
II rok dziennych studiów licencjackich 
Organizacja egzaminu z PZJN II po semestrze letnim 2018/2019 

 
1. Do egzaminu przystępują wyłącznie ci studenci, którzy przed egzaminem uzyskali 
zaliczenia z przedmiotów wchodzących w skład modułu PZJN II lato I (praca z tekstem, 
gramatyka praktyczna, ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne, kurs podręcznikowy) oraz 
zaliczenia z przedmiotów PZJN na I roku. Zaliczenia muszą być udokumentowane 
w systemie USOS do 18.06.2019.  
 
2. Egzamin obejmuje trzy osobno oceniane części: (składowe oceny za moduł PZNJ II lato I):  
- test gramatyczny (zakres materiału z „gramatyki praktycznej” zgodnie z sylabusem danej 
ścieżki), 
- wypowiedź pisemna: wypracowanie (zakres materiału z „pracy z tekstem” zgodnie 
z sylabusem danej ścieżki), 
- wypowiedź ustna (zakres materiału z „ćwiczeń leksykalno-konwersacyjnych” i „kursu 
 podręcznikowego”). 
 

Studenci ścieżki A i ścieżki B zdają egzamin ustny przed oddzielnymi komisjami 
z zakresów ustalonych dla danej ścieżki. 

 
3. Student otrzymuje pozytywną ocenę z modułu PZJN II lato I, jeśli każda z uzyskanych 
przez niego ocen cząstkowych, w tym – z poszczególnych części egzaminu, jest oceną 
pozytywną (co najmniej dostateczną).  
 
4. Termin podstawowy w sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim:  
 
 część pisemna 
 

19.06.2019 (śr.), początek godz. 8.45 
 
Przyporządkowanie zdających do sal – alfabetycznie, wg nazwisk oraz ścieżki 
 
ścieżka A: sale 26, 205, 220  
ścieżka B: sala 219 
 

– Przed wejściem do sali należy okazać dowód tożsamości.  
– Zdający zobowiązani są wyłączyć i schować wszelkie elektroniczne urządzenia 

mobilne.  
 
9.00–10.30 – test gramatyczny (90 min.)  
10.30–11.00 – przerwa  
11.00–12.30 – wypowiedź pisemna (90 min.)  
 
Ogłoszenie wyników części pisemnej, możliwość wglądu do prac: 
26.06.2019 (śr.), godz. 10.00–12.00, s. 322.  
 
 część ustna:  
24.06.2019 (pn.), godz. 09.00–ok. 16.00 (sale 200, 201, 203, 205)  
25.06.2019 (wt.), godz. 09.00–ok. 16.00 (sale 200, 201, 203, 205)  
 
Listy na egzamin ustny zostaną wywieszone na drzwiach s. 319 10.06.2019. 
 



Przyporządkowanie do dni – alfabetycznie, wg nazwisk oraz ścieżek. W uzasadnionych 
przypadkach (inny egzamin w tym samym dniu) istnieje możliwość przeniesienia egzaminu 
z 24.06. na 25.06. lub odwrotnie. W tym celu należy skontaktować się najpóźniej do 
13.06.2019 z dr Ewą Musiał (ewa.musial2@uwr.edu.pl). Po tym terminie ostateczne listy 
zostaną wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.  
 
5. Zasady poprawiania egzaminu  
Studenci, którzy w terminie podstawowym nie uzyskali trzech ocen pozytywnych, 
w najbliższej sesji wrześniowej poprawiają wyłącznie niezaliczone części egzaminu.  
Powtarzając niezdany egzamin z PZJN II w kolejnym roku akademickim studenci zdają 
wszystkie części egzaminu.  
 
6. Termin w sesji poprawkowej we wrześniu 2019  
 część pisemna: 6.09.2019 (pt.), godz. 8.45–12.30 (sala 26)  
 część ustna 9.09.2019 (pn.), od godz. 9.00 (sala 204)  
- ogłoszenie wyników części pisemnej: termin zostanie podany w trakcie egzaminu (dr hab. 
Anna Gajdis – wypowiedź pisemna, dr Przemysław Staniewski – test gramatyczny)  
 
7. W razie nieobecności na egzaminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie (oryginał) 
do 28.06.2019 lub 16.09.2019 (po uprzednim zgłoszeniu na adres: agnieszka.kodzis-
sofinska@uwr.edu.pl).  
 
Koordynator PZJN II  
dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informacje dotyczące poszczególnych części egzaminu 
 
A) wypowiedź pisemna: wypracowanie – zakres materiału „pracy z tekstem” 
 
koordynator: dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska  
 
1. Ta część egzaminu polega na napisaniu wypracowania do podanego tekstu (textgebundener 
Aufsatz) zgodnie z zasadami omówionymi i ćwiczonymi na zajęciach („praca z tekstem”).  
2. Oceniane są: poprawna budowa, spójność tekstu, adekwatność i zróżnicowanie słownictwa 
oraz poprawność gramatyczna i prawidłowe opracowanie tekstu bazowego.  
3. Objętość: min. 300 słów (z wyłączeniem cytowań).  
4. Na ocenę pozytywną trzeba uzyskać min. 17 z 28 punktów.  
5.Czas na przeczytanie artykułu i napisanie tekstu: 85 min + 5 min na korektę i policzenie 
słownictwa.  
 
B) test gramatyczny – zakres materiału z „gramatyki praktycznej”  
koordynator: dr Marcelina Kałasznik 
 
Test otwarty na 90 min., odrębny dla obu ścieżek. Zakres – zgodnie z sylabusem.  
Szczegółowe informacje (ilość zadań, zasady punktacji itp.) będą dostępne po 15.05.2019 na 
stronie www.ifg.uni.wroc.pl.  
 
C) wypowiedź ustna – zakres materiału z „ćwiczeń leksykalno-konwersacyjnych” i „kursu 
 podręcznikowego” 
koordynatorzy: dr Ewa Musiał i dr Michał Smułczyński  
 
1. Egzamin ustny trwa ok. 15 min.  



2. W sali egzaminacyjnej przebywają dwie osoby egzaminowane. W trakcie egzaminu jednej 
osoby druga ma czas na przygotowanie się do odpowiedzi. Przedostatnia osoba z danej grupy 
egzaminowanych zostaje w sali na czas egzaminu ostatniej osoby.  
3. Studenci po wejściu do sali egzaminacyjnej losują dwa pytania egzaminacyjne i otrzymują 
brudnopis.  
4. Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch pytań: jedno dotyczy tematu omawianego na 
zajęciach leksykalno-konwersacyjnych, drugie - omawianego na kursie podręcznikowym).  
5. Kolejność odpowiedzi na pytania jest dowolna.  
6. Przy odpowiedzi na pytania studenci powinni starać się omówić dany temat wykorzystując 
wiedzę zdobytą na zajęciach, odnosząc się do własnych opinii i doświadczeń oraz stawiając 
tezy i uzasadniając je.  
7. Egzamin ma charakter monologu studenta oraz dyskusji z egzaminatorami na podstawie 
 sformułowanych przez studenta tez.  
8. Po skończonym egzaminie studenci oddają pytania i brudnopisy komisji.  
9. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ustnego będą dostępne po 15.05.2019 na 
stronie www.ifg.uni.wroc.pl.  
 


