
Plan pracy zdalnej na okres 1.04-30.09 w roku akademickim 2019/2020 
Nazwa przedmiotu: PNJA – sprawności zintegrowane 1 rok BA stacjonarne 

 
 

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

W semestrze 2., w okresie 1.04-30.09.2020 r., efekty uczenia się będą osiągane poprzez pracę 
z podręcznikiem i materiałami przygotowanymi przez nauczyciela, przygotowanie projektu 
oraz ćwiczenia praktyczne (także wypowiedzi na forum) wykonywane w formie 
elektronicznej na platformie wskazanej przez prowadzącego. Weryfikacja efektów nastąpi 
poprzez sprawdzenie ćwiczeń i wypowiedzi oraz ocenę projektu i testy. Studenci dostaną 
informację zwrotną w formie w punktacji (w wybranych przypadkach - komentarz w 
wiadomości elektronicznej). Wyniki będą zapisane w arkuszu ocen i w formie 
elektronicznego zapisu na platformie.  

Kryteria oceny, wagi...  

Podstawą do udzielenia zaliczenia jest wykonywanie zadań zleconych przez prowadzącego, 
jako odpowiednik obecności na zajęciach. Podstawowym kryterium oceniania są testy 
sprawdzające znajomość materiału leksykalnego oraz sprawności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem. Testy te będą odbywały się w formie pisemnej (w przypadku odwołania stanu 
epidemii) lub w formie elektronicznej na platformie wskazanej przez prowadzącego.  

Na pierwszym roku przeprowadza się 4 zapowiedziane testy (In-class Tests) obejmujące 
materiał z 3 lub 4 zajęć (wraz z pracą domową) oraz sprawdzające jedną ze sprawności 
(czytanie lub słuchanie ze zrozumieniem) (razem 200pkt). Ponadto, raz w semestrze studenci 
indywidualnie, w parach lub małych grupach przygotowują projekt audiowizualny (filmik) na 
zadany temat (50 pkt).  

W przypadku nieosiągnięcia wymaganych do zaliczenia 60% punktów, student może 
przystąpić do jednej poprawy, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.  

Na drugim roku przeprowadza się testy leksykalne sprawdzające wiedzę z ostatniego 
rozdziału. Jeśli rozdział jest bardzo krótki, test może obejmować materiał z dwóch 
rozdziałów. Wynik końcowy jest średnią ważoną wyników wszystkich testów. Poszczególne 
wagi nie są jednak ustalane z góry, lecz obliczane automatycznie na podstawie maksymalnej 
liczby punktów do uzyskania na każdym teście. Tego rodzaju średnia równa się stosunkowi 
sumy punktów uzyskanych na wszystkich testach do maksymalnej liczby punktów możliwych 
do uzyskania.  

Skala ocen końcowych to:  

5  100-93% 
4.5  92-85% 
4  84-77%  
3.5  76-69%  
3  68-60%  
2  59-0%  
 


