Egzamin odpłatny z języka francuskiego - sesja letnia 2019/2020
poziomy A1 - C1
POZIOM A1 i A2

60 pkt.

Rodzaj zadań
Liczba punktów
Prezentacja jednego z
20 pkt.
tematów zawartych w
sylabusie p. A1, (w
przypadku poziomu A2 obowiązujące dwa tematy
wg sylabusa p.A2) +
interakcja z
egzaminującym
Propozycje: 1.Krótki
20 pkt.
tekst udostępniony w
czasie trwania egzaminu
i ułożenie do niego
pytań, udzielenie
odpowiedzi lub
2. Opis sytuacji na
załączonym obrazku –
interakcja z
egzaminatorem lub
3. Zestaw tematów do
rozmowy wybrany
losowo
Użycie języka 20 pkt.
2 ćwiczenia
gramatyczno-leksykalne

POZIOM B1-B2

Czas realizacji
5- 10 minut

do 10 minut

do 10 minut

85 pkt.

Rodzaj zadań
Prezentacja + interakcja
z egzaminatorem

Liczba punktów
35 pkt.

Czas realizacji
10 -15 minut

Propozycje:
Czytanie krótkiego tekstu
udostępnionego podczas
egzaminu, udzielenie
odpowiedzi na pytania o
jego treść i słownictwo
Użycie języka
3 ćwiczenia (słownictwo,
gramatyka, syntaktyka transformacje,
uzupełnianie luk,
słowotwórstwo )

20 pkt.

10 -15 minut

30 pkt.

20 minut

POZIOM B2+

85 pkt.

Rodzaj zadań

Liczba punktów

Prezentacja + interakcja
z egzaminatorem
Streszczenie tekstu
dostarczonego
studentowi w czasie
egzaminu
Użycie języka ( 3
ćwiczenia gramatyczno syntaktyczno-leksykalne)

35 pkt

15 minut

20 pkt

ok. 10 minut

30 pkt

20 min

POZIOM C1

Czas realizacji

85 pkt.

Rodzaj zadań
Prezentacja + interakcja z
egzaminatorem

Punktacja
35 pkt

Czas realizacji
ok. 20 minut

Interpretacja tekstu lub
expose lub streszczenie na
podstawie tekstu/tekstów
dostarczonych studentowi
podczas egzaminu ew.
argumentacja „pour” /
„contre”.
Użycie języka (zadania
gramatyczno –
leksykalne,np.
transformacje zdań,
uzupełnianie luk, itp.
2 ćwiczenia )

30 pkt

15 minut

20 pkt

15 minut

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Poziomy Bl, B2, B2+, Cl
PUNKTACJA
0-50
51-57
58-64
65-70
71-77
78-85

Poziomy Al i A2
PUNKTACJA
0-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

