
 
 
 

 
 

 

Język: Angielski           Poziom:  CEF C1 z elementami Academic English 
 

Części 
egzaminu 

Rodzaje  zadań 
Liczba 

punktów 

Czas na 
wykonanie 

zadania 

Słuchanie 
 

Dwa zadania (z trzech możliwych): 

• Na podstawie nagrania należy uzupełnić 10 luk wpisując brakujące słowa/zwroty/informacje (LECTURE - Academic English) 

• 5 zdań dotyczących jednego dłuższego nagrania. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź a, b, c, d  

• 5 zdań dotyczących jednego dłuższego nagrania lub 5 krótszych tekstów. Należy zdecydować czy podane zdania są prawdziwe czy 
fałszywe T/F  

20 ok.30 min. 

 
Czytanie 

 

Dwa zadania spośród trzech wymienionych poniżej: 

• Test wyboru – w oparciu o jeden tekst należy wybrać do 5 podanych zdań lub pytań jedną poprawną odpowiedź a, b, c, d. (10 pkt.) 

• Dopasowanie brakujących zdań do 5 luk w jednym spójnym tekście. (10 pkt.) 

• 5-10 zdań lub pytań dotyczących jednego dłuższego tekstu lub kilku krótkich. Należy dopasować odpowiedzi do podanych zdań 
lub pytań wybierając jedną z podanych opcji. (10 pkt.) 

20 30 minut 

Leksyka 
i gramatyka 

 

Dwa lub trzy zadania (z czterech możliwych): 

• Test wyboru – tekst z 10 lukami, którym odpowiada 10 zestawów odpowiedzi A, B, C, D. Z każdego zestawu należy wybrać jedną 
prawidłową odpowiedź. (10 pkt.) 

• Słowotwórstwo –  tekst lub zdania z 5 lukami. Podane słowa należy przekształcić tak, aby we wskazanym miejscu były poprawne 
pod względem gramatycznym i znaczeniowym. (5 pkt.) 

• Transformacje – należy przekształcić podane zdanie tak, aby oznaczało to samo co pierwsze (lub było bliskoznaczne) używając 2 
do 5 słów, w tym podanego słowa bez zmiany jego formy. (5 pkt.) 

• Test wyboru – tekst z 10 lukami. Prawidłowe odpowiedzi należy wybrać spośród podanych w ramce 15 słów z zakresu Academic 
English. Jednej luce odpowiada jedna prawidłowa odpowiedź. (10 pkt.) 

20 30 minut 

Skillful 4 Second Edition Reading and Writing (Academic English Vocabulary) 
Skillful 4 Second Edition Listening and Speaking (Academic English Vocabulary) 

 

 
 
 



 
Język: Angielski           Poziom:  CEF C1 z elementami Academic English 

 

Części 
egzaminu 

Rodzaje  zadań 
Liczba 

punktów 

Czas na 
wykonanie 

zadania 

Mówienie 
 

  
Dwa zadania: 

• Osoba egzaminowana przedstawia w czasie 120 sekund auto-prezentację (self-presentation) pod ogólnym tytułem  
Academic interests. Następnie odpowiada na jedno lub dwa pytania odnoszące się do treści przedstawionej  
prezentacji zadane przez drugą osobę przystępującą do egzaminu. 
Tematy zawarte w auto-prezentacji: charakterystyka dziedziny studiów/specjalizacji, przewidywana tematyka pracy licencjackiej lub 

magisterskiej, wymarzona praca  

• Osoby egzaminowane prowadzą dyskusję na jeden z wylosowanych tematów. 
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6 minut 
 
 
 
 

 
8 minut 

 
Uwagi: 
Część pisemna: 
- odpowiedzi udziela się na arkuszu odpowiedzi. 
- łączny czas trwania części pisemnej: 90 minut. 
- nagrania w części Słuchanie odtwarzane są dwa razy. 
 
Część ustna: 
- do egzaminu przystępuje się parami. 
- po wylosowaniu zestawu egzaminowani przygotowują się  oddzielnie przez 10 minut. 
- łączny czas egzaminu wynosi maksymalnie 15 minut. 
W części ustnej egzaminu należy uwzględnić następujące techniki: 
- prezentowanie własnych opinii wraz z odpowiednią argumentacją. 
- kontrargumentowanie poglądów wypowiadanych przez rozmówcę dla obrony własnych opinii bądź podważenia słuszności opinii rozmówcy. 
- inicjowanie rozmowy wprowadzając kolejny, nowy aspekt dotyczący omawianego tematu. 
- próba wyciągnięcia wniosków i podsumowania dyskusji.   
 
KRYTERIA OCENY: 
40 - 55 pkt - dostateczny (3) 
56 - 61 pkt - dostateczny plus (3+) 
62 - 67 pkt - dobry (4) 
68 - 71 pkt - dobry plus (4+) 
72 - 80 pkt - bardzo dobry (5)             
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