
Egzamin na poziomie B2 

Oficjalnym systemem oceny kompetencji w zakresie języków obcych w Unii Europejskiej i w 

krajach członkowskich Rady Europy, a zatem również we wszystkich dokumentach prawnych 

polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stał się Europejski System Opisu 

Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages - 

CEFR) wprowadzajacy poziomy A1 ( najniższy), A2, B1, B2, C1 i C2 

B2 to ściśle określony stan kompetencji w zakresie języka obcego. Osoba reprezentująca 

poziom B2 rozumie główne idee skomplikowanych tekstów, zarówno w zakresie tematów 

konkretnych, jak i abstrakcyjnych, włączając w to teksty specjalistyczne swojej specjalności; 

jest w stanie bez większych trudności komunikować się płynnie i spontanicznie nawet z 

rodzimymi użytkownikami języka . Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i 

pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem dyskusji. Szczegółowy opis znajduje się w tabeli samooceny. 

B2 jako minimalny poziom kompetencji językowych dla studentów kończących studia 

licencjackie 

Egzamin B2 - informacje ogólne 

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I stopnia, którzy rozpoczęli 

naukę mają obowiązek przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie nie niższym 

niż B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich 

semestrów lektoratu. 

Poziom egzaminów B2 zdawanych przez studentów jest adekwatny do poziomu egzaminów 

B2 uznawanych przez Unię Europejską i odpowiada kryteriom Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej zawierających wspólnie pięć 

komponentów odpowiadających zakładanym efektom kształcenia. Egzamin sprawdza wiedzę, 

umiejętności i kompetencje językowe z zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia, czytania, 

pisania i mówienia ze szczególnym naciskiem na komunikację, także w oparciu o język 

specjalistyczny oraz na przekazywanie treści związanych z obranym kierunkiem studiów. 

Egzamin jest przeprowadzany i sprawdzany według zasad wspólnych dla wszystkich 

języków. 

Ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu. 

Przed przystąpieniem do egzaminu student jest zobowiązany okazać legitymację studencką. 

Opis egzaminu B2   

Egzamin zawiera pięć komponentów i jest podzielony na dwie części - pisemną i ustną. 

Część I - pisemna 

 zakres: wiedza gramatyczno-leksykalna 

- struktury gramatyczne  

- słownictwo  



 czas trwania: 30 minut 

 zakres: praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych z zakresu słuchania i 

czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia krótkich form pisemnych 

- słuchanie ze zrozumieniem  

- czytanie ze zrozumieniem  

- wypowiedź pisemna - korespondencja formalna mailowa lub tradycyjna, w której 

ocenia się realizację zadania, organizację tekstu, poprawność językową oraz bogactwo 

językowe  

 czas trwania: 60 minut 

 minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia części I: ponad 50% maksymalnej 

ilości punktów możliwych do uzyskania z tej części egzaminu 

Część II - ustna 

 zakres: praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych do tworzenia i 

przedstawiania prezentacji formalnych o tematyce związanej z obranym kierunkiem 

studiów oraz kompetencji językowych z zakresu swobodnego komunikowania się 

 w trakcie egzaminu ustnego ocenie podlega: 

- bogactwo językowe i styl wypowiedzi formalnej 

- spójność i płynność wypowiedzi formalnej 

- komunikatywność i swoboda wypowiedzi 

- dobór, różnorodność i poprawność stosowanych struktur gramatycznych 

 czas trwania: 10 minut 

 minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia części II: ponad 50% maksymalnej 

ilości punktów możliwych do uzyskania w tej części egzaminu  

 przebieg: 

- zadanie 1 - przedstawienie odpowiedzi ustnej - ok.5 minut 

- zadanie 2 - rozmowa z egzaminatorem na temat przedstawionej odpowiedzi, planów 

zawodowych studenta, treści zrealizowanych podczas zajęć, życia codziennego, itp. 

  część ustna egzaminu jest protokołowana z uwzględnieniem treści pytań oraz ilości 

uzyskanych punktów 

Wszystkie komponenty egzaminu z języka obcego są zgodne z zakładanymi efektami 

kształcenia oraz metodami ich sprawdzania zawartymi w odpowiednich kartach przedmiotu 

właściwych dla poszczególnych poziomów zaawansowania językowego oraz 

wykorzystywanej literatury. 

Egzamin uznaje się za zdany jeżeli zaliczona jest każda z dwóch części egzaminu z 

minimalnym wynikiem ponad 50% i zgodnie z zasadą, iż każdy zakładany efekt kształcenia 

musi być osiągnięty, aby student mógł uzyskać zaliczenie. 

Punkty uzyskane z każdej zaliczonej części egzaminu są sumowane. Suma punktów ze 

wszystkich części jest podstawą do wystawienia oceny z egzaminu, która jest jednocześnie 

oceną końcową z przedmiotu. 

Poprawiana jest tylko niezaliczona część egzaminu. 

Egzamin oceniany jest według następującej skali: 

ponad 50% maksymalnej ilości punktów - dostateczny (3.0) 



ponad 60% maksymalnej ilości punktów - dostateczny plus (3.5) 

ponad 70% maksymalnej ilości punktów - dobry (4.0) 

ponad 80% maksymalnej ilości punktów - dobry plus (4.5) 

ponad 90% maksymalnej ilości punktów - bardzo dobry (5.0) 

W trakcie trwania egzaminu lub zaliczenia z oceną korzystanie z telefonów komórkowych 

jest całkowicie niedozwolone i może skutkować usunięciem zdającego z sali, co jest 

jednoznaczne z niezaliczeniem egzaminu lub zaliczenia z oceną w danym terminie. 

 

 


