
  
 

Procedura określająca ramowe zasady przebiegu oraz oceniania 

egzaminu z Praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) 

na kierunku Filologia (Filologia Angielska) 

 

1. ZASADY OGÓLNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PROCEDURA   

1.1. Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (PNJA) organizowany jest po każdym 

parzystym semestrze studiów, wobec czego do tego egzaminu przystępują studenci kończący 

1. rok (2. semestr), 2. rok (4. semestr) oraz 3. rok (6. semestr). 

1.2. Egzamin PNJA obejmuje wszystkie przedmioty wchodzące w skład Praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA). 

1.3. Arkusze egzaminacyjne z zadaniami, wchodzące w skład poszczególnych komponentów 

egzaminu z PNJA, są przygotowywane i sprawdzane przez nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia z PNJA. Arkusze egzaminacyjne są tajne do momentu egzaminu i nie 

mogą być ujawnione studentom przed egzaminem. W przypadku części ustnej, komisja może 

podjąć decyzję o podaniu listy tematów wypowiedzi, które będą obowiązywały podczas 

egzaminu ustnego. 

1.4. Do egzaminu z praktycznej nauki języka angielskiego mogą przystąpić jedynie te osoby, które 

otrzymały zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład Praktycznej nauki 

języka angielskiego (PNJA) zarówno z semestru zimowego jak i letniego. 

1.5. Student, który w dniu egzaminu z PNJA nie posiada zaliczenia z któregokolwiek przedmiotu 

wchodzącego w skład PNJA, nie może przystąpić do egzaminu z PNJA w pierwszym terminie. 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJA, 

student może podejść do egzaminu PNJA w sesji poprawkowej. 

 

2. UPRAWNIENIA, KOMEPTENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOORDYNATORA 

EGZAMINU PNJA  

2.1. Kierownik Zakładu Badań Filologicznych jest odpowiedzialny za wyznaczenie Koordynatora.   

2.2. Obowiązki Koordynatora egzaminu PNJA: 

a) zapoznanie studentów I roku z procedurą przebiegu i sposobem oceniania egzaminu PNJA 

pod koniec 1. lub na początku 2. semestru; 

b) pod koniec semestru letniego, przygotowanie listy studentów, którzy są dopuszczeni do 

egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, tzn. uzyskali zaliczenia ze wszystkich 

przedmiotów wchodzących w skład PNJA zarówno w semestrze letnim jak i zimowym; 

c) współpraca z wykładowcami prowadzącymi zajęcia z PNJA w celu przygotowania arkuszy 

egzaminacyjnych; 

d) ustalenie terminu egzaminu oraz powołanie komisji egzaminacyjnych; 

e) przygotowanie szczegółowych protokołów egzaminacyjnych (zał. nr 1 i 2) oraz kart 

indywidualnej oceny egzaminu ustnego (zał. nr 3); 

f) przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych dla studentów oraz nadzór nad właściwym 

przebiegiem egzaminu; 

g) zebranie informacji od wykładowców na temat ocen, które studenci uzyskali z 

poszczególnych komponentów egzaminu pisemnego (zał. nr 2); 



  

  
 

h) wystawienie oceny z egzaminu na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych ze 

wszystkich komponentów wchodzących w skład egzaminu PNJA; 

i) poinformowanie studentów i wykładowców o cząstkowych i końcowych ocenach z 

egzaminu; 

j) terminowe wpisanie ocen z egzaminu PNJA do systemu USOS, wydrukowanie oraz 

dostarczenie podpisanych protokołów do Dziekanatu. 

 

3. STRUKTURA EGZAMINU  

3.1. Egzamin pisemny składa się z pięciu komponentów (Listening, Reading and Vocabulary, 

Practical Grammar/Use of English, Writing, Speaking). W trakcie egzaminu przewidziane są 

przerwy 15 minutowe. Struktura i czas trwania egzaminu jest następujący: 

1) Part 1: Listening (45 minut) 

Przerwa 15 minut. 

2) Part 2: Reading and Vocabulary (45 minut) 

3) Part 3: Practical Grammar / Use of English (45 minut)

 Przerwa 15 minut 

4) Part 4: Writing (90 minut – I i III rok, 120 minut – II rok) 

3.2. W ciągu 1-3 dni od egzaminu pisemnego, studenci przystępują do egzaminu ustnego 

(Speaking). 

 

4. ZASADY OCENIANIA EGZAMINU PNJA 

4.1. O wynikach z części ustnej egzaminu studenci są informowani w dniu egzaminu ustnego. O 

wynikach z poszczególnych komponentów egzaminu pisemnego i ogólnym wyniku z 

egzaminu PNJA studenci są informowani w terminie do dwóch tygodni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu pisemnego. 

4.2. Wszystkie komponenty egzaminu PNJA, za wyjątkiem Speaking i Writing, są oceniane wg  

następującej skali: 

 

100% - 92% - bardzo dobry 

91% - 83% - dobry+ 

82% - 73% - dobry 

72% - 63% - dostateczny+ 

62% - 50% - dostateczny 

poniżej 49% - niedostateczny 

 

4.3. Za egzamin PNJA wystawiana jest tylko jedna ocena. Przy wystawianiu oceny końcowej 

brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze wszystkich komponentów 

wchodzących w skład egzaminu PNJA. Student otrzymuje ocenę z egzaminu PNJA zgodnie z 

podaną poniżej skalą: 

 

 



  

  
 

Średnia arytmetyczna komponentów 

egzaminu PNJA  
Ocena z egzaminu 

4,80 – 5,00  bardzo dobry 

4,30 – 4,79  dobry + 

3,80 – 4,29  dobry 

3,30 – 3,79  dostateczny + 

3,00 – 3,29  dostateczny 

do 2,99  niedostateczny 

 

4.4. Warunkiem zaliczenia egzaminu PNJA jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 

komponentów. W przypadku niezdania któregokolwiek z komponentów, student otrzymuje 

ocenę niedostateczną z egzaminu PNJA. W sesji poprawkowej, poprawia jednak tylko te 

komponenty, za które otrzymał ocenę niedostateczną, a jego ocena końcowa, po zaliczeniu 

egzaminu poprawkowego, jest ustalana wg skali przedstawionej w tabeli powyżej. 

4.5. W przypadku niezdania egzaminu PNJA w sesji poprawkowej, Dziekan może udzielić 

studentowi warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów, jeśli student spełnia 

wymagania określone Regulaminem studiów. Student zobowiązany jest wówczas do 

uczęszczania na zajęcia z danego przedmiotu lub przedmiotów wchodzących w skład PNJA, 

który realizuje efekty uczenia się, których student nie zdołał osiągnąć w trakcie roku 

akademickiego, czego wynikiem jest niezaliczenie komponentu lub komponentów egzaminu 

PNJA na danym poziomie (I rok – B2, II rok – B2+, III rok – C1). Podczas egzaminu 

warunkowego student zalicza tylko te części składowe egzaminu PNJA, z których nie uzyskał 

pozytywnych ocen w poprzednim roku akademickim. Dodatkowo, po uzyskaniu zaliczeń ze 

wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJA (w semestrze zimowym i letnim), 

student przystępuje do egzamin PNJA, który jest realizowany w danym semestrze letnim. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEBIEGU I OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO  

(Speaking) 

5.1. Część ustna egzaminu trwa 15 minut. Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do 

egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu 

przed odpowiedzią. 

5.2. Sposób przebiegu egzaminu ustnego zależy od poziomu egzaminu i semestru, po którym 

odbywa się egzamin. Przebieg egzaminu ustnego na poszczególnych semestrach przedstawia 

się w sposób następujący: 

1) po 2. semestrze (I rok, poziom B2) - Egzamin ma formę rozmowy dwóch studentów przed 

komisją egzaminacyjną. Studenci mają do wykonania dwa zadania z poziomu B2: (1) 

rozwiązanie problemu na podstawie materiału stymulującego; (2) udzielenie odpowiedzi 

na pytania związane z tematyką przedstawioną w zadaniu pierwszym. 

2) po 4. semestrze (II rok, poziom B2+) - Egzamin ma formę rozmowy dwóch studentów 

przed komisją egzaminacyjną. Studenci mają do wykonania dwa zadania z poziomu B2+: 



  

  
 

(1) rozwiązanie problemu na podstawie materiału stymulującego; (2) udzielenie 

odpowiedzi na pytania związane z tematyką przedstawioną w zadaniu pierwszym. 

3) po 6. semestrze (III rok, poziom C1) – Egzamin polega na wysłuchaniu wypowiedzi 

dwóch studentów i udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną. 

Studenci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C1. Egzamin 

ma następującą formę: studenci wypowiadają się przez około dwie minuty na wylosowane 

tematy, a po wysłuchaniu wypowiedzi kolegi lub koleżanki muszą dodatkowo wyrazić 

swoją opinię na dany temat i odnieść się do wypowiedzi przedmówcy. Następnie, 

członkowie komisji egzaminacyjnej zadają studentom po jednym lub dwa pytania związane 

z wylosowanymi tematami. 

5.3. Przy ocenianiu części ustnej egzaminu, brane są pod uwagę następujące elementy: 

 

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNEJ 

Za każde kryterium oceny należy wpisać liczbę punktów 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5   

w odpowiedniej rubryce w tabeli 

Struktury 

gramatyczne 

i słownictwo 

Struktura /  

Organizacja 

wypowiedzi 
Wymowa 

Umiejętności 

komunikacyjne 

    

 

5.4. Ocena końcowa z egzaminu ustnego wystawiana jest wg następującej skali: 

20 – 19 pkt. – bardzo dobry 

18 – 17 pkt. – dobry+ 

16 – 15 pkt. – dobry 

14 – 13 pkt. – dostateczny+ 

12 – 10 pkt. – dostateczny 

9 – 0 pkt. – niedostateczny 

 

6. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  PRZEBIEGU  I  OCENIANIA  CZĘŚCI 

PISEMNEJ EGZAMINU (Writing) 

6.1. Podczas egzaminu z Pisania zadaniem studentów jest skonstruowanie wypowiedzi pisemnej 

zgodnie z poleceniem. Każdy zestaw zawiera tematy do wyboru. 

6.2. Tematyka oraz wymagania dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnej są zależne od poziomu 

egzaminu i semestru, po którym odbywa się egzamin. Zadaniem studentów jest napisanie 

następujących wypowiedzi: 

1) po 2. semestrze (I rok, poziom B2) – Po pierwszym roku studiów zadaniem studentów 

jest napisanie eseju zawierającego od 250 do 300 słów (tzw. opinion essay). Na wykonanie 

tego zadania studenci mają 90 minut. 



  

  
 

2) po 4. semestrze (II rok, poziom B2+) – Po drugim roku studiów studenci muszą wykazać 

się umiejętnością pisania eseju zawierającego min. 300 słów (tzw. synthesis essay), 

opartego na materiale źródłowym. Na tę część egzaminu PNJA studenci mają 120 minut. 

3) po 6. semestrze (III rok, poziom C1) – Po trzecim roku studiów egzamin z Pisania trwa  

90 minut. Podczas tej części egzaminu studenci piszą rozprawkę (240-280 słów) w oparciu 

o dwa teksty (tzw. discursive essay). 

6.3. Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej, brane są pod uwagę następujące elementy: 

 

 

0  1  2  3  4  5  

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Ocena 

TREŚĆ  
        

KOMPOZYCJA  
      

BOGACTWO  

JĘZYKOWE  
      

POPRAWNOŚĆ  

JĘZYKOWA  
      

 

6.4. Ocena końcowa z komponentu zatytułowanego Part 4: Writing wystawiana jest wg 

następującej skali: 

 

20 – 19 pkt. – bardzo dobry 

18 – 17 pkt. – dobry+ 

16 – 15 pkt. – dobry 

14 – 13 pkt. – dostateczny+ 

12 – 10 pkt. – dostateczny 

9 – 0 pkt. – niedostateczny 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Studentom przysługuje prawo do wglądu w swoje arkusze egzaminacyjne po zakończeniu 

egzaminu. 

7.2. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminie studiów, terminy egzaminu 

praktycznego, ze względu na swoją logistykę i liczbę zaangażowanych osób, są 

nieprzesuwalne. 

7.3. Integralną częścią Procedury oceniania egzaminu PNJA są następujące dokumenty: 

a) Załączniki nr 1 - Protokół z egzaminu ustnego 

b) Załączniki nr 2 – Protokół z egzaminu PNJA 

c) Załączniki nr 3 – Karta indywidualnej oceny egzaminu ustnego



  

  
Załącznik nr 1 

 

Protokół z egzaminu ustnego 
Data ____________                             Semestr ___ Rok ___ Studia stacjonarne / niestacjonarne 

 

Skala oceniania: 
20 – 19 pkt. – bardzo dobry 

18 – 17 pkt. – dobry+ 

16 – 15 pkt. – dobry 

14 – 13 pkt. – dostateczny+ 

12 – 10 pkt. – dostateczny 

9 – 0 pkt. – niedostateczny 

 

 

Podpisy członków komisji: 

……………………………………… 

………………………………………

Lp. Imię i nazwisko studenta 
Numer 

zestawu 

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNEJ 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Ocena 

Za każde kryterium oceny wpisać liczbę punktów  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

w odpowiedniej rubryce w tabeli 

Struktury 

gramatyczne 

i słownictwo 

Struktura / 

Organizacja 

wypowiedzi 

Wymowa 
Umiejętności 

komunikacyjne 

         

         

         

         



  

  
Załącznik nr 2 

 

Protokół z egzaminu PNJA   
 

Rok …… / semestr …..           studia stacjonarne / niestacjonarne 

Lp. Nazwisko i imię studenta 

N
r 

a
lb

u
m

u
 

Egzaminacyjna sesja letnia 

Data: …………………… 

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 

Data: …………………… 

L
is

te
n

in
g

 

R
ea

d
in

g
 a

n
d

 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

P
ra

ct
ic

a
l 

G
ra

m
m

a
r 

/ 

U
se

 o
f 

E
n

g
li

sh
 

W
ri

ti
n

g
 

S
p

ea
k

in
g

 

O
ce

n
a

 k
o

ń
co

w
a

 

L
is

te
n

in
g

 

R
ea

d
in

g
 a

n
d

 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

P
ra

ct
ic

a
l 

G
ra

m
m

a
r 

/ 

U
se

 o
f 

E
n

g
li

sh
 

W
ri

ti
n

g
 

S
p

ea
k

in
g

 

O
ce

n
a

 k
o

ń
co

w
a

 

               

               

               

               

               

               

               

               

Podpis Koordynatora egzaminu PNJA: 

………………………………………………………. 



  

  
Załącznik nr 3 

 

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU PNJA 

 

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA ……………………………………… 

ROK STUDIÓW …………. / SEMESTR …………               POZIOM EGZAMINU …….. 

NR WYLOSOWANEGO ZESTAWU ……. 

 

 

Uwagi szczegółowe 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OCENA UZYSKANA Z CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU  

 

 

……………………………… 

          DATA                   

……………………………… 

           ……………………………… 
                                          PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 

 

                  

                                            ……………………………………………………………………………. 

                                         PODPIS STUDENTA POTWIERDZAJACY ZAPOZNANIE SIĘ Z OCENĄ 

LEGENDA: 

• Część ustna egzaminu zaliczona - uzyskanie przez studenta oceny punktowej w zakresie od 10 do 20 punktów 

• Część ustna egzaminu niezaliczona - uzyskanie przez studenta oceny punktowej w zakresie od 0 do 9 punktów 

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNEJ 

Liczba zdobytych 

punktów 

Za każde kryterium oceny wpisać liczbę punktów 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

w odpowiedniej rubryce w tabeli 

Struktury 

gramatyczne i 

słownictwo 

Struktura / 

Organizacja 

wypowiedzi 

Wymowa 
Umiejętności 

komunikacyjne 

     

 

 


