
EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1 ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (1 DSL) 

 

CZĘŚĆ I: PISANIE 

Termin: czwartek 30 czerwca 2022, godz. 10:30-13:00 

Zadaniem będzie napisanie eseju argumentacyjnego w języku angielskim składającego się z 5-6 akapitów 
na jeden z tematów podanych na początku egzaminu.  

Wyniki egzaminu zostaną podane studentom po sprawdzeniu wszystkich prac za pomocą systemu poczty 

elektronicznej UWr. 

KRYTERIA OCENY ESEJU ARGUMENTACYJNEGO 

ARGUMENTACJA 10 pkt 

Esej zawiera przejrzystą tezę we wstępie. 1 

Esej zawiera odpowiednią ilość argumentów popierających tezę oraz odpowiednie, 
przekonywujące uzasadnienie każdego z tych argumentów. 

4 

Esej zawiera adekwatne omówienie kontrargumentów oraz ich obalenie. 4 

Konkluzja odpowiednio podsumowuje esej (nie może zawierać argumentów nie 
omawianych wcześniej). 

1 

 

STRUKTURA 10 pkt 

Esej zawiera wstęp, podsumowanie oraz co najmniej trzy akapity w rozwinięciu, które 
odnoszą się do postawionej tezy oraz są przedstawione w logicznej kolejności, a 
związki między nimi są zasygnalizowane wyrażeniami lub zdaniami spajającymi. 

5 

Każdy akapit w rozwinięciu zawiera zdanie tematyczne i przynajmniej trzy zdania 
wspierające; wszystkie zdania w akapicie odnoszą się do zdania tematycznego. 

3 

Akapity w rozwinięciu są spójne (zawierają logiczną sekwencję idei, odpowiednie 
przejścia). 

2 

 

JĘZYK 10 pkt 

Odpowiedni styl i rejestr 2 

Bogate i poprawnie użyte słownictwo 3 

Różnorodność poprawnie użytych struktur gramatycznych 3 

Interpunkcja i ortografia 2 

 

CAŁOŚĆ 30 pkt 

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną, student musi otrzymać przynajmniej 16 punktów i równocześnie 
przynajmniej 5 punktów za każdy aspekt (argumentacja, struktura, język).  

 

  



PUNKTY OCENA 

16 – 18 3,0 

19 – 21 3,5 

22 – 24 4,0 

25 – 27 4,5 

28 – 30 5,0 

 

Teksty, które nie są esejami argumentacyjnymi i/lub nie odpowiadają podanym tematom zostaną 

automatycznie ocenione na 2.0.  

 

CZĘŚĆ II: TEST GRAMATYCZNO-SŁOWNIKOWY 

Termin: piątek, 1 lipca 2022, godz. 10:00-11:30 

 Test gramatyczno-słownikowy składa się z 2 osobnych części: testu gramatycznego i testu 

słownikowego. 

 Test gramatyczny składa się z następujących rodzajów zadań: transformacje, test wyboru, 

uzupełnianie luk w tekście/zdaniu odpowiednią formą gramatyczną; 

 Test słownikowy składa się z 50 zadań w formacie: 20 pytań o uzupełnienie wyrazu do podanej 
definicji; 20 pytań jednokrotnego wyboru tzn. w każdym zadaniu będą podane cztery odpowiedzi, 
ale tylko jedna poprawna; oraz 10 pytań o uzupełnienie brakującego wyrazu lub wyrazów w 
kontekście.   

 Czas na rozwiązanie całego testu gramatyczno-słownikowego będzie wynosił 90 min. 

 Zasady oceniania testu gramatyczno-słownikowego i przyjęta skala ocen określone zostały w pkt. 5 i 6 

Regulaminu egzaminu z PNJA w IFA UWr w r.a. 2021/2022, dostępnym na stronie IFA UWr (PNJA Exams 

- Instytut Filologii Angielskiej (uwr.edu.pl)). 

 Wyniki testu, zakodowane wg Państwa numerów albumu, zostaną przesłane w postaci zbiorczej listy 

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

MAIL. 

 

CZĘŚĆ II: USTNA EGZAMINU 

Termin: środa, 6 lipca 2022, godz. 9:00 - 15:00 i czwartek, 7 lipca 2022, godz. 9:00 - 15:00 

Do egzaminu ustnego studenci przystępują parami. Podczas egzaminu rozmawiają nie z egzaminatorami 

lecz z kolegą/koleżanką.  

Studenci wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone miejsca, które są w zasięgu wzroku 

egzaminatorów po drugiej stronie sali. Zdający wspólnie losują temat do dyskusji spośród załączonych 

tematów. Studenci zapoznają się z tematem wraz z towarzyszącymi mu paroma pytaniami i wspólnie 

decydują, czy chcą go zatrzymać czy też wymienić na inny (istniej możliwość wylosowania drugiego 

tematu). Po dokonaniu wyboru studenci otrzymują brudnopis i mają około 10 minut na przygotowanie 

się do wypowiedzi. Mogą w tym czasie robić notatki. Nie wolno im jednak komunikować się ze sobą.  

https://ifa.uwr.edu.pl/dla-studenta/pnja-exams/
https://ifa.uwr.edu.pl/dla-studenta/pnja-exams/


Po przygotowaniu się do wypowiedzi studenci zajmują miejsca zaraz naprzeciwko egzaminatorów. W tym 

samym czasie do sali zapraszana jest kolejna para i jeden z egzaminatorów zapoznaje wchodzącą parę z 

zasadami egzaminu przedstawionymi powyżej. Po dokonaniu przez drugą parę wyboru pytania, 

egzaminator wraca do komisji i rozpoczyna się egzamin pierwszej pary.  

Rozmowa między studentami trwa 7 minut.  

W czasie egzaminu ustnego każdy egzaminator sporządza notatki z wypowiedzi zdającego. Oceniane są 

następujące jej aspekty: gramatyka (zakres i dokładność), słownictwo (zakres i trafność), wymowa 

(poprawność i spójność) oraz interakcja (w to wlicza się też płynność). Wszystkie cztery mają taką samą 

wagę. Słuchając dyskusji, każdy egzaminator powinien zdecydować, ile punktów powinien dostać student 

w każdym z tych obszarów, na podstawie "Bands and Criteria" dla oceny danego poziomu (1 DSL, patrz 

niżej). Pod koniec czasu przypadającego na każdą parę zdających każdy egzaminator dodaje cztery oceny 

punktowe (za gramatykę, słownictwo, wymowę oraz interakcję), co daje sumę punktów uzyskanych 

przez studenta. Następnie oblicza się średnią z sum punktów uzyskanych przez studenta od każdego 

egzaminatora i ten wynik jest przeliczany na wynik w "tradycyjnej" skali, według tabeli przeliczeniowej 

poniżej. 

Tabela przeliczania ocen 

73 – 80 punkty                    5,0 

65 – 72 punkty                    4,5 

57 – 64 punkty                    4,0 

49 – 56 punkty                    3,5 

40 – 48 punkty                    3,0 

39 punkty i mniej                    2,0 

 

Wśród tematów do wyboru są tylko takie, które były poruszane na zajęciach z konwersacji w roku 

akademickim 2021/2022. Jeśli studenci mają trudności z utrzymaniem konwersacji przez cały wymagany 

czas, będzie to miało wpływ na cząstkową ocenę z interakcji. Egzaminatorzy mogą jednak pomóc 

studentom kontynuować rozmowę, zadając im jedno bądź dwa dodatkowe pytania. Nie jest konieczne 

przedyskutowanie każdego pytania zawartego w danym zestawie. Ważne jest jednak, aby studenci 

wypełnieli cały czas przewidziany na rozmowę.   

Po upływie czasu przewidzianego na rozmowę studenci opuszczają salę. 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.  



PRACTICAL ENGLISH EXAMINATION, YEAR 1 DSL 

PART I: WRITING 

Date of the examination: Tuesday, the 22nd of June 2021 from 10:30 AM to 1:00 PM 

 

The form of the examination and electronic tools: exchange of MS Word files by means of the e-mail 

system of the University of Wroclaw (Office 365) 

 

 On 22/06/2021 at 10:30 AM an e-mail message with the exam task will be sent to all the students to 

their university e-mail addresses: @uwr.edu.pl (Office 365) 

 The task will be to write an argumentative essay consisting of 5-6 paragraphs on one of the topics 

provided at the beginning of the exam.  

 When you have finish writing your essay, you should send it as a MS Word file using your university e-

mail address @uwr.edu.pl (by means of Office 365) to the e-mail address:  

 laura.suchostawska@uwr.edu.pl not later than 1:00 PM. 

 The name of the MS Word file should consist of your surname, your name and your album (index) 

number, for example: Johnson_Anna_123456 

 The file with the essay should be saved on the hard drive of your computer, and then sent by e-mail as 

an attachment (you should not use OneDrive, SharePoint, etc., or send any links). 

 

Examination results will be provided to the students later by means of the university e-mail. 

 

ARGUMENTATIVE ESSAY ASSESSMENT CRITERIA 

 

ARGUMENTATION 10 points 

The essay presents a clear thesis in the introduction. 1 

The essay contains a number of strong persuasive points in support of its thesis and enough 
supporting evidence to make each of its points convincing. 

4 

The essay contains an effective presentation and refutation of counterarguments. 4 

The conclusion brings the essay to a satisfying end 
(it cannot bring up points that do not follow from the main content). 

1 

 

STRUCTURE 10 points 

The essay consists of an introduction, a conclusion, and three or more body paragraphs, 
which are related to the thesis statement, arranged logically, and linked by transitional 
phrases or sentences. 

5 

Each body paragraph consists of a topic sentence and at least three supporting sentences; all 
the sentences in a paragraph are related to its topic sentence. 

3 

The body paragraphs are coherent 
(a logical sequence of ideas, appropriate transitions). 

2 

 



LANGUAGE 10 points 

Appropriate style and register 2 

Rich and correctly used vocabulary 3 

Variety of correctly used grammatical structures 3 

Punctuation and spelling 2 

 

TOTAL 30 points 

 

To receive a positive grade, a student has to get at least 16 points and  

at the same time at least 5 points for each aspect (argumentation, structure, language). 

 

POINTS GRADE 

16 – 18 3,0 

19 – 21 3,5 

22 – 24 4,0 

25 – 27 4,5 

28 – 30 5,0 

 

Texts which are not argumentative essays and/or are not related to the assigned topic, will be 

automatically graded as 2.0 

 

 

PART II: GRAMMAR-VOCABULARY TEST 

Date of the examination: Friday, the 1st of July 2022, from 10:00 AM to 11:30 AM 

 The grammar-vocabulary test consists of two parts: 

 The grammar component of the test contains multiple choice tasks, fill-in-the gaps tasks, and 

transformations.  

 The vocabulary component of the test contains 50 questions of three types: providing a 
missing word to the presented definition (20 questions); single-choice format questions with 
four answers given but only one correct (the so-called ABCD, 20 questions); providing a 
missing word or words in the context (gapped sentences, 10 questions).   

 You will have 90 mins. to complete the entire grammar-vocabulary test. 

 The rules for assessing the grammar-vocabulary test and the adopted grading scale are 

specified in pts. 5 and 6 of the document 2021-22 PNJA EXAMS REGULATIONS PL ENG.pdf, 

available on IFA’s website (PNJA Exams - Instytut Filologii Angielskiej (uwr.edu.pl)). 

 Test results, correlated with your student numbers, will be sent as a collective list via the USOS 

MAIL system to your @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

 

 

https://ifa.uwr.edu.pl/dla-studenta/pnja-exams/


PART III: SPEAKING EXAM 

Date of the examination: Wednesday, the 6th of July 2022, from 9:00 AM to 15:00 PM and Thursday, the 

7th of July 2022, from 9:00 AM to 15:00 PM 

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 the examination room and sit at a table within 

sight but on the other side of the room from the examiners.  The students are given a blind choice of 

topics from the attached document (cut into individual cards).  They look at their topic (with several 

questions each) and must decide whether to keep it or reject it.  If they choose to reject their first 

choice, they are allowed ONE more blind choice from the remaining topics. The students are also given 

scratch paper.  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 move to a table directly opposite the 

examination panel (across a pair of tables).  At that time, the next pair of students is invited to enter the 

classroom 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 examiner returns to her/his place with the 

examiners' panel and the first pair is instructed to begin speaking. 

 First year students have a 7-minute speaking time. 

During their speaking time, each examiner makes notes on each examinee.  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). While 

listening to the discussion, each examiner should decide how many points each student should be given 

in each of these four areas, based on the Bands and Criteria for assessing that particular level (1DSL) (See 

below). At the end of the allotted time, each examiner adds up the four grades (grammar, vocab, 

pronunciation & interaction) to get a total number of points for the student. The total points given by 

each examiner (for each student) are averaged and that score is assigned a final 'traditional' grade based 

on the following table: 

Grade Conversion Table 

73 – 80 points                    5.0 

65 – 72 points                    4.5 

57 – 64 points                    4.0 

49 – 56 points                    3.5 

40 – 48 points                    3.0 

39 points and below                    2.0 

 

The exam topics for first-year students are directly related to topics on the syllabus for their Speaking 

Skills class. If the students are having 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 

aspect of the topic, as long as the students 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. Test results, correlated with student ID 

numbers, will be sent as a collective list via the USOS MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail 

addresses. 



BANDS AND CRITERIA FOR 1DSL SPEAKING EXAMINATION ASSESSMENT 

 

5.0 

 

19-20 points (37-

40pts) 

 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Uses a range of simple grammatical structures accurately 

and very effectively. 

Range of vocabulary allows for a good exploration of the 

topic. 

Sounds, stress and intonation are clear and appropriate 

enough to cause very little strain on the listener. 

Initiates and responds appropriately, with responses that 

are structured. 

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 

Mostly accurate use of a range of simple grammatical 

structures with only occasional use of avoidance 

strategies. 

Range of vocabulary allows for a satisfactory discussion 

of the topic. 

Mostly clear, with generally appropriate use of stress and 

intonation. 

Initiates and responds with a reasonable level of fluency. 

3.5 

13-14 points 

(25-28 pts) 

  

Features of the band below and the band above in equal 

measure. 

 

3.0 

 

10-12 points 

(20-24 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Shows adequate grammatical control, but may employ 

avoidance strategies. 

Range of vocabulary adequate for a reasonable 

discussion on the topic. 

Mostly clear, with attempts at appropriate use of stress 

and intonation. 

Conforms to the turn-taking expectations of a dialogue, 

listening and responding to partner. 

2.0 

0-9 points 

(0-19 pts) 

Grammar 

Vocabulary 

Pronunciation 

Interaction 

Does not reach the level outlined in the band above (5-7 

points) in ONE or MORE of these aspects. 

Summary: 
A passing 1DSL 

student... 

Can speak effectively on a range of familiar topics. Uses 

a range of simple grammatical structures, mostly 

accurately. A non-native accent may be present but does 

not impede communication. Explains opinions clearly 

and with a degree of fluency. There may be minimal 

searching for familiar language. Initiates and responds 

appropriately. 
 


