Egzamin z języka hiszpańskiego - sesja letnia 2019/2020
poziomy A1 - C1

Opis części egzaminu

Słuchanie:
oceniane podczas całego egzaminu. Egzaminator
stara się zadając pytania stosować słownictwo i
gramatykę wymagane na danym poziomie i w ten
sposób sprawdzić, czy student je rozumie.
Czytanie:
Krótki tekst losowany przez studenta i udostępniany
podczas egzaminu na pulpicie.
Poziomy A1 i A2
Po przeczytaniu tekstu student usłyszy od
egzaminatora dwa pytania o treść (tu każda z
odpowiedzi za maksymalnie 2 punkty) i jedno
pytanie o wybrane słowo bądź wyrażenie (za 1
punkt). Student ma za zadanie od razu udzielić
odpowiedzi na wszystkie pytania.
Poziomy B1, B2, B2+, C1
Po przeczytaniu tekstu student usłyszy od
egzaminatora trzy pytania o treść (tu każda z
odpowiedzi za maksymalnie 2 punkty) i cztery
pytania o wybrane słowa bądź wyrażenia (w tym
wypadku każda z odpowiedzi za 1 punkt). Student
ma za zadanie od razu udzielić odpowiedzi na
wszystkie pytania.
Gramatyka i słownictwo:
Do wylosowania zestaw 10 krótkich zdań - zadanie
typu a-b-c z prośbą o uzasadnienie wyboru. Zestaw
udostępniany podczas egzaminu na pulpicie.
Wypowiedź ustna:
Poziomy A1 i A2
1) Prezentacja przez studenta jednego tematu,
wylosowanego z zestawu zagadnień omawianych na
zajęciach. Do tego dodatkowe pytania egzaminatora
dotyczące tego tematu.
ORAZ
2) Odpowiedź na pytanie niezwiązane z tematem
wcześniejszej prezentacji i ewentualnie bardzo
krótka rozmowa. Pytanie losowane z zestawu
przygotowanego przez egzaminatora na podstawie
zagadnień omawianych na zajęciach.
Poziomy B1, B2, B2+, C1
1) Prezentacja przygotowana przez studenta w
oparciu o tekst naukowy związany z kierunkiem
studiów (według dotychczasowych wytycznych
dostępnych na stronie JCJ). Do tego dodatkowe
pytania egzaminatora dotyczące przedstawionej
prezentacji, a także życia akademickiego.
ORAZ
2) Rozmowa w oparciu o pytanie niezwiązane z
tematem wcześniejszej prezentacji. Pytanie
losowane z zestawu przygotowanego przez
egzaminatora na podstawie zagadnień omawianych
na zajęciach.

Poziom A1

Poziom A2

Punktacja/czas

Punktacja/czas

Poziomy B1,
B2, B2+, C1
Punktacja/czas

5 punktów

5 punktów

5 punktów

5 punktów
(2 pytania po 2
punkty każde +
1 pytanie za 1
punkt)
Czas: 5 minut

5 punktów
(2 pytania po 2
punkty każde +
1 pytanie za 1
punkt)
Czas: 5 minut

10 punktów
(3 pytania po 2
punkty każde + 4
pytania za 1
punkt)
Czas: 10 minut

10 punktów
Czas: 5 minut

10 punktów
Czas: 5 minut

10 punktów
Czas: 5 minut

20 punktów
(w sumie za
wszystkie
elementy tej
części
egzaminu)
Czas:
6-10 minut

20 punktów
(w sumie za
wszystkie
elementy tej
części
egzaminu)
Czas:
8-12 minut

35 punktów
(w sumie za
wszystkie
elementy tej
części egzaminu)
Czas:
13-21 minut

W SUMIE:
40 punktów
16-20 minut

W SUMIE:
40 punktów
18-22 minut

W SUMIE:
60 punktów
28-36 minut

Poziomy Al i A2
PUNKTACJA
0-23
24-26
27-29
30-32
33-35
36-40

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Poziomy Bl, B2, B2+, Cl
PUNKTACJA
0-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

