
ZAKRES  I  FORMAT  EGZAMINU  NA  POZIOMIE B2  WSZEC HNICY  POLSKIEJ –       
język angielski 
 

1. Egzamin oparty jest na materiale realizowanym w ramach lektoratów, zawartym w   
obowiązujących podręcznikach (dla języka angielskiego ogólnego to New English 
File, Oxford University Press). 

 
2. Egzamin trwa około 120 minut. 

 
3. Profil egzaminu:  język ogólny  (70% punktów) i specjalistyczny (30% punktów). 

 
      4.   Części egzaminu dla języka ogólnego: 
 

a. czytanie (Reading Comprehension) – rozumienie tekstu czytanego 
b. słuchanie (Listening) – rozumienie tekstu słuchanego 
c. praktyczne stosowanie języka  (Use of English) – funkcjonalne użycie 

struktur gramatycznych i słownictwa. 
 
      Część specjalistyczna obejmuje rozumienie tekstu czytanego i praktyczne stosowanie    
      słownictwa zawodowego. Tematy egzaminacyjne bazują na materiale zrealizowanym 
      podczas zajęć. 
 
5. Rodzaje zadań do wykonania są typowe dla egzaminów na poziomie B2 i obejmują,    

między innymi: 
a. czytanie – odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi typu prawda/fałsz,  

                                         dobieranie tytułów do akapitów, pytania typu kto co powiedział, itp. 
 

b. słuchanie – pytania typu prawda/fałsz, odpowiedzi wielokrotnego wyboru,    
                                           kto co powiedział, uzupełnianie zdań informacjami, itp. 
                     

c. praktyczne stosowanie języka – zadania na słowotwórstwo, dobieranie słów 
                        do definicji, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, zadania na użycie 
                        czasowników frazowych (phrasal verbs), stosowanie przyimków, 
                        łączenie dwóch części zdania/idei ( poprawność gramatyczna), itp. 
 
d. język specjalistyczny – zadania typu prawda/fałsz, odpowiedzi wielokrotnego  
                                            wyboru, dobieranie słów do definicji, łączenie  
                                            rzeczowników złożonych (compound nouns), itp.  

            Studenci zapoznają się z tymi technikami podczas zajęć.  
 

6. Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych z wszystkich części egzaminu, 
wyrażonej w procentach i wynosi: 

                              
                                       51-60%      3,0  (dostateczny) 
                                       61-70%      3,5  (dostateczny plus) 
                                       71-80%      4,0  (dobry) 
                                       81-90%      4,5  (dobry plus) 
                                       91-100%    5,0  (bardzo dobry) 
 
 



Na platformie e-learning w części Języki Obce ostatnią pozycję zajmuje Studium 
Nauczania Języków Obcych, gdzie można uzyskać bardziej dokładne informacje na temat 
zakresu materiału obowiązującego na egzaminie B2 we Wszechnicy Polskiej. Tam 
również znajdują się linki na strony umożliwiające samodzielną naukę gramatyki 
angielskiej (opisy w języku polskim). Klucz dostępu dla naszych studentów: 
                                                Egzamin-B2 
 
Studenci niezalogowani na platformie mogą zalogować się w bardzo prosty sposób: na 
stronie uczelni w zakładce e-learning znajduje się adres platformy, po wejściu na nią 
należy zacząć od utworzenie nowego konta. 
 
Proszę również przeglądać zakładkę Studium Nauczania Języków Obcych. W ogólnej 
informacji o egzaminach językowych B2 też znajdują się linki do stron pozwalających 
sprawdzić swój poziom języka, itp. W części: Materiały i druki dla studentów 
przedstawiono zakres materiału obowiązujący dla poziomów A1 – B1 języka 
angielskiego. Zagadnienia ujęte w zdaniach dają obraz co do wymogów dla 
poszczególnych poziomów i pozwalają uzmysłowić sobie braki w znajomości języka. 


