
 

 

Instrukcje do egzaminu ustnego – 3ZSL 2022 

 

 

Egzamin odbywa się w parach, studenci rozmawiają ze sobą, a nie z egzaminatorami. 

 

O wyznaczonej godzinie studenci wchodzą do sali egzaminacyjnej i siadają przy stole w zasięgu wzroku 

egzaminatorów. Losują temat, a następnie muszą zdecydować, czy go zatrzymać, czy odrzucić. Studenci 

zostają poinformowani, że jeśli zdecydują się odrzucić pierwszy wybór, MUSZĄ zaakceptować drugi wybór. 

Nie mogą wrócić do swojego pierwszego wyboru. Studenci otrzymują również kartkę do sporządzenia 

notatek. Po wybraniu tematu otrzymują około 10 minut na przygotowanie się. Mogą robić notatki, jeśli chcą, 

ale nie mogą komunikować się ze sobą w czasie przygotowań. 

 

W przypadku pierwszej pary egzaminatorzy czekają, aż czas na przygotowanie minie. 

 

Po upływie 10 minut studenci proszeni są o przejście do stolika znajdującego się naprzeciwko panelu 

egzaminacyjnego (po drugiej stronie stołu lub pary stolików). W tym czasie do sali zapraszana jest następna 

para studentów, a jeden z egzaminatorów rozpoczyna opisany powyżej proces. Po wybraniu tematu i 

poinstruowaniu drugiej pary, egzaminator wraca na swoje miejsce a pierwsza para otrzymuje polecenie 

rozpoczęcia wypowiedzi. 

 

Studenci trzeciego roku mają 10 minut na wypowiedź i 10 na przygotowanie. 

 

W czasie odpowiedzi studentów wszyscy egzaminatorzy robią notatki na temat każdego studenta osobno. 

Student otrzymuje tylko jedną ocenę, ale przy ocenianiu zalecane są cztery kryteria RÓWNIE WAŻONE: 

słownictwo (zakres i poprawność), gramatyka (zakres i słownictwo), wymowa (w tym akcent), interakcja (w 

tym płynność). Jeśli studenci mają trudności z dyskusją na dany temat przez cały czas wystąpienia, część ich 

oceny dotycząca interakcji powinna to odzwierciedlać. Podczas odpowiedzi egzaminatorzy mogą zadać 

uczniom tylko jedno lub dwa dodatkowe pytania, aby pomóc im kontynuować. NIE jest konieczne 

omawianie każdego pytania egzaminacyjnego, o ile wypowiedź studentów dotyczy tematu, który 

wylosowali. 

 

Po zakończeniu wypowiedzi studenci opuszczają salę egzaminacyjną, a para, która skończyła się 

przygotowywać przechodzi do stołu egzaminatorów. Ponownie jeden z egzaminatorów wprowadza następną 

parę, która rozpoczyna przygotowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wytyczne dotyczące egzaminu ustnego  2021/2022 

Ogólne wytyczne dotyczące egzaminów online dla studentów IFA 3ZSL 

 

 

 

Kryteria oceny 

 

 

5.0 

19-20 punktów 

(37-40 p.) 

Gramatyka 

 

 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

  

Interakcje 

Korzysta z szerokiego zakresu podstawowych i złożonych 

struktur gramatycznych z należytą poprawnością i 

pewnością. Potrafi płynnie zrewidować i zrestrukturyzować 

wypowiedzi podczas mówienia. 

Demonstruje szeroki zakres leksykalny, podczas dogłębnej 

analizy tematu. 

Zbliżona do natywnej wymowy, także pod względem 

akcentowania i intonacji używanych form, które są 

konsekwentnie używane w dyskusji. 

Współkomunikuje się  naturalnie i poprawnie. Udział w 

dialogu jest konstruktywny oraz odpowiednio długi. 

4.5 

17-18 punktów 

(33-36 p.) 

 Cechy tabeli powyższej i poniższej w równym stopniu. 

4.0 

15-16 punktów 

(29-32 p.) 

Gramatyka 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

Interakcje 

Poprawne i odpowiednie wykorzystanie dobrego zakresu 

struktur gramatycznych. 

Dobra znajomość szerokiego zakresu leksykalnego, który 

pozwala na skuteczne zgłębianie tematu. 

Dobra pod względem akcentowania i intonacji używanych 

form, które są konsekwentnie używane w dyskusji, z 

minimalnymi uchybieniami.  

Współomunikuje się płynnie i pewnie angażuje w rozmowę, 

co prowadzi do zrównoważonego i naturalnego dialogu. 

3.5 

13-14 punktów 

(25-28 p.) 

 Cechy tabeli powyższej i poniższej w równym stopniu. 

3.0 

11-12 points 

(21-24 pts) 

Gramatyka 

 

Słownictwo 

 

Wymowa 

 

Interakcje 

Poprawna znajomość dobrego zakresu struktur 

gramatycznych, prawie zawsze właściwie stosowana. 

Wykazuje wystarczająco szeroki zakres leksykalny, aby 

umożliwić zadowalającą analizę tematu. 

Klarowne, dokładne i spójne dźwięki, akcenty i intonacja. 

Mogą wystąpić sporadyczne błędy. 

Komunikuje się dość płynnie i pewnie, aby doprowadzić do 

zrównoważonego dialogu. 



 

 

2.0 

0-10 points 

(0-20 pts) 

 

Gramatyka 

Słownictwo 

Wymowa 

Interakcje 

Nie osiąga poziomu określonego w powyższym opisie pod 

względem JEDNEGO lub WIELU  aspektów. 

 

 

 

Podsumowując:   

 

Aby zdać egzamin student 3 roku: 

 

Potrafi mówić płynnie zarówno na znane, jak i nieznane tematy, tworząc rozbudowane wypowiedzi i 

odpowiedzi. Ma dość szeroki repertuar leksykalny. Poprawnie używa dobrego zakresu standardowych 

struktur gramatycznych. Tylko trudny koncepcyjnie temat może utrudnić naturalny, płynny dialog.  

Wymowa jest przeważnie poprawna i stonowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. They are given a blind choice of 

topics from the attached document.  The students look at their topic and must decide whether to 

keep it or reject it.  The students are informed that, if they decide to reject their first choice, they 

MUST accept their second choice.  They may not switch back to their first choice.  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. 

  

In the case of the first pair, the examiners have nothing to do during this preparation time. 

  

At the end of 10 minutes’ time, the students are told to move to a table directly opposite the 

examination panel. 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. 

  

Third year students have a 10-minute preparation time and a 10-minute speaking time. 

 

During their speaking time, all examiners make notes on each candidate.  There is only one mark, 

but the recommended four EQUALLY-WEIGHTED criteria are: vocabulary, grammar, 

pronunciation, and interaction. The questions for first and second year students are directly related 

to topics on the syllabus for their Speaking Skills class.  If the students show 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 (or any) question on their card, as long as they 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 and the students who have just been 

preparing now move to the examiners' table.  Again, one of the examiners brings in the next pair 

and begins their preparation process. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEW BANDS AND CRITERIA FOR ZSL III SPEAKING ASSESSMENT 

 

5.0 

 

19-20 points 

(37-40 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Uses a wide range of standard and complex grammatical 

structures with reasonable accuracy and confidence. Is 

able to flexibly reconsider and restructure utterances 

while speaking 

Demonstrates a broad lexical repertoire with which the 

topic is fully explored. 

Pronunciation is clear, stress and intonation patterns are 

used consistently in the discussion. 

Input is relevant and stimulates the discussion. Attempts 

to present interesting insights are presented. Accent is 

clear and all stresses are correct. Listens to their partner 

and answers coherently.   

A total of 0 - 1 systematic errors. 

4.5 

 

17-18 points 

(33-36 pts) 

  

Features of the band below and the band above in equal 

measure. 

A total of 1 - 2 systematic errors. 

4.0 

 

15-16 points 

(29-32 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Accurate and appropriate use of a good range of 

grammatical structures. 

Good command of a fair lexical repertoire which allows 

for an effective exploration of the topic. 

Confident and consistently accurate sounds, stress and 

intonation with only minimal error. 

Interacts with a degree of confidence, resulting in a  

balanced and natural dialogue. Input sustains the 

discussion. 

A total of 2 - 3 systematic errors. 

3.5 

 

13-14 points 

(25-28 pts) 

  

Features of the band below and the band above in equal 

measure. 

A total of 3 - 4 systematic errors. 

3.0 

 

11-12 points 

(21-24 pts) 

Grammar 

 

Vocabulary 

 

Pronunciation 

 

Interaction 

Demonstrates a fair command of varied grammatical 

structures, almost always used appropriately. 

Displays an average lexical repertoire to allow for a 

satisfactory exploration of the topic. 

Clear, accurate and consistent sounds, stress and 

intonation. Occasional errors may occur. 

Interacts quite fluently to achieve a balanced 

dialogue. Original ideas are presented. 
A total of 4 - 5 systematic errors. 

2.0 

 

0-10 points 

(0-20 pts) 

 

Grammar 

Vocabulary 

Pronunciation 

Interaction 

Does not reach the level outlined in the band above 

in ONE or MORE of these aspects. 

More than 5 systematic errors. 

 

 



 

 

 
 

Summary: 

A passing  

ZSL III student... 

Can speak fluently on both familiar and unfamiliar 

topics, producing extended statements and responses. 

Has a reasonably broad lexical repertoire. Accurate use 

of a good range of standard grammatical structures. 

Only a conceptually difficult subject can hinder a 

natural, smooth flow of language. Pronunciation is 

mostly clear and neutral. 

 

 

Points in brackets for use when there is ONE examiner in classroom assessment; original points for 

final exam & TWO examiners. 


