
IFA, UWr          15.05.2022 

 

Opis formy egzaminu z PNJA w IFA, UWr w roku akademickim 2021/2022, studia pierwszego 

stopnia (licencjackie), tryb stacjonarny, rok II, egzamin po 4. sem. 

 

Egzamin składa się z trzech komponentów: test gramatyczno-słownikowy, pisanie oraz część ustna. 

Poniżej znajduje się opis formy egzaminu dla każdego z komponentów w j. polskim i j. angielskim.  

 

2DSL Test gramatyczno-słownikowy 

 Test gramatyczno-słownikowy dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów licencjackich w 

IFA UWr (2DSL) odbędzie się w środę, 29 czerwca 2022 r., w godzinach 10.00-11.30. 

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

testu słownikowego. 

 Testy składowe będą zawierały po 50 zadań. Łącznie test gramatyczno-słownikowy będzie się 

składał ze 100 zadań. 

 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 (Strona Główna » Dla studenta » Egzamin PNJA). 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2DSL Pisanie 

 Egzamin z pisania dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFA UWr 

(2DSL) zostanie przeprowadzony we wtorek, 28 czerwca 2022 r., w godzinach 10.00-14.30. 

 Egzamin polega na napisaniu eseju argumentacyjnego w oparciu o jeden z dwóch 

przedstawionych zestawów egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu obu tekstów z wybranego 

zestawu. 

 Zasady oceniania części z pisania:  

Aby otrzymać ocenę pozytywną, praca z pisania powinna otrzymać minimalną liczbę punktów 

wynoszącą 10 w poniższych kategoriach:  

Struktura tekstu: 2 pkt., 50% punktów w kategorii 

Wykorzystanie źródeł: 3 pkt., 60% punktów w kategorii 

Argumentacja: 5 pkt., 50% punktów w kategorii.  

Wymagana długość tekstu wynosi od 500 do 1000 słów. 

Szczegółowe kryteria oceniania części z pisania: 

TEZA 2 

 Klarowna 

 Precyzyjna oraz argumentacyjna 

 Autorska (nie zapożyczona z tekstów źródłowych) 

STRUKTURA 

(w tej kategorii należy otrzymać minimum 2 punkty) 

5 

 Praca posiada klarowny, odpowiednio sformułowany tytuł odnoszący się do zawartości 

tekstu.  

 Esej podzielony jest na trzy części: wstęp (1 akapit), rozwinięcie (3 akapity) oraz 

podsumowanie (1 akapit). 

 Każdy akapit odnosi się do jednego zagadnienia określonego w zdaniu głównym.  

 Akapity mają porównywalną objętość. 

 W akapicie podsumowującym znajduje się odniesienie do tezy pracy w obliczu 

przedstawionej argumentacji.  

WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ  

(w tej kategorii należy otrzymać minimum 3 punkty) 

5 

 Odniesienia do tekstów źródłowych są rzetelne. 

 Cytaty z tekstów źródłowych wykorzystane są do poparcia argumentów lub 

kontrargumentów oraz do przedstawienia głównych zagadnień. 

 Odniesienia do źródeł mają formę streszczenia, parafrazy lub cytatu, przy czym te ostatnie 

nie przeważają.  

 Odniesienia do tekstów źródłowych mają ujednoliconą formę.  

 Dokumentacja odniesień do tekstów źródłowych jest jednolita przy wykorzystaniu stylu 

MLA lub APA.  



ARGUMENTACJA  9 

 Esej zawiera przynajmniej dwa argumenty popierające tezę pracy.  

 Argumenty przedstawione są o odrębnych akapitach.  

 Jeden z akapitów zawiera kontrargument w odniesieniu do tezy pracy.  

 Przedstawiona argumentacja jest logiczna.  

 Przedstawiony kontrargument zostaje w należyty sposób wzięty pod uwagę lub odparty. 

 Akapity są ze sobą powiązane w logiczny sposób. 

STYL 3 

 Praca charakteryzuje się stylistyką akademicką.  

 Struktura zdań jest poprawna. 

 Styl pracy pozwala na płynny i logiczny jej odbiór.  

SŁOWNICTWO 3 

 Dobór słownictwa jest poprawny i zróżnicowany.  

GRAMATYKA 3 

 Praca może zawierać do 5 drobnych błędów gramatycznych (np. błędne użycie 

przedimków), które nie będą miały wpływu na obniżenie oceny.  

 Praca może zawierać do 2 poważnych błędów gramatycznych, które nie będą miały 

wpływu na obniżenie oceny.  

INTERPUNKCJA 1 

 Praca może zawierać do 4 drobnych błędów interpunkcyjnych, które nie będą miały 

wpływu na obniżenie oceny. 

ORTOGRAFIA 1 

 Praca może zawierać do 3 błędów ortograficznych, które nie będą miały wpływu na 

obniżenie oceny. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 32 

 

Łączna liczba punktów przeliczana jest na ocenę końcową z egzaminu z pisania wg poniższej skali 

(punkty/ocena): 0-16/ndst (2.0), 16,5-19,5/dst (3.0), 20-22,5/dst+ (3.5), 23-25,5/db (4.0), 26-

28,5/db+ (4.5), 29-32/bdb (5.0). 

 Studenci składają gotowy esej egzaminacyjny, podpisany wyłącznie numerem albumu 

studenta (eseje będą rozdzielone między sprawdzających egzaminatorów). 

 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. 

 

 

 

 

 

 



2 DSL Część ustna 

Termin: 4 i 5 lipca 2022 (poniedziałek, wtorek); rozpoczęcie: godz. 9:00 

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

egzaminatorami lecz z kolegą/koleżanką. Nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem 

udostępniona będzie lista zapisów, na którą należy zapisać się parami. W ciągu godziny możliwe jest 

przeegzaminowanie czterech par. Po każdej godzinie egzaminatorzy wspólnie uzgadniają ocenę dla 

każdego studenta i ogłaszają wyniki.  

 Zgodnie z godziną zadeklarowaną na liście, 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. Wśród tematów do wyboru są tylko takie, które były poruszane na 

zajęciach w roku akademickim 2021/2022. Studenci zapoznają się z pytaniem i wspólnie decydują, 

czy chcą je zatrzymać czy też wymienić na inne. Jeśli losują ponownie, są informowani o tym, że mogą 

wrócić do pierwszego pytania, jeśli wolą. Po dokonaniu wyboru studenci otrzymują brudnopis i mają 

od 8 do 10 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Mogą w tym czasie robić notatki. Nie wolno 

im jednak komunikować się ze sobą.  

 Po przygotowaniu się do egzaminu 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. Na rozmowę 

przewidziane jest 8 minut.  

 Podczas gdy studenci rozmawiają, egzaminatorzy robią notatki. Ocenie podlegają cztery aspekty, z 

których wszystkie mają jednakową wagę. Są nimi: gramatyka (zasięg i poprawność), słownictwo 

(zasięg i poprawność),  wymowa (zrozumiałość i konsekwencja w stosowaniu jednego z modeli 

standardowych – RP lub GA) oraz interakcja (w tym biegłość). Podczas słuchania studentów każdy 

egzaminator decyduje, na ile punktów każdy student zasługuje z w/w czterech aspektów (w oparciu o 

kryteria oceniania przygotowane dla 2 roku DSL, tzw. Bands and Criteria for 2DSL Speaking 

Assessment, patrz niżej).  

 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 jedynie, aby studenci wypełnieli cały czas 

przewidziany na rozmowę.   

 

 Po upływie czasu przewidzianego na rozmowę studenci opuszczają salę. Egzaminatorzy dodają 

przydzielone przez siebie punkty z każdego z czterech aspektów i dzielą wynik przez 4 lub wyliczają 

wynik procentowy (z max. 80 punktów), aby każdemu zaproponować ocenę. Następnie grupa 

przygotowująca się do egzaminu zostaje poproszona o zajęcie miejsc przed komisją, a jeden z 

egzaminatorów zaprasza do sali kolejną parę do przygotowania się do egzaminu.     

 

 Po zakończeniu egzaminu przez cztery pary, egzaminatorzy omawiają zaproponowane przez siebie 

oceny dla każdej z ośmiu osób.  W przypadku, gdy egzaminatorzy proponują różne oceny, ostateczna 

ocena dyskutowana jest wspólnie w oparciu o notatki z egzaminu. Po uzgodnieniu ocen wszystkich 

ośmiu studentów, są one ogłaszane ustnie. Cały proces rozpoczyna się na nowo dla kolejnej grupy 

par.  

 



NEW BANDS AND CRITERIA FOR 2 DSL SPEAKING ASSESSMENT 
 

5.0 
 

19-20 points 
 

Grammar 
 
 
Vocabulary 
 
Pronunciation 
 
Interaction 

Accurate use of a range of grammatical structures 
appropriate to the topic being discussed. Attempts to use 
more complex grammatical structures. 
Explores a range of aspects of the topic comprehensively, 
using appropriate vocabulary including some vocabulary 
specific to the topic. 
Clear and consistent sounds, stress and intonation. Some 
use of stress and intonation to enhance communication. 
Interacts well, listening, responding and taking initiative in 
developing the dialogue. 

4.5 
 

17-18 points 

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

4.0 
 

15-16 points 

Grammar 
 
Vocabulary 
 
Pronunciation 
 
Interaction 

Uses a range of grammatical structures with a good degree 
of accuracy and appropriateness. 
Displays a good grasp of vocabulary to explore the topic 
with some confidence. 
Clear and consistent sounds. Errors may occur in one aspect 
of pronunciation. 
Makes clear attempts to balance the dialogue, listening and 
responding to partner. 

3.5 
 

13-14 points 

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

3.0 
 

10-12 points 

Grammar 
 
Vocabulary 
Pronunciation 
Interaction 

Uses a range of grammatical structures with a reasonable 
degree of accuracy and appropriateness. 
Uses standard vocabulary to develop the topic. 
Mostly clear and consistent sounds, stress and intonation.  
Communicates with a degree of fluency that contributes to 
sustained interaction. 

2.0 
 

9 points or less 

 
Grammar 
Vocabulary 
Pronunciation 
Interaction 
 

Does not reach the level outlined in the band above in ONE 
or MORE of these aspects. 

 

Summary: 

A passing DSL II 
student... 

Can speak effectively and with some fluency on a wide 
range of familiar topics. Can provide limited responses to 
unfamiliar topics. Accurate use of standard vocabulary and 
grammatical structures. Interacts appropriately and with 
structured responses which are reasonably extended. 
Pronunciation is mostly clear, although there may still be a 
non-native accent.  

 

 

 



Jak działa system oceniania umiejętności mówienia 

1. W ciągu dwóch pierwszych minut rozmowy studentów egzaminatorzy dla każdego uczestnika 
osobno określają czy reprezentuje on ogólnie niski (10 -12 punktów), średni ( 15 – 16 
punktów) czy wysoki (19 – 20 punktów) poziom języka. 

2. Egzaminatorzy czytają opisy poszczególnych poziomów i rozważają, czy odpowiadają one 
temu, co student prezentuje. Należy wybrać określone oceny spośród przypisanych danemu 
poziomowi lub z poziomów sąsiednich (wyższego bądź niższego) w celu dokonania właściwej 
oceny końcowej. W czasie przysłuchiwania się studentom egzaminatorzy sporządzają notatki, 
by móc odpowiedzieć na ich ewentualne pytania dotyczące odbytego egzaminu (studenci 
mają prawo do tego typu informacji). 

3. Po zakończeniu egzaminu sumuje się liczbę punktów, które student uzyskał (gramatyka, 
słownictwo, wymowa i interakcja). Na tym etapie zaleca się, by nie konsultować swych ocen z 
drugim egzaminatorem. 

4. Każdy z egzaminatorów podaje sumę wystawionych przez siebie punktów dla każdego 
studenta. Średnia obu sum daje wynik końcowy.  

5. Końcowy uśredniony wynik należy odnieść do poniższej tabeli, by uzyskać ocenę 
„tradycyjną”. 

 

73 – 80 punktów                    5.0 

65 – 72 punktów                    4.5 

57 – 64 punktów                    4.0 

49 – 56 punktów                    3.5 

40 – 48 punktów                    3.0 

          39 punktów lub poniżej                    2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2DSL  Grammar-vocabulary test 

 The grammar-vocabulary for 2nd year full-time undergraduate students at IFA UWr (2DSL) 

will take place on Wednesday, 29th June 2022, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. 

 The grammar-vocabulary test will consist of 2 separate parts: a grammar test and a 

vocabulary test. 

 Either component test will contain 50 tasks. All told, the grammar-vocabulary test will 

comprise 100 tasks. 

 The students 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 (Strona Główna » Dla studenta » Egzamin PNJA). 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2DSL Writing 

 The writing exam for 2nd year full-time undergraduate students at IFA UWr (2DSL) will be 

conducted on Tuesday, 28th June, from 10:00 a.m. to 2:30 p.m. 

 The exam will require the student to write an argumentative essay based on one of the two 

provided exam sets, with references to both texts. 

 The detailed requirements regarding the writing exam: 

In order for the essay to receive a positive grade, it has to meet minimum requirements. The 

minimum number of points required in the first stage amounts to 10 points obtained in the following 

categories cumulatively:  

Structure:      2 pts., 50% of points in this category 

Use of Sources:     3 pts., 60% of points in this category 

Argumentative strategy/Coherence:   5 pts., 50% of points in this category 

 

A failure to meet these requirements shows insufficient task comprehension on the part of the 

candidates and results in a failing grade in the first stage of the evaluation.  

 

In addition, the required length of the exam essay ranges from 500 to 1000 words. Essays that do not 

fit into the above limit do not meet the examination criterion.  

Detailed grading criteria 

FINAL EXAM - CRITERIA 

THESIS STATEMENT 2 

 Clear 

 Adequately narrow and debatable 

 Original (not borrowed from the articles) 

STRUCTURE 

(2 points required for a passing grade) 

5 

 The essay has a clear, well-formulated title, which corresponds to its content.  

 The essay is divided into three distinct parts: introduction (one paragraph), body (3 

paragraphs), and conclusions (1 paragraph). 

 Each paragraph presents one main idea which is conveyed by a topic sentence. 

 The paragraphs are relatively proportional in length and scope of material covered. 

 The concluding paragraph restates (but does not directly repeat) the thesis statement in 

light of all the presented arguments and counterarguments. 

USE OF SOURCES  

(3 points required for a passing grade) 

5 

 The sources are represented accurately. 

 The sources are cited to strengthen the arguments, to present a counterargument, and/or 

to set a background of the debate. 

 Depending on the context, the sources are either summarized, paraphrased or directly 

quoted. Quotations are not excessive. 

 In-text citations are consistent. 

 The use of sources is documented consistently, either in the MLA or the APA style 



ARGUMENTATIVE STRATEGY  9 

 The essay presents at least two arguments supporting the thesis statement. 

 The arguments are contained in separate paragraphs. 

 A single paragraph is devoted to the presentation of one counterargument which 

challenges the thesis statement. 

 Arguments are logical (free of  fallacies). 

 The counterargument is successfully refuted and/or a concession is made. 

 The essay presents a logically consistent form. 

 Transitions between paragraphs are logical. 

STYLE 3 

 The style and register is appropriately academic (appropriate vocabulary, lack of colloquial 

language, emotional tone or constructions). 

 Sentences are mostly well-structured. 

 Linking phrases and verbs make the text smooth and logical. 

VOCABULARY 3 

 The vocabulary is diversified and correctly used. 

GRAMMAR 3 

 Up to 5 minor mistakes (articles etc.) can be made without losing any points. 

 Up to 2 major errors (tenses confusion, wrong Passive Voice, subject-verb disagreement, 

wrong prepositional phrases, wrong subordination/coordination, excessive 

nominalizations etc.) can be made without losing any points. 

PUNCTUATION 1 

 Up to 4 mistakes can be made without losing the point. 

SPELLING 1 

 Up to 3 mistakes can be made without losing the point. 

TOTAL 32 

 

The student will obtain the above assessment for reaching the following percentages levels: 

very good (5.0)   at the 100-91%, or 32–29 pts 

good+ (4.5)   at the 90.5-81%, or 28.5–26 pts 

good (4.0)   at the 80.5-71%, or 25.5–23 pts 

satisfactory+ (3.5) at the 70.5-61%, or 22.5–20 pts 

satisfactory (3.0) at the 60.5-51%, or 19.5–16.5 pts 

insufficient (2.0) at the 50.5-0 %, or 16–0 pts 

 

 The students submit their essays signed with their index number only (the essays will be 

divided between the evaluating examiners). 

 The exam results, correlated with the student index numbers, will be sent as a collective list 

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

 

 

 



2DSL Speaking component 

 4thand 5th July 2022 (Monday, Tuesday), beginning at 9:00 

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

sheet will be made accessible to the students at least two weeks prior to the exam. Each pair 

of students will sign up for a specific time. Four pairs an hour will be examined and their 

grades will be agreed and announced at the end of that hour. 

 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. The topics are those which have been covered during the two 

semester course. The students look at their question and must decide whether to keep it or 

reject it.  If they take a second choice, the students are informed that they can return to their 

first choice of question if the second choice proves to be even less appealing. Once the 

question has been chosen, the students are given scratch paper and are instructed that they 

have between 8 and 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 preparation time, the students are told to move to a table directly opposite the 

examination panel (just across the table or 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. Second year students have a speaking time of about 8 minutes. 

 While the two students are speaking, the examiners make notes on each candidate. 

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, the 

examiners should decide how many points each student should be given in each of these 

four areas, based on the Bands and Criteria for 2 DSL Speaking Assessment (see below). 

 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 verbally 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. The examiners should then 

add together the points from the four criteria that they have assigned for each student and 

divide the result by 4 or work out the percentage (from a maximum of 80 points) in order to 

allocate an individual grade. After doing so, the students who have been preparing at the 

other table should be invited to move to the examiners' table.  Again, one of the examiners 

brings in the next pair and begins their preparation process. 

   

  After each set of 4 pairs, the examiners inform each other of the grade they would give to 

each student in that group of 8. If the examiners have reached a different grade 

independently, they can discuss and agree on a grade for that student, referring to the notes 

they made during the examination. The students are then informed verbally of their result 

and the whole process begins again.  



NEW BANDS AND CRITERIA FOR 2 DSL SPEAKING ASSESSMENT 
 

5.0 
 

19-20 points 
 

Grammar 
 
 
Vocabulary 
 
Pronunciation 
 
Interaction 

Accurate use of a range of grammatical structures 
appropriate to the topic being discussed. Attempts to use 
more complex grammatical structures. 
Explores a range of aspects of the topic comprehensively, 
using appropriate vocabulary including some vocabulary 
specific to the topic. 
Clear and consistent sounds, stress and intonation. Some 
use of stress and intonation to enhance communication. 
Interacts well, listening, responding and taking initiative in 
developing the dialogue. 

4.5 
 

17-18 points 

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

4.0 
 

15-16 points 

Grammar 
 
Vocabulary 
 
Pronunciation 
 
Interaction 

Uses a range of grammatical structures with a good degree 
of accuracy and appropriateness. 
Displays a good grasp of vocabulary to explore the topic 
with some confidence. 
Clear and consistent sounds. Errors may occur in one aspect 
of pronunciation. 
Makes clear attempts to balance the dialogue, listening and 
responding to partner. 

3.5 
 

13-14 points 

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

3.0 
 

10-12 points 

Grammar 
 
Vocabulary 
Pronunciation 
Interaction 

Uses a range of grammatical structures with a reasonable 
degree of accuracy and appropriateness. 
Uses standard vocabulary to develop the topic. 
Mostly clear and consistent sounds, stress and intonation.  
Communicates with a degree of fluency that contributes to 
sustained interaction. 

2.0 
 

9 points or less 

 
Grammar 
Vocabulary 
Pronunciation 
Interaction 
 

Does not reach the level outlined in the band above in ONE 
or MORE of these aspects. 

 

Summary: 

A passing DSL II 
student... 

Can speak effectively and with some fluency on a wide 
range of familiar topics. Can provide limited responses to 
unfamiliar topics. Accurate use of standard vocabulary and 
grammatical structures. Interacts appropriately and with 
structured responses which are reasonably extended. 
Pronunciation is mostly clear, although there may still be a 
non-native accent.  

 

 

 



How the speaking assessment bands work 

 

1. The examiners listen to the students for a minute or two to form a general impression of 
whether each one is weak (10-12 points), average (15-16 points) or strong (19-20 points). 

2. The examiners read the descriptors for that band and consider whether they are all accurate to 
the student’s performance. They can select specific grades from the band or bands above and/or 
below to ‘fine-tune’ the assessment. (While listening, the examiners take notes in case students 
request individual feedback, as they are entitled to do). 

3. At the end of the allotted time, the four grades (grammar, vocabulary, pronunciation and 
interaction) are added up to get a total number of points. In order to have a more objective final 
grade, it is best not to discuss the numbers with fellow examiners at this stage. 

4. Each examiner gives their total for each student. The two totals for one individual student are 
then added together and divided by two to produce the average. 

5. The average of the two examiners’ scores is referred to the table below in order to give the final 
‘traditional’ grade. 

 

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 

 

 

 


