
 

 

Zasady: Egzamin zwalniający z lektoratu języka angielskiego (poziom B2) 
I. Struktura egzaminu dla regularnych uczestników kursu 

1. Ocena końcowa składa się z następujących komponentów: (a) 60% stanowi ocena z egzaminu pisemnego 

przeprowadzonego w sesji (60 punktów) i (b) 40% stanowi ocena z zajęć dydaktycznych (szczegółowe 

wymagania znajdują się w sylabusie) (40 punktów). 

EGZAMIN 

Egzamin pisemny: 60 punktów (gramatyka, słownictwo, 

czytanie) 

 

Typy przykładowych zadań: wypełnianie luk, transformacje, 

uzupełnianie zdań właściwą formą gramatyczną, test 

wielokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytania otwarte 

dotyczące tekstu, znaczenie słownictwa w kontekście, 

dopasowywanie fragmentów do tekstu. 

 

Warunkiem zaliczenia tego komponentu jest uzyskanie co 

najmniej 33 punktów. 

Udział w zajęciach: 40 punktów (mówienie, 

pisanie, ćwiczenia ustne i pisemne) 

 

Typy przykładowych zadań: dyskusja, prace 

pisemne w domu i na zajęciach, testy sprawdzające 

poziom opanowania słownictwa i gramatyki, 

wypowiedzi podczas zajęć. 

 

 

Warunkiem zaliczenia tego komponentu jest 

uzyskanie co najmniej  22 punktów. 

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 55 punktów łącznie 

 

II. Egzamin zwalniający z udziału w lektoracie z języka angielskiego: procedury (zgodnie z 

Zarządzeniem Dziekana nr 3/2014z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji 

zajęć z języków obcych z późn. zmianami) na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu 

1. Harmonogram 

Termin składania wniosków: 20.09.2018  Miejsce składanie wniosków o przystąpienie do 

egzaminu zwalniającego z lektoratu: Coll. Maius p. 

114, 115 lub Coll. Humanisticum, ul. Bojarskiego 

1, sekretariat neofilologii p. C 305 (III piętro)   

Na egzamin student przychodzi z dowodem osobistym  lub inny, ważny dokument ze zdjęciem 

Termin przeprowadzenia egzaminu: do dnia 30.10.2018 

(szczegółowe informacje dot. czasu i miejsca zostaną podane do 

dnia 20.10.2018 na stronie Wydziału Filologicznego oraz na 

tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek) 

Przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej i 

ustnej 
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2. Struktura egzaminu dla osób, które uzyskały zgodę na przystąpienie do egzaminu 

zwalniającego z udziału w zajęciach 
Zakres materiału obejmuje: treści zrealizowane podczas zajęć; umiejętności, wiedzę i kompetencje rozwijane 

podczas zajęć z lektoratu języka angielskiego na poziomie B2 według ESKJi zgodne z opisem zawartym w 

sylabusie: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0700A-

ZR3ANG-60. 

Forma egzaminu: 

− Cześć pisemna – gramatyka (typy przykładowych zadań: wypełnianie luk, transformacje, uzupełnianie 

zdań właściwą formą gramatyczną); 

− Cześć pisemna – słownictwo (typy przykładowych zadań: wypełnianie luk, test wielokrotnego wyboru) 

− Rozumienie tekstu czytanego (typy przykładowych zadań: odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące tekstu, 

znaczenie słownictwa w kontekście, dopasowywanie fragmentów do tekstu) 

− Pisanie (przygotowanie własnego tekstu na podstawie podanego tematu i kontekstu) 

− Cześć ustna: wypowiedź i dyskusja na podstawie wylosowanego tematu (na podstawie treści podręcznika 

kursowego)
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UWAGA: Egzamin zwalnia studenta z obowiązku uczęszczania i zaliczania lektoratu języka angielskiego w 

normalnym trybie (120 godzin na studiach 1 stopnia: 60 godzin w semestrze letnim + 60 godzin w semestrze 

zimowym) 

W przypadku złożenia wniosku o zgodę na zdawanie egzaminu zwalniającego i nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do niego student otrzymuje ocenę niedostateczną (w I terminie na koniec całego bloku), jest 

zobowiązany na udział w zajęciach w normalnym trybie oraz  ma możliwość przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego (w II terminie na koniec całego bloku tj. po dwóch semestrach nauki języka) 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie W. Filologicznego (Coll. Maius, p.114, 115), 

sekretariacie neofilologii (C. Humanisticum p.C305) oraz u dydaktyków jednostek prowadzących studia.  

                                                 
1
 Do części ustnej można przystąpić po zaliczeniu części pisemnej co najmniej na 55%. Aby zdać egzamin, z   

każdej części – pisemnej i ustnej – trzeba uzyskać minimum 55%. 



 

 

Toruń, dnia …/…/2018 

 

…………………………………… 
(imię i nazwisko) 

…………………………………… 
(rok i kierunek/specjalność studiów, nr albumu) 

…………………………………… 
(adres) 

…………………………………… 
(nr telefonu) 

 

Pan 

dr hab. Dariusz Pniewski 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

Wydziału Filologicznego UMK  

w Toruniu  

 

 

 

 
Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu  

zwalniającego z lektoratu  

 

  

 

 

Szanowny Panie Dziekanie, 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu zwalniającego 

z całego bloku lektoratu języka angielskiego w roku akademickim 2018/19 i 2019/20  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z zasadami egzaminu zwalniającego 

obowiązującymi na Wydziale Filologicznym oraz z konsekwencjami nieprzystąpienia do niego 

mimo złożonego wniosku (zasadami oceniania). 

 

 

 

Z poważaniem 

…………………………… 
własnoręczny podpis 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zarządzenie Dziekana nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na 
Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu; 

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 3/2014: Wykaz certyfikatów, na podstawie których student może ubiegać się o zwolnienie z 
uczestnictwa w zajęciach lektoratu języka obcego; 

3. Zarządzenie Dziekana nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w 

sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. 

http://www.fil.umk.pl/zasoby/Zarzadzenie_Dziekana_3_2014_w_sprawie_lektoratowWF.doc
http://www.fil.umk.pl/zasoby/Zarzadzenie_Dziekana_3_2014_w_sprawie_lektoratowWF.doc
http://www.fil.umk.pl/zasoby/Studia/Zarzadzenie_Dziekana_3_2014_zalacznik_.doc
http://www.fil.umk.pl/zasoby/Studia/Zarzadzenie_Dziekana_3_2014_zalacznik_.doc
http://www.fil.umk.pl/zasoby/Studia/Zarzadzenie_Dziekana_1_2015_zm_3%292014.doc
http://www.fil.umk.pl/zasoby/Studia/Zarzadzenie_Dziekana_1_2015_zm_3%292014.doc

