenty i intonacja. 

Mogą wystąpić sporadyczne błędy. 

Komunikuje się dość płynnie i pewnie, aby doprowadzić do 

zrównoważonego dialogu. 

2.0 

0-10 points 

(0-20 pts) 

 

Gramatyka 

Słownictwo 

Wymowa 

Interakcje 

Nie osiąga poziomu określonego w powyższym opisie pod 

względem JEDNEGO lub WIELU  aspektów. 

 

 

Podsumowując:   

 

Aby zdać egzamin student 3 roku ZSL: 

 

Potrafi mówić płynnie zarówno na znane, jak i nieznane tematy, tworząc rozbudowane wypowiedzi i 

odpowiedzi. Ma dość szeroki repertuar leksykalny. Poprawnie używa dobrego zakresu standardowych 

struktur gramatycznych. Tylko trudny koncepcyjnie temat może utrudnić naturalny, płynny dialog.  

Wymowa jest przeważnie poprawna i stonowana. 

 

 

Po zakończeniu egzaminu studenci poproszeni są o rozłączenie się. 

Studenci ponownie uzyskają dostęp do spotkania egzaminacyjnego w celu uzyskania informacji zwrotnej i 

oceny. Przerwy na informację zwrotną i ocenianie przewidziane są co 2 godziny. 

 



 

 

Online PNJA oral exam 2020/2021 

General guidelines for IFA 3ZSL students 

 

Oral exam will be conducted online in Microsoft Teams. Students will be informed 7 days in advance via 

MS Teams, USOS e-mail. Students will be able to choose their exam partner and the time of their exam 

within the planned time span. Moreover, students are requested to confirm their accessibility to the proper 

equipment in order to carry out the exam.  

 

The date of the exam: 

• 19th of June 2021 (Saturday) starting at 9.00 

 

An online oral exam follows the same general exam rules as an ordinary oral exam, but there are some extra 

procedures that must be followed. 

  

Requirements to students’ equipment 

It will be taken into account that this is an extraordinary situation, but it is students’ responsibility that they 

can participate with the equipment they are using. In order to conduct the exam the examiners must be able 

to both hear and see the students (their faces and hands). Students need to stay in constant eye contact with 

the examiner while the exam is in progress, excluding preparation time. It is strongly recommended to use a 

computer for the best experience, but using a smartphone is also an option. 

You will therefore need to have: 

• A computer with a webcam/external webcam or a smartphone with a camera 

• A steady internet connection 

It is also recommended using headphones or a headset for the best possible sound quality (but this is not 

essential). 

  

Exam using Microsoft Teams 

Students will not receive a link to the exam – they must have the programme open and will be contacted by 

the examiner when it is their turn. They will receive a form to fill in beforehand, so they will know when 

their turn is. 

 

Test of access and your equipment before the exam 

The examiner will create test meetings in MS Teams. It will be possible for students to test their equipment 

through the relevant system prior to the exam. This is not mandatory, but an offer to students in case they do 

not have other options for testing their equipment, and if they do not already know that it is working from 

previous participation in online teaching.  

 

The test meetings will be open on Saturday prior to the exam 8.30-8.45. 

 

The exam 

Students should get ready early on the day of their exam to make sure they are ready and with the relevant 

programme open when the exam begins.  

 

Please note: 

• There can be delays in the oral exams, so students might not be allowed access into the exam at the 

scheduled time. In MS Teams students will be summoned through the programme. 

• At the beginning students will be requested to declare that they will not be using any external 

help i.e. materials, help from the third party. 

• Students should make sure they are sitting alone in a quiet room with good lighting. They should 

avoid sitting in front of a window as it influences the light. 

• Oral exams online are closed to the public in order to avoid cheating. The examiners can ask 

students to show their rooms by webcam to ensure they are alone. 

• Audio-visual recording of the exam is not permitted unless it is a part of the examination itself. If 

that is the case, the examiners will do the recording. The recording will be stored on the examiner’s 

computer for 14 days and later deleted. 



 

 

• When students and the examiners have all joined the meeting, the exam will be conducted as an 

ordinary oral exam. 

 

 

Exam instructions 

  

The format of the test goes like this: 

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

  

At the beginning of the assigned time, the students enter MS TEAMS. They are given a blind choice of 

topics.  The students look at their topic 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. The examiner reads the topic and if it is accepted 

by students, sends it via MS TEAMS chat. Once the topic has been chosen, the students are instructed that 

they have about 10 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 10 minutes’ time, the students are told to start. At that time, the next pair of students is invited 

to enter MS TEAMS and one of the examiners begins the process described above.  After the topic has been 

chosen and the instructions given to the second pair, the first pair is instructed to begin speaking. 

  

Third year students have a 10-minute speaking time. 

 

During the speaking time, all examiners make notes on each candidate.  There is only one mark, but the 

recommended four EQUALLY-WEIGHTED criteria are: vocabulary, grammar, pronunciation, and 

interaction.  If the students show 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 (or any) question on 

their card, as long as they speak for the whole speaking time on the chosen topic in a general sense. 
  

The students are dismissed at the end of the speaking period and the students who have just been preparing 

now start their dialogue.  

  

 

Bands and criteria for ZSL3 speaking assessment 

 

5.0 

19-20 points 

(37-40 pts) 

Grammar 

 

 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Uses a wide range of standard and complex grammatical 

structures with reasonable accuracy and confidence. Is able to 

flexibly reconsider and restructure utterances while speaking 

Demonstrates a broad lexical repertoire with which the topic is 

fully explored. 

Approaching native-like pronunciation, stress and intonation 

patterns used consistently in the discussion. 

Interacts naturally and appropriately. Contributions to the 

dialogue are well-structured and extended. 

4.5 

17-18 points 

(33-36 pts) 

  

Features of the band below and the band above in equal measure. 



 

 

4.0 

15-16 points 

(29-32 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Accurate and appropriate use of a good range of grammatical 

structures. 

Good command of a broad lexical repertoire which allows for an 

effective exploration of the topic. 

Confident and consistently accurate sounds, stress and intonation 

with only minimal error. 

Interacts fluently and with a degree of confidence, resulting in a  

balanced and natural dialogue. 

3.5 

13-14 points 

(25-28 pts) 

  

Features of the band below and the band above in equal measure. 

3.0 

11-12 points 

(21-24 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Accurate command of a good range of grammatical structures, 

almost always used appropriately. 

Displays a broad enough lexical repertoire to allow for a 

satisfactory exploration of the topic. 

Clear, accurate and consistent sounds, stress and intonation. 

Occasional errors may occur. 

Interacts quite fluently and with some confidence to achieve a 

balanced dialogue. 

2.0 

0-10 points 

(0-20 pts) 

 

Grammar 

Vocabulary 

Pronunciation 

Interaction 

Does not reach the level outlined in the band above in ONE or 

MORE of these aspects. 

 

 

 

 

Summary: 

A passing 3ZSL student can speak fluently on both familiar and unfamiliar topics, producing extended 

statements and responses. Has a reasonably broad lexical repertoire. Accurate use of a good range of 

standard grammatical structures. Only a conceptually difficult subject can hinder a natural, smooth flow of 

language. Pronunciation is mostly clear and neutral. 

 

 

• When the exam is completed, the examiner will let students out of the meeting again. Students 

should make sure that they follow the technical instructions on how to prepare themselves to regain 

access into the exam at a specified time after the exam. When the assessment is done, they will again 

get access to the exam meeting in order to get feedback and grading. There will be assigned breaks 

for feedback and grading every 2 hours. 

 


