Egzamin odpłatny z języka rosyjskiego - sesja letnia 2019/2020

poziomy A1- C2

Poziom A1, A2,
Rodzaj zadania
• Czytanie tekstu przygotowanego przez
studenta
• Czytanie tekstu wybranego przez
nauczyciela+pytania gramatycznoleksykalne do tekstu.
• Rozmowa z egzaminatorem na
podstawie tekstu
Poziom B1
Rodzaj zadania
• Czytanie tekstu wybranego przez
nauczyciela +
pytania gramatyczno-leksykalne do
tekstu.
• Tłumaczenie tekstu
• Rozmowa z egzaminatorem na
podstawie tekstu
Poziom B2
Rodzaj zadania
• Prezentacja przygotowana przez
studenta w oparciu o tekst naukowy
związany z kierunkiem studiów
(według dotychczasowych wytycznych
dostępnych na stronie JCJ). Objętość
tekstu wynosi minimum 20 stron
formatu A4 (około 1 800 znaków na
stronie), długość prezentacji: 9-15
minut
• pytania nauczyciela do prezentacji
• Czytanie tekstu wybranego przez
nauczyciela + zadania do tekstu (np.
pytania otwarte, pytania zamknięte,
uzupełnianie luk słowami, dobieranie
nagłówków do treści, zaproponowanie
zmiany tytułu całego tekstu, podanie
definicji słów, dobieranie synonimów
w kontekście, wyszukiwanie informacji
w podzielonym tekście)
•

Użycie języka (2 zadania leksykalnogramatyczne np. transformacje zdań,
uzupełnianie luk, wstawianie słów w
odpowiedniej formie)

Liczba punktów

Przewidziany czas

5

3minuty

25

10 minuty

20

10 minut

20

10 minut

5
25

5 minut
10 minut

35

14-20 minut

15

10 minut

15

10 minut

Poziom B2+
Rodzaj zadania
• Prezentacja przygotowana przez
35
studenta w oparciu o tekst naukowy
związany z kierunkiem studiów
(według dotychczasowych wytycznych
dostępnych na stronie JCJ). Objętość
tekstu wynosi minimum 20 stron
formatu A4 (około 1 800 znaków na
stronie), długość prezentacji: 9-15
minut
• pytania nauczyciela do prezentacji
• Czytanie tekstu wybranego przez
15
nauczyciela + zadania do tekstu (np.
pytania otwarte, pytania zamknięte,
uzupełnianie luk słowami, dobieranie
nagłówków do treści, zaproponowanie
zmiany tytułu całego tekstu, podanie
definicji słów, dobieranie synonimów
w kontekście, wyszukiwanie informacji
w podzielonym tekście)
15
• Użycie języka (2 zadania leksykalno-

14-20 minut

10 minut

10 minut

gramatyczne np. transformacje zdań,
uzupełnianie luk, wstawianie słów w
odpowiedniej formie)
Poziom C1 i C2
Rodzaj zadania
35

•

Prezentacja przygotowana przez
studenta w oparciu o tekst naukowy
związany z kierunkiem studiów
(według dotychczasowych wytycznych
dostępnych na stronie JCJ). (min 30
stron formatu A4, 1 800 znaków na
stronie), długość prezentacji: 12-15
minut

•

Czytanie tekstu wybranego przez
15
nauczyciela + zadania do tekstu (np.
pytania otwarte, pytania zamknięte,
uzupełnianie luk słowami, dobieranie
nagłówków do treści, zaproponowanie
zmiany tytułu całego tekstu, podanie
definicji słów, dobieranie synonimów
w kontekście, wyszukiwanie informacji
w podzielonym tekście)
Użycie języka (zadania leksykalno15
gramatyczne np. transformacje zdań,
uzupełnianie luk, wstawianie słów w
odpowiedniej formie)

•

17-20 minut

10 minut

5 minut

Poziomy Al, A2, B1
PUNKTACJA
0-29
30-34
35-38
39-42
43-46
47-50

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Poziomy B2, B2+, Cl
PUNKTACJA
0-38
39-44
45-49
50-54
55-59
60-65

OCENY
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

