
EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1 ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZSL 1) 

 

(English version below) 

KOMPONENT I: PISANIE 

Termin: sobota, 2 lipca 2022, godz. 10:00-12:00 

Komponent z pisania będzie się odbywał w formie zgodnej z zasadami i kryteriami zawartych 

w dotychczasowym regulaminie PNJA. Część egzaminu obejmująca komponent z pisania 

rozpocznie się 2 lipca 2022 roku o godz. 10:00. Arkusz zawiera 4 zadania:  

Zad. 1. polegające na wstawieniu brakujących znaków interpunkcyjnych do dziesięciu zdań.  

Za zadanie 1 można otrzymać od 0 do 10 punktów: 1 punkt za każde ze zdań, w którym znaki 

interpunkcyjne zostały wpisane bezbłędnie, 0,5 punkta za każde ze zdań, w którym popełniono 

jeden błąd, oraz 0 punktów za każde ze zdań, w którym popełniono przynajmniej dwa błędy.  

Zad. 2. polegające na wybraniu odpowiedniej parafrazy z opcji podanych dla każdego z 

dziesięciu zdań. Za zadanie 2 można otrzymać od 0 do 10 punktów: 1 punkt za każdą poprawną 

odpowiedź.  

Zad. 3. polegające na wybraniu poprawnej stylistycznie wersji z opcji podanych dla każdego 

zdania. Za zadanie 3 można otrzymać od 0 do 10 punktów: 1 punkt za każdą poprawną 

odpowiedź.  

Zad. 4. polegające na napisaniu akapitu na jeden z czterech podanych tematów. Za zadanie 4 

można otrzymać od 0 do 10 punktów:  

− 2 punkty za interpunkcję (odejmuje się 0,5 punkta za każdy błąd interpunkcyjny),  

− 2 punkty za gramatykę (odejmuje się 0,5 punkta za każdy błąd gramatyczny),  

− 2 punkty za słownictwo (2 punkty — poprawnie zastosowane, bogate słownictwo, 1 

punkt — bogate słownictwo z błędnym zastosowaniem, lub ubogie słownictwo 

zastosowane poprawnie, 0 punktów — ubogie słownictwo, błędy w zastosowaniu),  

− 4 punkty za strukturę akapitu i logikę wypowiedzi (4 punkty — akapit zbudowany 

poprawnie i logicznie, wyczerpujący temat; 3 punkty — akapit realizujący temat, z 

drobnymi usterkami w strukturze, 2 punkty — akapit zaledwie nawiązuje do tematu lub 

zawiera poważne usterki w strukturze, 1 punkt — akapit nie na temat i z poważnymi 

usterkami w strukturze, 0 punktów — brak wyraźnego akapitu).  



Aby zdać komponent z pisania, należy zdobyć przynajmniej 21 punktów (20 lub mniej punktów 

— ocena niedostateczna; 21-24 ptk — ocena dostateczna; 25-28 ptk — ocena dostateczna +; 

29-32 ptk — ocena dobra; 33-36 ptk — ocena dobra +; 37-40 ptk — ocena bardzo dobra). 

 

Przebieg części egzaminu obejmującej komponent z pisania:  

1. Komponent z pisania rozpocznie się o godzinie 10:00.  

2. Uczestnicy otrzymają arkusze egzaminacyjne do samodzielnego wypełnienia zgodnie z 

instrukcjami w nich zawartymi.  

3. Wypełnianie arkusza należy zakończyć w ciągu 120 minut, do godziny 12:00; nie są 

przyjmowane arkusze zwrócone po terminie. 

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

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

USOS MAIL. 

  



KOMPONENT II: TEST GRAMATYCZNO-SŁOWNIKOWY 

Termin: niedziela, 3 lipca 2022, godz. 10:00-11:30 

Komponent leksykalno-gramatyczny egzaminu PNJA 2021/2022 dla ZSL 1 odbędzie się w 

niedzielę, 3 lipca 2022 r. w godz. 10:00-11:30 (zob. harmonogram egzaminów na stronie IFA: 

https://ifa.uwr.edu.pl/dla-studenta/pnja-exams/). Test będzie składał się z dwóch części, 

obejmujących odpowiednio zagadnienia gramatyczne (50 pytań) oraz słownictwo (50 pytań). 

Łączna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi zatem 100. Aby zaliczyć test 

gramatyczno-słownikowy należy:  

(a) zdobyć łącznie co najmniej 51 punktów, a jednocześnie  

(b) w każdej z obu części (gramatycznej i słownikowej) należy uzyskać co najmniej 25 

punktów.  

Pytania ze słownictwa będą miały następującą formę: test wielokrotnego wyboru (30 pytań), 

podanie słowa na podstawie definicji (10 pytań) oraz wpisywanie brakujących liter w słowach 

osadzonych w kontekście zdaniowym (10 pytań). Na teście gramatycznym również pojawią się 

trzy rodzaje pytań: test wielokrotnego wyboru (30 pytań), transformacje zdań (10 pytań) oraz 

uzupełnianie luk w zdaniach (10 pytań). 

 

Test gramatyczno-słownikowy oceniany jest według poniższej skali: 

punkty:  ocena:  

0-50   ndst  (2.0)  

51-60   dst    (3.0)  

61-70   dst+  (3.5) 

71-80   db     (4.0) 

81-90   db+   (4.5) 

91-100   bdb   (5.0) 

 

  

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


KOMPONENT III: USTNY 

Termin: sobota, 9 lipca 2022, od godz. 9:00 i niedziela, 10 lipca 2022, od godz. 9:00 

Komponent ustny dla studentów 1 roku niestacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr 

(1ZSL) będzie przeprowadzany w sobotę oraz niedzielę, 9 i 10 lipca 2022 r., od godziny 9.00. 

Do komponentu ustnego studenci przystępują w odgórnie przydzielonych parach (dokładna 

lista wraz z godzinami zostanie podana później). Po wybraniu (wylosowaniu) tematu studenci 

mają prawo poprosić o jednorazową wymianę tematu bez podawania uzasadnienia. Po 

wylosowaniu drugiego tematu nie mają prawa wrócić do poprzedniego. Przygotowanie się do 

odpowiedzi trwa 10 minut. Każda para odpowiada przez kolejne 7 minut. Odpowiedź powinna 

być dialogiem pomiędzy studentami, który stanowi wyczerpującą odpowiedź na otrzymane 

pytania. W trakcie gdy jedna para zaczyna odpowiedź, kolejna się przygotowuje. W trakcie 

przygotowań, studenci muszą być skierowani twarzą do egzaminatorów, a używanie telefonów 

komórkowych oraz słowników jest zakazane. Egzaminatorzy będą oceniać studentów na 

podstawie sporządzonych notatek skupiających się na czterech komponentach równej wagi: 

gramatyce, słownictwie, wymowie oraz interakcji (maksymalnie po 5 pkt, łącznie 20 punktów). 

Tematy, które studenci mogą wylosować, odnoszą się bezpośrednio do tych przerabianych na 

przedmiocie PNJA Konwersacje w ciągu całego roku akademickiego. W przypadku trudności, 

egzaminatorzy mogą zadać studentom dodatkowe pytania do dyskusji. Studenci NIE muszą 

omówić wszystkich pytań z wylosowanego zestawu, o ile nie skończą szybciej niż wyznaczony 

czas.  

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

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

USOS MAIL. 

 

Komponent ustny oceniany jest według poniższej skali: 

punkty:  ocena:  

0-10   ndst  (2.0)  

10,5-12  dst    (3.0)  

12,5-14  dst+  (3.5) 

14,5-16  db     (4.0) 

16,5-18  db+   (4.5) 

18,5-20  bdb   (5.0) 

 

  



 

PRACTICAL ENGLISH EXAMINATION, YEAR 1 ZSL 

 

COMPONENT I: WRITING 

Date: Saturday, the 2nd of July 2022 from 10:00 AM to 12:00 PM 

PNJA Writing component will be carried out in accordance with PNJA Exams 2020 regulations. 

The writing test will begin on July 2, 2022 at 10:00 am; it is composed of four tasks:  

Task 1: inserting missing punctuation into ten sentences provided. A student can obtain from 0 

to 10 points for this task: 1 point for each fully correct sentence, 0,5 points for each sentence 

with one error, and 0 points for each sentence with two or more errors.  

Task 2: choosing the best paraphrase out of the provided options. A student can obtain from 0 

to 10 points for this task: 1 point for each correct answer.  

Task 3: choosing the best stylistic variant out of provided options. A student can obtain from 0 

to 10 points for this task: 1 point for each correct answer. 

Task 4: writing a paragraph on one of the four provided topics. A student can obtain from 0 to 

10 points for this task:  

− 2 points for punctuation (for each punctuation error, 0,5 point is deducted),  

− 2 points for grammar (for each grammatical error, 0,5 point is deducted),  

− 2 points for vocabulary (2 points for rich and correctly used vocabulary, 1 point for 

limited and correctly used vocabulary, or for rich but incorrectly used vocabulary, and 

0 points for limited and incorrectly used vocabulary),  

− 4 points for logic and structure of the paragraph (4 points — the paragraph exhausts the 

topic and has a correct, logical structure; 3 points — the paragraph discusses the topic 

and has some structural issues; 2 points — the paragraph manages to relate to the topic, 

but does not discuss it enough, or contains bigger structural errors; 1 point — the 

paragraph does not relate to the topic or contains grave structural errors; 0 points — 

there is no visible paragraph).  

 

In order to pass the writing component, a student has to obtain 21 points (20 points or less — 

2, 21-24 points — 3, 25-28 points — 3+, 29-32 points — 4, 33-36 points — 4+, 37-40 points 

— 5). 

 

 



 

The writing component proceedings:  

1. The test will begin at 10:00.  

2. Students will be given examination sheets that they ought to complete on their own, in 

accordance to instructions presented on the sheets.  

3. The tasks have to be completed within 120 minutes. All sheets must be submitted before 

12:00. Late submissions will not be accepted.  

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

MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

  



COMPONENT II: GRAMMAR-VOCABULARY TEST 

Date: Sunday, the 3rd of July 2022, from 10:00 AM to 11:30 AM 

The grammar-vocabulary component of the PNJA exam 2021/22 for ZSL 1 will be held on 

Sunday, 3 July 2022 from 10:00-11:30 (see the exams schedule available on the IFA website: 

https://ifa.uwr.edu.pl/dla-studenta/pnja-exams/). The test will consist of two parts, covering 

grammar (50 questions) and vocabulary (50 questions) respectively. In order to pass the 

grammar and vocabulary test, one should:  

(a) obtain a total of at least 51 points, and at the same time  

(b) obtain at least 25 points in each of the two parts (i.e., grammar and vocabulary).  

The vocabulary questions will have the following forms: a multiple-choice test (30 questions), 

providing a missing word based on its definition (10 questions), and filling in missing letters in 

words embedded in sentential contexts (10 questions). The grammar test will also contain three 

types of questions: a multiple choice test (30 questions), sentence transformations (10 

questions), and gap-filling tasks (10 questions). 

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

MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

The grammar-vocabulary test is graded on the following scale: 

score:   grade:  

0-50   ndst  (2.0)  

51-60   dst    (3.0)  

61-70   dst+  (3.5) 

71-80   db     (4.0) 

81-90   db+   (4.5) 

91-100   bdb   (5.0) 

 

  

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


COMPONENT III: SPEAKING  

Date: Saturday, the 9th of July 2022, from 9:00 AM and Sunday, the 10th of July 2022, 

from 9:00 AM  

The speaking component of the exam for 1st-year extramural undergraduate students at IFA 

UWr (1ZSL) will take place on Saturday and Sunday, 9th and 10th July, from 9:00 a.m. Having 

randomly chosen the topic, the students are allowed to change it once without providing any 

justification, but they are not allowed to go back to the original topic. Students have 10 minutes 

to prepare and then another 7 minutes to talk to their partners. The speaking component of the 

exam ought to take a form of a dialogue during which the questions are to be discussed in-

depth. While one pair is preparing, the other one is already talking about the topic they have 

chosen. During their preparation time, the students have to be facing the examiners, and they 

are not allowed to use phones or dictionaries. When the students are speaking, the examiners 

make notes on four equally weighted aspects of students’ spoken English: grammar, 

vocabulary, pronunciation and interaction with fluency (5 points for each of the aspects; 20 

points total). All the topics the students may pick are connected with the topics discussed in 

class throughout the academic year. If any difficulties in discussing the questions arise, the 

examiners are allowed to give the students one or two additional questions. The students do 

NOT have to discuss every question in the set they have picked as long as they speak for the 

whole speaking time on the chosen topic in a general sense.  

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

MAIL system to the students’ @uwr.edu.pl e-mail addresses. 

 

The speaking component is graded on the following scale: 

score   grade 

0-10   ndst  (2.0)  

10.5-12  dst    (3.0)  

12.5-14  dst+  (3.5) 

14.5-16  db     (4.0) 

16.5-18  db+   (4.5) 

18.5-20  bdb   (5.0) 

 


