
IFA, UWr          14.05.2022 

 

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

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

 

 

2ZSL Test gramatyczno-słownikowy 

 Test gramatyczno-słownikowy dla studentów 2 roku niestacjonarnych studiów licencjackich 

w IFA UWr (2ZSL) zostanie przeprowadzony w sobotę, 9 lipca 2022 r., w godzinach 10.00-

11.30. 

 Test gramatyczno-słownikowy będzie się składał z dwóch części składowych: 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. (po 45 

min. dla obu testów składowych). 

 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. 

 

  



2ZSL  Grammar-vocabulary test 

 The grammar-vocabulary for 2nd year extramural undergraduate students at IFA UWr 

(2ZSL) will take place on Saturday, 9th July, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. 

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

test. 

 Each 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, with 45 

mins. for either of the two component tests. 

 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, 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. 

 

  



2 ZSL Pisanie 

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

(2ZSL) zostanie przeprowadzony w niedzielę, 10 lipca 2022 r., w godzinach 10.00-12.00. 

 Egzamin polega na napisaniu eseju argumentacyjnego w oparciu o jeden z trzech tematów 

przedstawionych w zestawie egzaminacyjnym 

 Zasady oceniania egzaminu z Pisania 

Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu, praca musi otrzymać przynajmniej 18 punktów z 36 

możliwych.  

Szczegółowe kryteria oceniania przedstawione są poniżej: 

TEZA       maksymalnie 5 punktów 

-precyzyjna oraz argumentacyjna (zawierająca trzy punkty wskazujące na argumenty wykorzystane 

w eseju); 

-klarowana (wyraźnie związana z tematem eseju oraz omawianym w nin problemem 

zilustrowanym w akapicie wstępnym) 

STRUKTURA      maksymalnie 10 punktów 

-Esej 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 wstępnym znajduje się klarowne zilustrowanie problemu odpowiadającego tematowi 

eseju, które prowadzi do logicznie wypływającego z niego tezy. 

-W każdym akapicie rozwinięcia znajduje się kontrargument, argument oraz odrzucenie 

kontrargumentu. 

-W akapicie podsumowującym znajduje się odniesienie do tezy pracy w obliczu przedstawionej 

argumentacji. 

ARGUMENTACJA      maksymalnie 10 punktów 



-Esej zawiera trzy argumenty popierające tezę, trzy logicznie związane z nimi kontrargumenty oraz 

trzy poprawnie zbudowane odrzucenia kontrargumentów. 

-Argumenty przedstawione są w odrębnych akapitach. 

-Argumenty są w logiczny sposób powiązane z kontrargumentami oraz ich odrzuceniem. 

-Argumenty są poparte odpowiednio dobranymi przykładami. 

-Przedstawiona argumentacja jest logiczna. 

STYL       maksymalnie 3 punkty  

- Esej charakteryzuje się stylistyką formalnego tekstu pisanego (odpowiednie słownictwo, brak 

kolokwializmów oraz emocjonalnego tonu wypowiedzi0 

-Struktura zdań jest poprawna. 

-Styl eseju pozwala na płynny i logiczny jej odbiór. 

SŁOWNICTWO      maksymalnie 3 punkty  

Dobór słownictwa jest poprawny i zróżnicowany. 

GRAMATYKA      maksymalnie 3 punkty 

- Esej może zawierać do 5 drobnych błędów gramatycznych (np. błędne użycie przedimków), które 

nie będą miały wpływu na obniżenie oceny.  

- Esej może zawierać do 2 poważnych błędów gramatycznych, które nie będą miały wpływu na 

obniżenie oceny. 

INTERPUNKCJA      maksymalnie 1 punkt  

-Esej może zawierać do 4 drobnych błędów interpunkcyjnych, które nie będą miały wpływu na 

obniżenie oceny. 

ORTOGRAFIA      maksymalnie 1 punkt 

-Esej może zawierać do 3 błędów ortograficznych, które nie będą miały wpływu na obniżenie 

oceny. 

MAKSYMALANA LICZBA PUNKTÓW    36 punktów 

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

0 – 17 punktów = 2,0    26 – 29 punktów = 4,0 



18 – 21 punktów = 3,0    30 – 33 punktów = 4,5  

22 – 25 punktów = 3,5    34 – 36 punktów = 5,0 

 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 ZSL Writing 

• The writing exam for 2nd year extramural undergraduate students at IFA UWr (2ZSL) will be 

conducted on Sunday, 10th July, from 10:00 a.m. to 12.00 p.m. 

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

topics provided in the exam set. 

• Grading system 

In order for the essay to receive a positive grade it has to receive at least 18 points out of 36 possible. 

Detailed grading criteria are presented below: 

THESIS        maximally 5 points 

-adequately narrow and debatable (containing three points indicating the arguments used in the essay) 

-clear (clearly related to the topic of the essay and controversy illustrated in the introduction) 

STRUCTURE       maximally 10 points 

-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 introduction paragraph presents a clear illustration of the controversy related to the topic 

allowing for coherent transition to the thesis 

-Each body paragraph presents a counterargument, an argument, and the refutation of the 

counterargument 

-The concluding paragraph restates (but does not directly repeat) the thesis statement in light of all 

the presented arguments and counterarguments. 

ARGUMENTATION      maximally 10 points 

-The essay presents three arguments supporting the thesis; three counterarguments logically related 

to the arguments, and three logically refutations of the counterarguments. 

-The arguments are contained in separate paragraphs. 



-The arguments are logically related to the counterarguments and their refutations.  

-The arguments are supported with appropriate examples. 

-Argumentation is logical (free of fallacies). 

STYLE        maximally 3 points  

-The style and register is appropriate of formal written work (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       maximally 3 points 

-The vocabulary is diversified and correctly used. 

GRAMMAR       maximally 3 points 

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       maximally 1 point  

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

SPELLING       maximally 1 point 

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

TOTAL        36 points 

 

The number of points received for the essay will be converted to exam grade in accordance with the 

following scale: 

0 – 17 points = 2.0     26 – 29 points = 4.0 

18 – 21 points = 3.0     30 – 33 points = 4.5  

22 – 25 points = 3.5     34 – 36 points = 5.0 



• 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. 

  



2 ZSL Egzamin ustny 

Egzamin ustny będzie się odbywał z zachowaniem zasad i kryteriów zawartych w aktualnie 

obowiązującym regulaminie egzaminu z PNJA . Egzamin rozpocznie się 2 lipca 2022 r. oraz 3 lipca 2022 

r. o godz. 09.00. 

 

Przebieg egzaminu 

Egzamin zostanie przeprowadzony w parach, w kolejności alfabetycznej wskazanej przez 

egzaminatorów. 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 7 minut. Każda para odpowiada przez 

7 minut. Odpowiedź powinna być dialogiem pomiędzy studentami, w sposób wyczerpujący nawiązując 

do otrzymanych pytań. W trakcie, gdy jedna para zaczyna odpowiedź, kolejna się przygotowuje. 

Student podczas udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego musi pozostawać w kontakcie 

wzrokowym z egzaminatorami. Ocena z egzaminu wraz z uwagami zostanie udostępniona studentowi 

najpóźniej w dzień po jego przeprowadzeniu. 

 

Oceniane będą cztery komponenty: gramatyka (dokładność, poprawność i różnorodność struktur), 

słownictwo (dokładność i stosowanie nowego słownictwa), wymowa oraz interakcja (płynność). W 

każdym z nich otrzymać można od zera do dziesięciu punktów. Otrzymanie zera punktów z 

jakiejkolwiek kategorii skutkuje niezaliczeniem egzaminu. 

 

Kryteria oceniania: 

punkty:      ocena: 

0-20           2.0 

21-24         3.0 

25-28         3.5 

29-32         4.0 

33-36         4.5 

37-40         5.0 

  



2 ZSL Speaking 

Oral exam will be carried out in accordance with the current PNJA Exam regulations . Exam will take 

place on July 2, 2021 and July 3, 2021, starting at 09:00 am.  

 

The exam will be taken in pairs following the alphabetical order (imposed in advance) – the list of pairs 

along with the time of the exam will be announced at a later date. Having randomly chosen the topic, 

the students will be allowed to change it once without providing any justification but there will be no 

coming back to the original topic. Students have 7 minutes to prepare and then another 7 minutes to 

talk to their partners. The exam ought to take a form of a dialogue during which the questions are to 

be discussed in-depth. One pair will be preparing while the other one will already be talking about the 

topic they have chosen. Students have to be available and in sight throughout the assigned time, and 

during the discussion they are to maintain their eye contact with the examiners through the available 

means. The students will be provided with the grades and feedback on the day following the exam at 

the latest. 

 

Four components will be graded: grammar (accuracy, correctness, varied constructions), vocabulary 

(accuracy and sophistication), pronunciation and interaction (also including fluency). One can score up 

to 10 points per category. Obtaining 0 points in any category entails failing the entire exam. 

 

Grading: 

score:      grade: 

0-20           2.0 

21-24         3.0 

25-28         3.5 

29-32         4.0 

33-36         4.5 

37-40         5.0  



2 ZSL Speaking component  

Oral exam will be carried out in accordance with the current PNJA Exam regulations . Exam will take 

place on July 2, 2021 and July 3, 2021, starting at 09:00 am.  

 

Exam instructions: 

The exam will be taken in pairs following the alphabetical order (imposed in advance) – the list of pairs 

along with the time of the exam will be announced at a later date. Having randomly chosen the topic, 

the students will be allowed to change it once without providing any justification but there will be no 

coming back to the original topic. Students have 7 minutes to prepare and then another 7 minutes to 

talk to their partners. The exam ought to take a form of a dialogue during which the questions are to 

be discussed in-depth. One pair will be preparing while the other one will already be talking about the 

topic they have chosen. Students have to be available and in sight throughout the assigned time, and 

during the discussion they are to maintain their eye contact with the examiners through the available 

means. The students will be provided with the grades and feedback on the day following the exam at 

the latest. 


