JĘZYK ANGIELSKI – EGZAMIN B2
I. Założenia:
Opis znajomości języka na poziomie B2, zgodnie z zaleceniami Rady Europy :
„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z
rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać
się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym
użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a
także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając
wady i zalety rożnych rozwiązań”.
II. Opis egzaminu
Egzamin sprawdzający znajomość języka na poziomie B2 będzie składał się z pięciu
części, ilość punktów do zdobycia za każdą z części sprawdzających poszczególne
kompetencje językowe będzie jednakowa ( 10 punktów za każdą część)
1. Rozumienie ze słuchu
a) Zakres umiejętności :
- rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi
- rozumienie istotnych informacji szczegółowych
b) Typ tekstu : narracja, opis, argumentacja
c) Tematyka : wydarzenia społeczne, kulturalne, w tym teksty poruszające bardzo ogólną
tematykę muzyczną.
d) Długość nagrania (odczytania przez lektora) : 2 – 6 minut . (nagranie odtwarzane jest
dwukrotnie)
e) Liczba zadań : jedno lub dwa odpowiadające przewidzianej jednostce czasowej (2-6
min)
f) Rodzaj zadań : uzupełnianie brakujących w tekście informacji , układanie zdań we
właściwej kolejności , test wyboru ( po wysłuchaniu nagrania student wybiera poprawną
odpowiedź z trzech, czterech podanych ) .
2. Rozumienie tekstu pisanego
Zakres umiejętności :
a) rozumienie ogólnego znaczenia/ głównego sensu wypowiedzi
b) rozumienie istotnych informacji szczegółowych
c) rozumienie informacji implicite (nie podanych wprost)
d) rozumienie opinii, postaw i argumentów

e) rozumienie organizacji tekstu
f) domyślanie sie znaczenia wyrazów i zwrotów z kontekstu
Typ tekstu : narracja, opis, argumentacja
Tematyka: wydarzenia bieżące, społeczne, kulturalne, popularno-naukowe, literatura (proza)
oraz/lub teksty poświęcone bardzo ogólnej tematyce muzycznej
Długość tekstu : 400-500 słów
Typ ćwiczeń: pytania zamknięte jednokrotnego wyboru i/lub pytania otwarte (w przypadku
pytań otwartych przy ocenie pod uwagę bierze się również poprawność gramatycznoleksykalną wypowiedzi).
3. Część leksykalno-gramatyczna (Part 1- focus on vocabulary)
4. Część leksykalno-gramatyczna (Part 2- focus on grammar)
a. Zakres umiejętności :
- rozpoznawanie poprawnych form gramatycznych i leksykalnych: czasy , konstrukcje
czasownikowe , kolokacje , wyrażenia idiomatyczne
-używanie poprawnych form gramatycznych i leksykalnych.
b . Obowiązujące zagadnienia gramatyczne
czasowniki posiłkowe modalne , czasy gramatyczne , w tym czasy proste (Present Simple,
Past Simple , Future Simple), czasy perfektywne (Present Perfect , Past Perfect ) , czasy
ciągłe (Present Continuous , Past Continuous , Future Continuous), czasy perfektywnociągłe ( np Present Perfect Continuous), zdania warunkowe typu I- III , mowa zależna ,
strona bierna ,
bezokolicznik z „to” i perfektywny , forma z -ing .
c . Rodzaj zadań :
uzupełnianie luk w tekście , tworzenie wyrazów pochodnych niezbędnych dla uzupełnienia
tekstu , transformacje, korekta zdania lub jego części przez wyeliminowanie zbędnych
elementów
5. Wypracowanie
Typ tekstu : wyrażanie opinii, opisywanie, argumentowanie, np. napisanie krótkiego maila w
odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, list motywacyjny, list/emejl do uczelni zagranicznej w
sprawie wymiany studenckiej, list/emejl od uczelni zagranicznej w sprawie rozpoczęcia
studiów innej specjalności za granicą, list/emejl od uczelni zagranicznej z prośbą o
informację na temat możliwości studiowania na danej uczelni i ubiegania się o stypendium.
Długość tekstu : około 180 - 250 słów
Kryteria oceny wypracowania :
1. Tekst jest w pełni kompletny a wyrażone opinie/opisy/argumentacje łatwe do
zrozumienia - 4 punkty;
2. Gramatyka: Student posługuje się poprawnymi strukturami gramatycznymi by
osiągnąć zamierzony cel. Niewielkie pomyłki nie blokują zrozumienia wypowiedzi 3 punkty;
3. Student posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa oraz zwrotów
językowych, by komunikować przekaz pisemny w jasny i klarowny sposób – 3 punkty
III. Zalecenia
Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie ponadśredniozawanowanym.
Egzaminowany powinien mieć stały kontakt z językiem angielskim.
IV. Wnioskowana długość egzaminu : 90 minut

Przykładowa skala ocen : [na 50pkt]
51 – 60% E 10 - 12 (dst)
61 – 70% D 13 - 15 (dst+)
71 – 80% C 16 - 18 (db)
81 – 90% B 19 - 20 (db+)
91 – 95% A 21 -23 (bdb)
96 – 100% A+ 24-25 (cel)

