Egzamin odpłatny z języka angielskiego - sesja letnia 2019/2020
poziomy B2, B2+, C1, C2

Rodzaj zadań

Liczba
punktów

Czas realizacji

Prezentacja

1. przedstawienie prezentacji na podstawie naukowej lub
popularnonaukowej literatury specjalistycznej, związanej z kierunkiem
studiów Kandydata (według dotychczasowych wytycznych dostępnych
na stronie JCJ). Prezentacja powinna być przygotowana w oparciu o
oryginalny tekst angielski.
2. rozmowa z egzaminatorem na tematy m.in. związane z przedstawioną
prezentacją
Reading - czytanie krótkiego tekstu, udostępnianego podczas egzaminu na
pulpicie. Po przeczytaniu tekstu, student odpowiada na pytania o treść tekstu
(pytania prawda-fałsz, pytania otwarte) oraz słownictwo (dopasowanie do definicji,
podawanie synonimów). Ocenie podlegają zrozumienie tekstu oraz poprawność
językowa.
Use of English - ćwiczenia gramatyczne oraz leksykalne (transformacje,
uzupełnianie luk, słowotwórstwo). Zakres materiału gramatycznego dla
poszczególnych poziomów podany jest w Wymaganiach egzaminacyjnych, które
znajdują się na stronie JCJ. Zestaw ćwiczeń udostępniany jest na pulpicie.
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Ilość stron do prezentacji :
B2 – prezentacja oparta na minimum 20 stronach tekstu
B2+ – prezentacja oparta na minimum 25 stronach tekstu
C1 – prezentacja oparta na minimum 30 stronach tekstu
C2 – prezentacja oparta na minimum 35 stronach tekstu
Za standardową stronę uważa się stronę książki formatu A5 (czcionka 10), bez ilustracji, zdjęć czy też wykresów.
Jeśli książka jest dostępna online, to za stronę uważa się tekst ciągły, napisany czcionką 12, z pojedynczą interlinią
(około 2500 znaków bez spacji).
Student zobowiązany jest przesłać egzaminatorowi tekst źródłowy oraz plan prezentacji na co najmniej 3 dni
przed terminem egzaminu. Kontakt z egzaminatorami zostanie udostępniony poprzez sekretariat JCJ.
W określonym czasie kandydat realizuje przedstawiony plan prezentacji w sposób spójny i logiczny oraz poprawny
pod względem wymowy i gramatyki. Wypowiedz kandydata jest oceniana pod kątem użycia bogactwa środków
językowych oraz struktur gramatyczno-leksykalnych w zależności od poziomu, na którym egzamin jest
przeprowadzany. Powinna ona zawierać, odpowiednie dla przedstawianego zagadnienia, fachowe wyrażenia i
zwroty.
Jednocześnie w wypowiedzi należy zawrzeć cechy typowe dla prezentacji ustnych , tj. sformułowania
ułatwiające odbiór treści , np. wyrażenia wprowadzające, rozwijające i
podsumowujące. Po prezentacji Kandydat owi zadane są pytania bardziej lub mniej bezpośrednio odnoszące się do
treści prezentacji. Oczekuje się, że Kandydat potrafi wejść w interakcję z egzaminatorem m.in. odpowiadając na
zadane pytania.

Wypowiedź oceniana jest pod kątem stopnia spełnienia wymagań względem poprawności
językowej, prawidłowej wymowy, cech prezentacji, płynności oraz słownictwa adekwatnie do poziomu na
którym przeprowadzany jest egzamin (B2, B2+, C1, C2).
Podczas części Reading oceniane jest zrozumienie tekstu i znajomość słownictwa (15 punktów), jak również
poprawność językowa (5 punktów), z uwzględnieniem następujących kryteriów:
5 – odpowiedzi bezbłędne, z użyciem bardzo szerokiego zakresu środków leksykalno-gramatycznych, świadczące o
pełnym zrozumieniu tekstu i umiejętności bezbłędnego wyjaśnienia lub zinterpretowania fragmentu
4 – odpowiedzi zawierająca niewielkie błędy językowe, z użyciem dość szerokiego zakresu środków leksykalnogramatycznych świadczące w większości o zrozumieniu tekstu, przeważnie prawidłowe wyjaśnienia lub interpretacja
3 – odpowiedzi z dość licznymi błędami, z użyciem zadowalającego zakresu środków leksykalno-gramatycznych
świadczące o częściowym zrozumieniu, wyjaśnienie lub interpretacja zawierająca znaczne błędy
2 – odpowiedzi z licznymi błędami, z ograniczonym zakresem środków leksykalno-gramatycznych, świadczące o
niewielkim zrozumieniu fragmentu
1 – odpowiedzi z bardzo licznymi błędami i bardzo ograniczonym zakresem środków leksykalno-gramatycznych
świadczące o niewielkim zrozumieniu fragmentu
0 – brak odpowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna, całkowity brak zrozumienia i umiejętności
wyjaśnienia fragmentu
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