Egzamin certyfikujący z języka obcego – Poziom B2plus

Części egzaminu
1. Słuchanie
3 nagrania z różnych
obszarów
tematycznych
2. Czytanie
3 teksty
popularnonaukowe

3. Struktury i słownictwo

4. Pisanie

Typy zadań

Liczba
punktów

Czas na
wykonanie
zadań

Umiejętności
językowe

Na podstawie wysłuchanego nagrania należy:
1. wybrać poprawną odpowiedź- zadania typu:
prawda / nieprawda
2. wybrać poprawną odpowiedź spośród
podanych.
3. uzupełnić luki w zdaniach (pytania otwarte).
Zadania typu :
1. prawda / fałsz / brak informacji - ustalenie
na podstawie informacji zawartych w
tekście, które zdania są tożsame z treścią
tekstu, a które nie, lub też nie odnoszą się
do przeczytanej treści .
2. Test wielokrotnego wyboru - wybór
poprawnej odpowiedzi spośród kilku
podanych.
3. Pytania otwarte (uzupełnianie luk w
zdaniach).
Zadania typu :
1. Transformacje zdań.
2. Wstawianie do tekstu brakujących wyrazów
lub zwrotów.
3. Wybór jednej poprawnej odpowiedzi z kilku
podanych.

15

30 min

Zdający rozumie
sens wypowiedzi
i zawarte w niej
informacje

15

45 min

Zdający rozumie
teksty o
zróżnicowanej
tematyce.

15

20 min

Praca pisemna zawierająca 200-250 słów na
jeden z trzech podanych tematów: np. esej,
artykuł, sprawozdanie.

20

60 min

Zdający wykazuje
się umiejętnością
użycia
różnorodnych
form
gramatycznych i
leksykalnych.
Zdający potrafi
napisać spójny
tekst
przedstawiający
jego wiedzę,
opinie i poglądy,
używając
odpowiednich
struktur i
słownictwa.

Przerwa 20 minut
5. Część ustna

1. Krótkie przedstawienie się kandydata
(część nieoceniana).
2. Streszczenie tekstu.
3. Prezentacja (wcześniej przygotowana) bez
użycia sprzętu multimedialnego na temat
związany z kierunkiem studiów( np. pracy
mgr, licencjackiej, badań naukowych itp.) –
studenci, bądź wykonywanym zawodem pozostali zdający (5-7 minut). Rozmowa z
komisją. Dozwolone jest wykorzystanie
materiałów graficznych (np. wykres, ilustracja,
schemat).

15 min
15
20

Zdający potrafi
zaprezentować
swoją wiedzę
używając
słownictwa
specjalistyczne
go

Zakres obowiązującego materiału na poziomie B1 znajduje się na stronie www.spnjo.uni.wroc
(program nauczania)

Uwagi ogólne
 Egzamin składa się z części pisemnej ( 155 minut) i ustnej (15 minut) i jest
przeprowadzany w tym samym dniu.
 Część ustna egzaminu jest przeprowadzana przez dwóch 2 egzaminatorów.
 Zdający przystępują do egzaminu bez wcześniejszego przygotowania.
 Wszystkie części egzaminu są oceniane równolegle przez dwóch egzaminatorów wg
określonych kryteriów.
 Egzamin uważa się za zdany przy uzyskaniu minimum 55% całości (części pisemnej
słuchowej i ustnej)
 Kryteria oceny: (max 100 pkt ) : 55-70 pkt = dst, 71-86 pkt = db, 87-100 pkt = bdb

