EGZAMIN OGÓLNOUCZELNIANY z języka obcego - poziom B2
Studium Języków Obcych - Uniwersytet Opolski

Części
egzaminu

Ilość
zadań

Rodzaj zadań

Liczba
punktów

Czas
[min.]

20

40

20

20

1. Test wielokrotnego wyboru: dobór
odpowiedniego dla podanego zdania
zakończenia lub udzielenie odpowiedzi
na pytanie wybierając spośród trzech lub
czterech podanych możliwości.

1.
Czytanie

2. Test typu Prawda/Fałsz: określenie na
podstawie informacji zawartych w tekście,
które z podanych zdań są prawdziwe a
które fałszywe.
2-3

3. Test typu dobieranie
(przyporządkowanie): dopasowywanie
odpowiednich informacji do określonych
osób, miejsc, zdarzeń,
rzeczy/przedmiotów lub dopasowywanie
tytułów do tekstów, śródtytułów do
poszczególnych części tekstów oraz
wstawianie zdań lub fragmentów
usuniętych z tekstu w odpowiednie
miejsca w tekście.

1. Luki sterowane: wybór brakującego słowa
z kilku podanych możliwości.
2. Transformacje leksykalno-gramatyczne.
2.
Struktury
leksykalnogramatyczne

3. Wstawianie brakujących wyrazów z grupy
wyrazów podanych nad lub pod tekstem.
2-4

4. Słowotwórstwo: uzupełnianie luk w
zdaniu/tekście odpowiednimi słowami
utworzonymi od podanych wyrazów.
5. Przekształcanie formy gramatycznej
czasownika podanego w nawiasie tak,
aby tekst był spójny i gramatycznie
poprawny.

1. Dobieranie (przyporządkowanie): podane
określenie lub zdanie oznaczone
kolejnymi literami alfabetu należy
przyporządkować różnym wypowiedziom
lub fragmentom wypowiedzi zgodnie z
kolejnością ich wystąpienia.

3.
Słuchanie

2-3

2. Uzupełnianie brakujących informacji:
uzupełnienie podanego zdania/tekstu
informacją, która pojawiła się w tekście.
Może to być jeden lub dwa wyrazy
ewentualnie liczba lub data.

20

20

Formy wypracowane i wybrane przez
wykładowcę. Materiał leksykalny zgodny
ze specyfiką danego kierunku/wydziału.

15

20

Prezentacja wylosowanego tematu i
dyskusja z drugim zdającym. Czas
przygotowania: 10 min. Studenci zdają
parami, przygotowują się osobno.

25

15

3. Prawda/Fałsz: określenie na podstawie
usłyszanych informacji, które z podanych
zdań są prawdziwe a które fałszywe.
4. Wielokrotny wybór: dobór odpowiedniego
dla podanego zdania zakończenia lub
udzielenie odpowiedzi na pytanie
wybierając spośród trzech lub czterech
podanych możliwości.

4.
Jęz. specjalistyczny

Wg
uznania
wykł.

5. Mówienie

Skala ocen - punkty:
91-100p. = bdb, 81-90p. = plus db, 71-80p. = db, 61-70p. = plus dst, 51-60p. = dst.

