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Egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 w Szkole Językowej UAM
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Po zaliczeniu zajęć z nauki języka obcego, przewidzianego w programie studiów, student studiów
stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich zobowiązany jest do złożenia
końcowego egzaminu certyfikacyjnego z języka nowożytnego, organizowanego przez Szkołę Językową UAM
pod koniec każdego semestru (w dwóch terminach).
Do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego uprawnia zaliczenie semestru lektoratu na poziomie B2.2.
2. Z egzaminu certyfikacyjnego zwalnia wyłącznie zewnętrzny certyfikat językowy określony w załączniku
3. Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o szczególne traktowanie na egzaminie certyfikacyjnym,
zobowiązane są zgłosić ten fakt w biurze ds. osób niepełnosprawnych, co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym terminem egzaminu.
4. Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego student zobowiązany jest do samodzielnej rejestracji na
egzamin (tzw. rejestracja żetonowa) poprzez system USOS w terminach wskazanych przez Szkołę Językową
UAM.
Rejestracja na egzamin odbywa się przez stronę: ul.amu.edu.pl.
6. Informacje dotyczące terminów rejestracji na egzamin certyfikacyjny zostaną opublikowane na stronie
internetowej Szkoły Językowej UAM (sj.amu.edu.pl) oraz przekazane do dziekanatów poszczególnych
wydziałów.
7. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu (budynku i numerze sali) student otrzymuje w momencie
rejestracji na egzamin przez stronę: ul.amu.edu.pl.
8. Jeśli zarejestrowany student nie przystąpi do egzaminu, traci jedno przysługujące mu podejście.
9. Studentowi, który nie zaliczył egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2, przysługuje jeszcze jedno
bezpłatne podejście w dowolnym okresie przed zakończeniem studiów.
W przypadku nie zaliczenia egzaminu po raz drugi, student powtarza przedmiot oraz zobowiązany jest do
uczestnictwa w lektoracie odpowiadającym zajęciom z semestru czwartego (B2.2).
10. Na wniosek studenta Szkoła Językowa UAM wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej na podstawie
zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego.
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11. Wysokość opłaty za Certyfikat Biegłości Językowej reguluje Zarządzenie Nr 325/2013/2014 Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2014.
12. Wyniki końcowe egzaminu zostaną opublikowane w systemie USOS w ciągu dwóch tygodni od daty
egzaminu.
13. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku końcowego z całości egzaminu, student nie ma możliwości
ponownego podejścia do egzaminu.
14. Egzamin jest przeprowadzany komisyjnie, w skład komisji wchodzą lektorzy SJ UAM.

II. OPIS EGZAMINU CERYTFIKACYJNEGO
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 obejmuje dwie części: pisemną oraz ustną.
Za cały egzamin można uzyskać 200 punktów (egzamin pisemny 160 punktów + egzamin ustny 40 punktów)
Czas trwania części pisemnej: 150 min.
Na egzamin pisemny należy stawić się punktualnie (najlepiej ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem) oraz
zabrać ze sobą dowód osobisty.
W przypadku spóźnienia się na egzamin, egzaminator ma prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu
(tym samym student traci jedno podejście).
W przypadku nie dokonania rejestracji na egzamin w terminie wytyczonym przez SJ UAM, egzaminator ma
prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu w danym terminie.
Student może mieć przy sobie wyłącznie przybory do pisania. Odzież wierzchnia (płaszcze, kurtki), torby,
plecaki muszą zostać pozostawione w szatni lub w wytyczonym przez prowadzących egzamin miejscu.
Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
mobilnych. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu spowoduje natychmiastowe usunięcie studenta z
sali egzaminacyjnej.
Podczas egzaminu student nie może korzystać z żadnych dodatkowych materiałów tj. słowników lub
podręczników.
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1. Egzamin pisemny
Egzamin pisemny składa się z 4 części. Są to:
Czytanie ze zrozumieniem
Test gramatyczno - leksykalny
Rozumienie ze słuchu
Wypowiedź pisemna
Typy zadań w obrębie testowania poszczególnych sprawności:
Czytanie ze zrozumieniem: dwa teksty do czytania
Możliwe typy zadań sprawdzających sprawność czytania ze zrozumieniem: zadania sprawdzające globalne lub
selektywne rozumienie tekstu czytanego:
prawda/fałsz (w których student stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią
przeczytanego tekstu);
test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych
propozycji);
zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie
elementy np. fragmenty tekstu).

Rozumienie ze słuchu: dwa teksty do słuchania (np. monolog, dialog)
Możliwe typy zadań sprawdzających sprawność rozumienie ze słuchu:
prawda/fałsz (w których student stwierdza zgodność lub niezgodność zdań zawartych w zadaniu z treścią
wysłuchanego tekstu);
test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych
propozycji);
zadania z luką (w których student wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu,
zdania, fragmentu tekstu).
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Test gramatyczno - leksykalny
Możliwe typy zadań sprawdzających znajomość gramatyki i leksyki:
test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych
propozycji);
zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie
elementy (np. słowa, wyrażenia);
zadania z luką (w których student wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, etc. jako uzupełnienie zwrotu,
zdania, fragmentu tekstu);
substytucja (zadanie polegające na zastąpieniu słowa lub wyrażenia synonimem/ frazą - adekwatnym
sformułowaniem oraz zadania polegające na zastąpieniu struktury gramatycznej inną adekwatną strukturą);
transformacja (zadanie polegające na przekształceniu zdania wg wskazanego wzoru).

Wypowiedź pisemna
Zadaniem osób przystępujących do egzaminu jest napisanie zawierającego 150 - 200 słów tekstu użytkowego
(listu formalnego lub nieformalnego).
Kryteriami oceny są: realizacja treści, komunikatywność oraz poprawność gramatyczna.
Możliwe typy wypowiedzi pisemnych: list (e-mail) prywatny lub list (e-mail) formalny (podanie o pracę,
reklamacja, zapytanie ofertowe, podanie o przyjęcie na studia/praktykę za granicą etc.).
2. Egzamin ustny
UWAGA: Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru zajęć na poziomie B2.2 jest podejście do części ustnej
egzaminu certyfikacyjnego, wyłącznie u lektora, do którego uczęszczało się na zajęcia w ramach lektoratu
języka nowożytnego.
Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są zarówno z językiem ogólnym (w oparciu o aktualny podręcznik
realizowany w ramach lektoratu języka obcego) oraz z językiem fachowym związanym ze specyfiką danego
kierunku studiów.
Każdy z lektorów opracowuje 20 zagadnień w oparciu o tematykę realizowaną w ramach lektoratu.
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Z 20 opracowanych zagadnień student losuje 2 pytania, które lektor ocenia wg. następujących kryteriów:
•
•
•
•

UJĘCIE I REALIZACJA TEMATU
BOGACTWO SŁOWNICTWA
POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNO - LEKSYKALNA
WYMOWA/INTONACJA

PUNKTACJA: Każde z pytań punktowane jest po 20 pkt. W sumie można uzyskać 40 pkt.
Student nie musi osiągnąć 60 procentowej granicy zdawalności z każdej sprawności z osobna, - co oznacza, że
nie musi zdać części ustnej na jakimkolwiek minimalnym poziomie.
Punkty z części ustnej dodane zostaną do punktów z części pisemnej.
W przypadku niezdania całości egzaminu (tzn. uzyskania łącznie poniżej 60 procent ogólnej liczby punktów z
części ustnej i pisemnej) student przystępując do egzaminu poprawkowego ma prawo do powtórzenia części
ustnej.
UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI POWTÓRZENIA CZĘŚĆI USTNEJ bez przystąpienia do POPRAWKOWEGO EGZAMINU
PISEMNEGO.

Jeżeli natomiast student nie zdecyduje się na ponowne podejście do części ustnej, przepisane zostaną punkty
zdobyte w pierwszym podejściu.
Punkty zdobyte z części ustnej dodane zostaną do punktów zdobytych z części pisemnej, a wyniki podane po
podliczeniu obydwu części.
Egzamin certyfikacyjny uważa się za zdany w przypadku uzyskania minimum 60% punktów (jest to suma części
pisemnej i ustnej).
SKALA OCEN: EGZAMIN PISEMY (160 pkt.) + EGZAMIN USTNY (40 pkt.)
120 pkt. - 139 pkt.

-

dostateczny (3)

(60% - 69%)

140 pkt. - 151 pkt.

-

dostateczny plus

(70% - 75%)

152 pkt. - 171 pkt.

-

dobry (4)

(76% - 85%)

172 pkt. - 181 pkt.

-

dobry plus

(86% - 90%)

182 pkt. - 200 pkt.

-

bardzo dobry (5)

(91% - 100%)

UWAGA
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych części egzaminu certyfikacyjnego
prosimy o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia w ramach lektoratu języka nowożytnego na danym
wydziale.

