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1. Każdy przedmiot wchodzący w skład modułu ZSJ I i ZSJ IV kończy się 
obowiązkowym dla wszystkich studentów testem zaliczeniowym. 

2. Do testu przystępują wszyscy studenci, nie ma żadnych zwolnień ani ulg. 
3. Ocena z testu jest składnikiem oceny z przedmiotu wchodzącego w skład 

modułu. 
4. Niezaliczenie testu na ocenę pozytywną skutkuje niezaliczeniem całego 

modułu. 
5. Test jest przeprowadzany w terminie podstawowym, na przedostatnich 

zajęciach w danym semestrze, oraz w terminie poprawkowym – w terminie 
wskazanym przez prowadzącego i wyznaczonym do końca pierwszego 
tygodnia sesji egzaminycyjnej podstawowej. 

6. Informacja o terminach przeprowadzania testów zaliczeniowych w terminie 
podstawowym i poprawkowym jest przekazywana do wiadomości studentów i 
dostępna na stronie internetowej IFG UWr. 

7. Test można poprawiać tylko jeden raz. 
8. W przypadku nieobecności studenta na teście w pierwszym terminie termin 

ten przepada. Wyjątek stanowi nieobecność spowodowana chorobą i w 
odpowiedni sposób udokumentowana. 

9. Test ma formę pisemną i obejmuje treści leksykalne oraz gramatyczne 
omawiane na zajęciach z elementów składowych modułu. 

10.  Testy zaliczeniowe składają się z zadań do wykonania, typu: test wyboru, test 
 lukowy, transformacje i in. 

11.  Na napisanie testu studenci mają odpowiednio: 
a. gramatyka praktyczna czasownik/gramatyka praktyczna I – 90 min. 
b. leksyka/struktury leksykalne w praktyce – 60 min. 

12.  Minimum wymagane do zaliczenia testu wynosi 60% wszystkich punktów do 
uzyskania. 

13.  Studenci otrzymują brudnopis, który oddają razem z testem. 
14.  Studenci podpisują się czytelnie na pierwszej stronie testu. 
15. Studenci rozwiązują test przy użyciu długopisu/pióra (czarny, niebieski) 

poprzez zakreślenie jednej właściwej odpowiedzi w każdym zadaniu lub 
uzupełnienie, transformację zgodnie z poleceniem w danym zadaniu. Studenci nie 
używają ołówka. 

16.  Nie jest dopuszczalne używanie korektorów. 
17. Nie jest dopuszczalne korzystanie z pomocy naukowych, elektronicznych oraz 

konsultowanie odpowiedzi z innymi studentami. 
18. W czasie rozwiązywania testu należy wyłączyć telefony komórkowe i inne 

urządzenia elektroniczne. 
19. Ocena ostateczna za moduł jest obliczana wg następujących proporcji: 

 50% - ocena z zaliczenia przedmiotu gramatyka praktyczna – 
czasownik/gramatyka praktyczna I 

 50% - ocena z zaliczenia przedmiotu leksyka / struktury leksykalne w 
praktyce 


