
                                      JĘZYKOWY EGZAMIN B2 
 

W krajach Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Rady Europy obowiązują 

wspólnie opracowane opisy kwalifikacji i kompetencji, jakie osoba ucząca się zdobywa 

na poszczególnych etapach edukacji, a które muszą być poświadczone odpowiednimi 

zaświadczeniami. Takim zaświadczeniem jest, między innymi, dyplom uczelni, zaś jedną 

z umiejętności obowiązujących studentów kończących studia I stopnia (licencjat) - jest 

znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 (rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego). Znajomość tę potwierdza ogólnouczelniany 

egzamin końcowy. 

 

Poziomy kompetencji językowej – od A1 do C2, wprowadził i dokładnie określił dokument 

Rady Europy o nazwie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ 

(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). 

 

Opis wymagań dla poziomu B2 – wszystkie języki. 

 

Słuchanie: student rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady, dość skomplikowane wywody na 

znane mu tematy; rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach 

bieżących; rozumie większość filmów w standardowej wersji językowej. 

 

Czytanie: student czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów 

współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. 

 

Mówienie: student  może prowadzić dość swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami 

danego języka; jest w stanie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając 

swoje zdanie i broniąc swoich poglądów; potrafi formułować rozbudowane wypowiedzi na 

różne tematy oraz przygotować prezentacje; umie zaprezentować argumenty za i przeciw co 

do możliwych rozwiązań. 

 

Pisanie: student potrafi napisać zrozumiały, dość szczegółowy tekst na dowolny temat 

związany ze swoimi zainteresowaniami; potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie i 

przekazać istotne informacje oraz argumenty za i przeciw; umie pisać listy prywatne i 

oficjalne, uwypuklając znaczenie, jakie mają dane wydarzenia i przeżycia. 

 

Opis wszystkich poziomów  (tabela samooceny)  znaleźć można pod adresem: 
www.europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr   

 

Przygotowanie się do egzaminu B2 wymaga od studentów znacznego nakładu pracy własnej, 

intensywnego wysiłku w celu wyrównania braków i podwyższenia swych umiejętności 

językowych. W Internecie znaleźć można bezpłatne testy sprawdzające poziom znajomości 

języka, na przykład dla języka angielskiego – po wpisaniu w wyszukiwarce haseł: 

      *   placement test british council (wybrać Free English Placement Test- English English) 

*   egis express publishing placement test (wybrać dok.PDF Placement Test Upstream   

enter – Egis) 

*   examenglish com free practice tests English 

czy wchodząc na strony: www.examenglish.com/leveltest/  lub 

www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ czy www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-

qualifications/  

http://www.europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr
http://www.examenglish.com/leveltest/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/


 

Można też pobrać bezpłatne materiały do nauki, przykładowe testy egzaminacyjne 

popularnych egzaminów na poziomie B2, zestawy zadań, listy słownictwa. 

 

Z uczelnianego egzaminu B2 zwalniają powszechnie honorowane językowe certyfikaty 

zewnętrzne na poziomie B2 i wyższym oraz dyplomy filologii dla danego języka.  

Najbardziej popularne certyfikaty zewnętrzne, które studenci mogą uzyskiwać we 

własnym zakresie to: 

 

1. TELC B2 – różne języki. 

 

TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów językowych Unii 

Europejskiej opartych na wytycznych ESOKJ (CEFR), opracowywanych i administrowanych 

przez organizację non-profit WBT z siedzibą w Hamburgu.  Obecnie egzaminy TELC cieszą  

się wielką i stale rosnącą popularnością w Polsce i są uznawane przez nasze najlepsze 

uczelnie. W niektórych krajach Europy zdobycie certyfikatu językowego TELC B2 jest 

wymogiem stawianym studentom szkół wyższych, niezbędnym do ukończenia studiów. 

Darmowe testy modelowe można pobrać na stronie: www.telc.net/unser-angebot/ wybierając  

dany język, potem poziom B2 (lub każdy inny), wreszcie koniecznie wchodząc w zakładkę 

ubungsmaterial/uebungsmaterial. Na stronie tej można też zamówić dodatkowe, płatne 

materiały. Również niektóre uczelnie udostępniają  bezpłatny wgląd w przykładowe testy 

egzaminacyjne TELC B2 (np. www.cnc.umcs.lublin.pl/telc-do-pobrania/ ). 

 

2. FCE – język angielski 

 

FCE – Cambridge English: First, tradycyjnie zwany First Certificate in English, jest jednym z 

najbardziej znanych i rozpowszechnionych na świecie egzaminów organizowanych przez 

Brytyjczyków, który potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Upper 

Intermediate).  Obszerne informacje  (m.in. wymogi, format aktualnego i nowego egzaminu, 

który zacznie obowiązywać od stycznia 2015 r. przykładowe testy do pobrania, materiały do 

samodzielnego przygotowania się, testy sprawdzające umiejętności) można znaleźć na 

stronie: www.cambridgeenglish.org/ w zakładkach exams-and-qualifications; test-your-

english; prepare-and-practise/find-free-resources , lub wypisując hasło: FCE-Online. 

 

3. Goethe Institut – Zertificat B2 – język niemiecki (www.goethe.de/ins/pl/war/plindex.htm ) 

 

4. TRKI-2 /TORFL-2  Test of Russian as a Foreign Language – język rosyjski. 

 Przydatne informacje można znaleźć wpisując w wyszukiwarce hasło: TRKI 2 Rosyjski    

Ośrodek Nauki i Kultury – Egzaminy lub na stronach www.pushkin.edu.ru , zakładka 

Certyfikaty lub www.testrf.ru  

 

5. DELE B2 – język hiszpański. Egzaminy organizuje Instytut Cervantesa 

(www.varsovia.cervantes.es/ lub hasło w wyszukiwarce: egzamin dele b2 i przykładowy 

egzamin dele b2). 

 

6. DELF B2 – język francuski (www.institutfrancais.pl/ lub hasło w wyszukiwarce: egzamin 

delf b2). 

 

http://www.telc.net/unser-angebot/
http://www.cnc.umcs.lublin.pl/telc-do-pobrania/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.goethe.de/ins/pl/war/plindex.htm
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.testrf.ru/
http://www.varsovia.cervantes.es/
http://www.institutfrancais.pl/

