OPIS EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO 2022/2023 – język rosyjski
Czas trwania egzaminu pisemnego: 90 minut
Egzamin składa się z czterech części.





Czytanie ze zrozumieniem
Test gramatyczno – leksykalny
Rozumienie ze słuchu
Część ustna

Części egzaminu

Typy zadań w obrębie testowania
poszczególnych sprawności

Punktacja
poszczególnych
odpowiedzi

Czytanie ze
zrozumieniem:
dwa teksty do
czytania

test wielokrotnego wyboru (student
wybiera poprawną odpowiedź spośród
kilku podanych propozycji);

2 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź.

zadanie na dobieranie (student
przyporządkowuje do siebie
odpowiednie elementy np. nagłówki
do fragmentów tekstu).
Test
gramatyczno leksykalny

test wielokrotnego wyboru (student
wybiera poprawną odpowiedź spośród
kilku podanych propozycji);

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

Rozumienie ze
słuchu:
dwa teksty do
słuchania (np.
monolog, dialog)

prawda/fałsz (student stwierdza
zgodność lub niezgodność zdań
zawartych w zadaniu z treścią
wysłuchanego tekstu);

2 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź.

Egzamin ustny

20 zagadnień w oparciu o tematykę
realizowaną w ramach lektoratu.
Student losuje 2 pytania. Wypowiedź
studenta składa się z 5-minutowej
prezentacji tematu oraz, ewentualnie,
spontanicznej interakcji z
egzaminatorem. Egzaminatorzy
oceniają wypowiedź studenta wg
następujących kryteriów:
 UJĘCIE I REALIZACJA
TEMATU

Każde z pytań
punktowane jest
po 20 pkt.



BOGACTWO I
POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW
LEKSYKALNYCH

Sumaryczna
ilość punktów
za daną część
egzaminu
Razem za
czytanie ze
zrozumieniem
można uzyskać
20 pkt.

Razem za test
gramatyczno –
leksykalny
można uzyskać
40 pkt.
Razem za
rozumienie ze
słuchu można
uzyskać 30 pkt.
W sumie za
egzamin ustny
można uzyskać
40 pkt.



ZAKRES I POPRAWNOŚĆ
ŚRODKÓW
GRAMATYCZNYCH



WYMOWA/INTERAKCJA

Punkty z części ustnej dodane zostaną do punktów z części pisemnych.
Razem za egzamin (część ustna + części pisemne) można uzyskać 130 punktów.
SKALA OCEN: EGZAMIN PISEMY (90 pkt.) + EGZAMIN USTNY (40 pkt.)
78 pkt. - 89 pkt.
90 pkt. - 97 pkt.
98 pkt. - 110 pkt.
111 pkt. - 117 pkt.
118 pkt. - 130 pkt.

-

dostateczny (3)
dostateczny plus
dobry (4)
dobry plus
bardzo dobry (5)

(60% - 69%)
(70% - 75%)
(76% - 85%)
(86% - 90%)
(91% - 100%)

