
  

  

Opis   egzaminu   certyfikatowego   ACERT   
stowarzyszenia   SERMO   

  
  

Opis  egzaminu  ACERT  dla  poszczególnych  poziomów  został  przygotowany  na           
podstawie    CEFR   Descriptors   (Companion   Volume) :     
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/lev 
el-descriptions   

  
Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   pre-A1   (aktualizacja   25.01.2021)   
  

Egzamin  certyfikatowy  składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   
  

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   90   minut.   
Za   egzamin   pisemny można   otrzymać   w sumie   60   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (komunikatywne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa  i            
poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   krótka   wypowiedź   pisemna.   

Słuchanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do słuchania   (monolog  i/lub  dialog  w obszarze            
zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie  zawierające           
dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Czytanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do czytania (w obszarze  zagadnień  zgodnych          
z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Gramatyka  i leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień          
zgodnych   z  programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur          
gramatycznych i leksyki.   
Za  część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą            
prawidłową   odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


  

  
Krótka  wypowiedź  pisemna   –  osoba  zdająca  ma  za  zadanie  przekazać  w  formie              
pisemnej  podstawowe  informacje  dotyczące,  np.:  przedstawienia  danych  osobowych,          
narodowości,  opisu  osoby,  rodziny;  uzupełnienia  dialogu,  formularza.  Za  napisanie  tekstu            
użytkowego   można   otrzymać   w sumie  15   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   

  
Egzamin   ustny :   
Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz  dialog.  Bazą  do  wypowiedzi   indywidualnej           
oraz w parach   jest   materiał   stymulujący   (temat   do   wypowiedzi,   krótki   tekst,   rysunek,   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność   budowania   wypowiedzi.   
● komunikatywność   językową   (gramatyczną   i leksykalną).   
● umiejętność   interakcji.   

● zrozumiałą   wymowę,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  40   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

    

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  z  każdej  z  części                
składowych   egzaminu.     
    

  

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  



  

  
  
  

Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   A1   (aktualizacja   15.02.2021)   
  

Egzamin  certyfikatowy  składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   
  

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   90   minut.   
Za   egzamin   pisemny można   otrzymać   w sumie   60   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (komunikatywne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa  i            
poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   krótka   wypowiedź   pisemna.   

Słuchanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do słuchania   (monolog  i/lub  dialog  w obszarze            
zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie  zawierające           
dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Czytanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do czytania (w obszarze  zagadnień  zgodnych          
z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Gramatyka  i leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień          
zgodnych   z  programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur          
gramatycznych i leksyki.   
Za  część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w  sumie  15  punktów .  Za  każdą             
prawidłową   odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   
  

Krótka  wypowiedź  pisemna   –  osoba  zdająca  ma  za  zadanie  przekazać  w  formie              
pisemnej  podstawowe  informacje  dotyczące,  np.:  przedstawienia  danych  osobowych,          
narodowości,  opisu  osoby,  rodziny;  uzupełnienia  dialogu,  formularza.  Za  napisanie  tekstu            
użytkowego   można   otrzymać   w sumie  15   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   

  
Egzamin   ustny :   
Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   



  

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz  dialog.  Bazą  do  wypowiedzi  indywidualnej           
oraz w parach   jest   materiał   stymulujący   (temat   do   wypowiedzi,   krótki   tekst,   rysunek,   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność   budowania   wypowiedzi,   
● komunikatywność   językową   (gramatyczną   i leksykalną),   
● umiejętność   interakcji,   

● zrozumiałą   wymowę,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  40   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

    

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  z  każdej  z  części                
składowych   egzaminu.     

  
  
  

  
    

    
    

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  



  

Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   A2   (aktualizacja   15.02.2021)   
  

Egzamin  certyfikatowy  składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   
  

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   90   minut.   
Za   egzamin   pisemny można   otrzymać   w sumie   60   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (komunikatywne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa  i            
poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   wypowiedź   pisemna.   

Słuchanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do  słuchania   (monolog  i/lub  dialog  w obszarze             
zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie  zawierające           
dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Czytanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do  czytania  (w obszarze  zagadnień  zgodnych            
z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  15  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Gramatyka  i  leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień            
zgodnych   z  programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur          
gramatycznych i leksyki.   
Za  część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w  sumie  15  punktów .  Za  każdą             
prawidłową   odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   
  

Wypowiedź  pisemna   –  osoba  zdająca  ma  za zadanie  napisać  krótki  tekst  nieformalny             
typu  kartka  okolicznościowa,  kartka  z podróży,  zaproszenie,  życzenia,  sms,  e-mail,  opis            
miejsca,  osoby,  sytuacji,  typowego  dnia.  Limit  słów  w  zakresie:  40  -  60.  Za  napisanie                
tekstu   użytkowego   można   otrzymać   w sumie  15   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   

  
Egzamin   ustny :   
Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   



  

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz  dialog.  Bazą  do  wypowiedzi  indywidualnej           
oraz w parach   jest   materiał   stymulujący   (temat   do   wypowiedzi,   krótki   tekst,   rysunek,   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność   budowania   wypowiedzi,   
● komunikatywność   językową   (gramatyczną   i leksykalną),   
● umiejętność   interakcji,   

● zrozumiałą   wymowę,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  40   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

    

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  z  każdej  z  części                
składowych   egzaminu.     

  
  

  
  
  
  

  
    

    
    

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  



  

Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   B1   (aktualizacja   15.02.2021)   
  

Egzamin  certyfikatowy  składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   
  

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   120   minut.   
Za   egzamin   pisemny    można   otrzymać   w sumie   80   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (praktyczne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa  i            
poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   pisanie   tekstu   użytkowego.   

Słuchanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do słuchania   (monolog  i/lub  dialog  w obszarze            
zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie  zawierające           
dodatkowy   dystraktor,   uzupełnianie   luk   w   dialogu/tekście,   itp.).   
Za  część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Czytanie  –  dwa  dłuższe  lub  trzy  krótsze  teksty  do czytania   (w obszarze  zagadnień            
zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dodatkowy   dystraktor,   itp.).   
Za  część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   

  
Gramatyka  i  leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień            
zgodnych   z  programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur          
gramatycznych i leksyki.   
Za  część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą            
prawidłową  odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  stanowią  zadania           
zawierające  transformacje,  gdzie  przyznajemy  0,5  pkt.  za  każdą  poprawną  strukturę  z             
dwóch   sprawdzanych   w   zdaniu.   Wynik   zaokrąglany   jest   do   liczby   całkowitej   (w   górę).   
  

Pisanie  tekstu  użytkowego  –  osoba  zdająca  wybiera  jeden  z  dwóch  lub  trzech             
zaproponowanych  tematów  wypowiedzi  pisemnej  w  formie  tekstu  użytkowego          
(w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ),  np.  list           
motywacyjny  (praca,  studia,  praktyka  zagraniczna),  list  formalny,  nieformalny,          
korespondencja  biurowa,  recenzja.  Limit  słów  w  zakresie  80  -  120.  Zadanie             
egzaminacyjne   nie   może   zawierać   dwóch   takich   samych   form   wypowiedzi   pisemnej.   
Za   napisanie   tekstu   użytkowego   można   otrzymać   w sumie  20   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   
Egzamin   ustny :   



  

Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz dialog  między  osobami  zdającymi.  Zagadnienia          
na egzaminie  ustnym  mogą  być  związane  zarówno  z  językiem  ogólnym  jak  i             
fachowym. Bazą  do wypowiedzi   indywidualnej  oraz w parach  jest  materiał  stymulujący         
(temat   do   dyskusji,   krótki   tekst,   rysunek   techniczny,   wykres,   wynik   ankiety   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność  budowania  wypowiedzi  /  treść  przekazu  w  przypadku  języka           
fachowego,   płynność.   

● poprawność  językową  (gramatyczną  i  leksykalną)  i  bogactwo  językowe          
(różnorodność  słownictwa  i struktur  gramatycznych  oraz umiejętność  wyrażania        
opinii,   argumentowania,   uzasadniania),   

● umiejętność  interakcji  (np.  płynność,  inicjowanie  wypowiedzi,  aktywne  słuchanie,          
negocjowanie,   itp.),   

● wymowę   i intonację,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  20   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

    

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  (10  pkt.)  z  każdej  z                 
części   składowych   egzaminu.     
    

  
  
  
  

  

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  



  

Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   B2   (aktualizacja   14.12.2020)   
  

Egzamin  certyfikatowy  składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   
  

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   120   minut.   
Za   egzamin   pisemny    można   otrzymać   w sumie   80   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (praktyczne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa  i            
poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   pisanie   tekstu   użytkowego.   

Słuchanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do słuchania   (monolog  i/lub  dialog  w obszarze            
zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  mogą  stanowić  zadania  zamknięte  na             
dobieranie   (dopasuj   osobę   mówiącą   do   treści   wypowiedzi).   

  
Czytanie  –  dwa  dłuższe  lub  trzy  krótsze  teksty  do czytania   (w obszarze  zagadnień            
zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).   
Za  część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową            
odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  mogą  stanowić  zadania  na            
uzupełnianie   akapitów.   

  
Gramatyka  i leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień          
zgodnych   z  programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur          
gramatycznych i leksyki.   
Za  część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą            
prawidłową  odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  stanowią  zadania           
zawierające  transformacje,  gdzie  przyznajemy  0,5  pkt.  za  każdą  poprawną  strukturę  z             
dwóch   sprawdzanych   w   zdaniu.   Wynik   zaokrąglany   jest   do   liczby   całkowitej   (w   górę).   
  

Pisanie  tekstu  użytkowego  –  osoba  zdająca  wybiera  jeden  z dwóch  lub  trzech            
zaproponowanych  tematów  wypowiedzi  pisemnej  w formie  tekstu  użytkowego         
(w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ),  np. list          
motywacyjny  (praca,  studia,  praktyka  zagraniczna),  list  formalny,  korespondencja          
biurowa,  raport,  esej,  rozprawka,  recenzja.  Limit  słów  w  zakresie  150  -  200.  Zadanie               
egzaminacyjne   nie   może   zawierać   dwóch   takich   samych   form   wypowiedzi   pisemnej.   
Za   napisanie   tekstu   użytkowego   można   otrzymać   w sumie  20   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   



  

Egzamin   ustny :   
Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz dialog  między  osobami  zdającymi.  Zagadnienia          
na egzaminie  ustnym  MOGĄ  BYĆ  związane  zarówno  z językiem  ogólnym  jak           
i fachowym. Bazą  do wypowiedzi   indywidualnej  oraz w parach  jest  materiał  stymulujący         
(temat   do   dyskusji,   krótki   tekst,   rysunek   techniczny,   wykres,   wynik   ankiety   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność  budowania  wypowiedzi  /  treść  przekazu  w  przypadku  języka           
fachowego,   płynność.   

● poprawność  językową  (gramatyczną  i leksykalną)  i  bogactwo  językowe         
(różnorodność  słownictwa  i struktur  gramatycznych  oraz umiejętność  wyrażania        
opinii,   argumentowania,   uzasadniania),   

● umiejętność  interakcji  (np.  płynność,  inicjowanie  wypowiedzi,  aktywne  słuchanie,          
negocjowanie,   itp.),   

● wymowę   i intonację,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  20   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

    

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  (10  pkt.)  z  każdej  z                 
części   składowych   egzaminu.     
    

  

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  



  

Egzamin   certyfikatowy   na poziomie   C1   (aktualizacja   14.12.2020)   
  

Egzamin   certyfikatowy   składa   się   z dwóch   części   –   pisemnej   i ustnej.   

Egzamin   pisemny :   
Czas   trwania   egzaminu   pisemnego   –   120   minut.   
Za   egzamin   pisemny    można   otrzymać   w sumie   80   punktów.   

Egzamin   pisemny   składa   się   z czterech   części:   
–   słuchanie,   
–   czytanie,   
–  gramatyka  i leksyka  użytkowa  (praktyczne  użycie  języka  w zakresie  słownictwa           
i poprawności   gramatycznej   w kontekście),   
–   pisanie   tekstu   użytkowego.   

Słuchanie  –  część  ta  powinna  zawierać  2  lub  3  teksty  do  słuchania  (monolog  i/lub  dialog                
w obszarze   zagadnień   zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ)   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  rozumienia  ze słuchu           
(prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  zadanie  zamknięte  na  dobieranie  zawierające           
dwa   dodatkowe   dystraktory,   itp.).     
Za część  „Słuchanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową           
odpowiedź   przyznawany   jest   jeden   punkt.   
  

Czytanie  –  dwa  lub  trzy  teksty  do czytania   (w obszarze  zagadnień  zgodnych           
z programem   nauczania   /   ESOKJ.   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  rozumienie  globalne  i selektywne           
tekstu  czytanego  (prawda/fałsz/brak  informacji,  test  wyboru,  uzupełnianie  akapitów          
zawierające   dwa   dodatkowe   dystraktory   itp.).   
Za część  „Czytanie”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą  prawidłową           
odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  mogą  stanowić  zadania  na            
uzupełnianie   akapitów.   

  
Gramatyka  i leksyka  użytkowa  –  liczba  zadań  dowolna  (w obszarze  zagadnień          
zgodnych   z programem   nauczania   /   ESOKJ).   
Proponowane  są  różne  typy  zadań  sprawdzających  opanowanie  struktur  gramatycznych           
i leksyki.     
Za część  „Gramatyka  i leksyka”  można  otrzymać  w sumie  20  punktów .  Za  każdą           
prawidłową  odpowiedź  przyznawany  jest  jeden  punkt,  wyjątek  stanowią  zadania           
zawierające  transformacje,  gdzie  przyznajemy  0,5  pkt.  za  każdą  poprawną  strukturę  z             
dwóch   sprawdzanych   w   zdaniu.   

  
Pisanie  tekstu  użytkowego  –  osoba  zdająca  wybiera  jeden  z dwóch  lub  trzech            
zaproponowanych  tematów  wypowiedzi  pisemnej  w formie  tekstu  użytkowego         
(w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ),  np. list          
motywacyjny  (praca,  studia,  praktyka  zagraniczna),  list  formalny,  korespondencja          
biurowa,  raport,  esej,  rozprawka,  recenzja.  Limit  słów  w  zakresie  200  -  250.  Zadanie               
egzaminacyjne   nie   może   zawierać   dwóch   takich   samych   form   wypowiedzi   pisemnej.   
Za   napisanie   tekstu   użytkowego   można   otrzymać   w sumie  20   punktów .   
  

Zalecane  jest  stosowanie  różnych  typów  zadań  zgodnie  z  testowaną  wiedzą            
językową   i   sprawnością   językową   dla   danego   poziomu   w   skali   ESOKJ.   



  

Egzamin   ustny :   
Egzamin   ustny   studenci   zdają   w parach   lub   indywidualnie   przed komisją.   

Egzamin  ustny  (w obszarze  zagadnień  zgodnych  z programem  nauczania  /  ESOKJ)           
obejmuje  wypowiedź  indywidualną  oraz dialog  między  osobami  zdającymi.  Zagadnienia          
na egzaminie  ustnym  mogą  być  związane  zarówno  z językiem  ogólnym  jak           
i fachowym. Bazą  do wypowiedzi   indywidualnej  oraz w parach  jest  materiał  stymulujący         
(temat   do   dyskusji,krótki   tekst,   rysunek   techniczny,   wykres,   wynik   ankiety   itp.).   

Przy   ocenie   wypowiedzi   ustnej   komisja   egzaminacyjna   uwzględnia:   

● umiejętność  budowania  wypowiedzi  /  treść  przekazu  w  przypadku  języka           
fachowego,   płynność.   

● poprawność  językową  (gramatyczną  i  leksykalną)  i  bogactwo  językowe          
(różnorodność  słownictwa  i struktur  gramatycznych  oraz umiejętność  wyrażania        
opinii,   argumentowania,   uzasadniania),   

● umiejętność  interakcji  (np.  inicjowanie  wypowiedzi,  aktywne  słuchanie,         
negocjowanie,   itp.),   

● wymowę   i intonację,   

● wrażenie   ogólne.   

Za egzamin   ustny   można   otrzymać   w sumie  20   punktów.   
  

Punktacja   egzaminu certyfikatowego  (część   pisemna   i część   ustna   łącznie)   
Za część   pisemną   i część   ustną   łącznie   można   uzyskać   100    punktów.   

Rozkład   punktów   i oceny:   

  

  

Warunkiem  zdania  certyfikatowego  egzaminu  z języka  obcego  jest  uzyskanie          
minimum  55%  z  całości  egzaminu  (55  pkt.)  oraz  minimum  50%  (10  pkt.)  z  każdej  z                 
części   składowych   egzaminu.     

Punkty   Ocena   

100   -   91   bardzo   dobry   

90   -   82   dobry   plus   

81   -   73   dobry   

72   –   64   dostateczny   plus   

63   -   55   dostateczny   

poniżej   55   niedostateczny   
  


