
EGZAMIN WEWNĘTRZNY KUL
Język: włoski Poziom:  B2+ (średnio zaawansowany stopnia wyższego, 

specjalizacja nauczycielska) 

Części 
egzaminu Formy ćwiczeń Liczba i rodzaj zadań

Maksymalna 
liczba 

punktów

Czas 
na wykonanie 

zadania

A Czytanie

1. Rozumienie całościowe (5 spójnych tekstów, do 
których trzeba dopasować tytuły).

2. Rozumienie szczegółowe  (1 spójny tekst do 
zrozumienia).

3. Rozumienie selektywne  (10 sytuacji życiowych 
oraz 12 ogłoszeń oznaczonych literami).

1. 5 zadań w formie testu wyboru (a - j; wśród 10 
tytułów trzeba wybrać 5 pasujących do tekstów).

2. 5 zadań w formie testu wyboru  (a, b, c - tylko 
jedna odpowiedź poprawna).

3. 10 zadań w formie testu wyboru (do tych 10 
sytuacji trzeba znaleźć odpowiednie ogłoszenie).

25

25

25 90
minut

B Leksyka,
gramatyka 2 spójne teksty z 10 lukami do uzupełnienia.

Pierwszy: 10 zadań w formie testu wyboru (a, b, c - tylko 
jedna odpowiedź pasuje do danej luki).

Drugi: 10 zadań w formie testu wyboru (a - o; wśród 15 
słów trzeba wybrać 10 pasujących do luk w tekście). 

15

15

C Słuchanie

1. Rozumienie całościowe (jedna wypowiedź na 
różne tematy, np. wiadomości radiowe).

2. Rozumienie szczegółowe (jedna wypowiedź, np. 
wywiad).

3. Rozumienie selektywne (5 krótkich wypowiedzi na 
różne tematy).

1. 5 zdań w formie informacji co do treści 
wypowiedzi - prawda/fałsz.

2. 10 zadań dotyczące szczegółów tekstu w formie 
prawda/fałsz.

3. 5 zadań, jedno do każdej wypowiedzi  w formie 
prawda/fałsz.

25

25

25

20
minut

D Pisanie 2 rodzaje ogłoszeń, np. oferta pracy, kursy różnego 
rodzaju.

1 zadanie w formie pisania listu oficjalnego do jednej z 
podanych firm lub instytucji (ok. 150-200 słów). 45 30

minut



Język: włoski Poziom:  B2+ (średnio zaawansowany stopnia wyższego, specjalizacja nauczycielska)

E Mówienie 

UWAGI OGÓLNE:
1. Egzamin składa się z trzech części.
2. Do egzaminu przystępuje się parami.
3. Po wylosowaniu zestawu egzaminowani przygotowują się oddzielnie przez 15 minut.
4. Łączny czas trwania egzaminu wynosi 15 minut.
5. Odpowiedzi egzaminowanych ocenia równolegle dwóch egzaminatorów według ściśle określonych kryteriów.

I. CZĘŚĆ PIERWSZA.
Każdy ze zdających wypowiada się w czasie 90 sekund na jeden z 5 
podanych tematów. Następnie przez 60 sekund odpowiada na 
pytania swego rozmówcy odnoszące się do treści przedstawionej 
prezentacji.

Tematy do wyboru:
1. Przeczytana książka.
2. Obejrzany film.
3. Odbyta podróż.
4. Wysłuchany koncert.
5. Niezwykle emocjonujące wydarzenie sportowe.

II. CZĘŚĆ DRUGA.
Egzaminowani analizują podczas 3-minutowej rozmowy opisaną w zestawie egzaminacyjnym konfliktową sytuację z życia szkoły i proponują sposoby 
rozwiązania problemu.
III. CZĘŚĆ TRZECIA.
Zdający przeprowadzają dyskusję na jeden z podanych poniżej tematów, 
który uprzednio jeden z nich losuje.
Dyskusja  powinna  trwać  7  minut,  przebiegać  w  oparciu  o  tezy 
przedstawione w zestawie egzaminacyjnym pod wylosowanym tematem 
i uwzględniać następujące techniki:

1. prezentowanie własnej opinii wraz z argumentacją;
2. kontrargumentowanie  poglądów  wypowiadanych  przez 

współdyskutanta;
3. powoływanie się na źródła, autorytety, itp. dla obrony własnej 

opinii bądź podważenia słuszności cudzego zdania;
4. inicjowanie  rozmowy  wskazującej  na  kolejny,  nowy  aspekt 

(problem) dotyczący omawianego tematu;
5. próba wyciągania wniosków z dyskusji.

Lista tematów do przygotowania:
1. System szkolnictwa w Polsce – zalety i wady.
2. Rola mediów w życiu współczesnego człowieka.
3. Skuteczne metody uczenia się języka obcego.
4. Wychowanie dzieci i młodzieży głównym zadaniem dla rodzin i szkół.
5. Uzależnienia – czy można się z nich wyzwolić?

Dodatkowe uwagi i informacje: 
Leksyka, gramatyka, słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie

1. Odpowiedzi  udziela  się  na  arkuszu  odpowiedzi w  czasie 
przeznaczonym na wykonanie zadania.

Łączny czas trwania egzaminu pisemnego: 2,5 godz. + 20 min. przerwy

PROCENTOWE KRYTERIA OCENY:
60,0 - 70,0 % dostateczny (3)
70,1 - 74,9 % plus dostateczny (+3)
75,0 - 85,0% dobry (4)
85,1 - 89,9 % plus dobry (+4)
90,0 – 100 % bardzo dobry (5) 


	Leksyka, gramatyka, słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie

