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Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje weryfikację sprawności 

rozumienia specjalistycznego tekstu czytanego, elementów leksyki i gramatyki oraz 

sprawności  pisania. Aby zdać egzamin należy osiągnąć co najmniej 51% z 50 punktów 

możliwych do uzyskania.       

 

 
Część egzaminu Struktura Typy zadań Kryteria oceny Umiejętności językowe 

Rozumienie 
tekstu czytanego 

30 min. 

      1-6 

Tekst specjalistyczny 
pochodzący z literatury 
przedmiotu  

 Pytania typu 
Prawda/Fałsz  

 

 6 pytań x 2 pkt. = 12 
pkt. 

 szczegółowe 
rozumienie 
przeczytanego 
tekstu 

 rozumienie 
spójności tekstu 

 

     7-14 

Tekst specjalistyczny z 
zakresu kierunku studiów. 

 Zadanie polegające na 
umiejętności 
zrozumienia spójności 
tekstu poprzez 
uzupełnienie go 
ośmioma wyrazami 
spośród podanych 
jedenastu (naddatek 
niepasujący 
kontekstualnie)  

 8 pytań x 2 pkt. = 16 
punktów 

    15-24  

Tekst pochodzący z 
literatury przedmiotu.  

 Uzupełnianie tekstu 
wyrazami o charakterze 
specjalistycznym, w 
których podana jest 
jedynie pierwsza litera 

 

 10 wyrazów x 1 pkt. = 
10 punktów  

 

Gramatyka i 
Leksyka 
45 min. 

    25-34  

Tłumaczenie sterowane 
zdań na język angielski w 
oparciu o leksykę z 
podręcznika wiodącego. 

 Fragment zdania w jęz. 
angielskim zawiera lukę, 
którą należy uzupełnić 
słowem lub związkiem 
frazeologicznym 
podanym w jęz. polskim 

 10 zdań x 2 pkt. = 20 
punktów 

 Znajomość 
pojedynczych 
elementów 
leksykalnych, jak 
również związków 
frazeologicznych 
charakterystycznych 
dla języka 
specjalistycznego  

    35-54 

Tłumaczenie samych 
związków frazeologicznych 
w oparciu o leksykę z 
literatury podstawowej i 
uzupełniającej + 2 zdania 
„ilustracyjne” do ułożenia z 

 20 związków x 1 pkt. = 
20 punktów. 

 2 zdania x 2 pkt. = 4 
punkty 



2 dowolnie wybranymi przez 
studenta związkami z 
powyższego zestawu. 

 

Pisanie 
15 min. 

    55-60 

Definiowanie pojęć z 
zakresu języka medycznego 
(np. choroby, specjalizacje, 
wyposażenie medyczne) 

Definiowanie wybranych 6 
spośród 9 podanych 
pojęć. 

 6 pojęć x 3 pkt. = 18 
punktów. 

 Wykazanie się 
umiejętnością 
definiowania pojęć 
medycznych  

 

Suma punktów za egzamin: 100 

Kryteria oceny 

Punkty % Ocena 

51 – 60 dostateczny 

61 – 70 dostateczny plus 

71 – 80 dobry 

81 – 90 dobry plus 

91 – 100 bardzo dobry 
 

U  W  A  G  I 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z języka obcego jest: 

- uzyskanie  zaliczenia ze wszystkich semestrów danego lektoratu.  

2. Na egzaminie końcowym z języka obcego nie wolno korzystać z telefonu komórkowego, urządzeń 

elektronicznych, pomocy, notatek lub słowników. 

3. Egzaminator wyklucza z egzaminu zdającego, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, 

posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób 

zakłócał jego przebieg. Wykluczenie z egzaminu skutkuje oceną niedostateczną. 

4. Studenci z niepełnosprawnością, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, mogą złożyć wniosek do 

dziekana o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego przedmiotu. 

5. Student ma prawo wglądu do kart odpowiedzi w terminie 7 dni od daty egzaminu, po uprzednim 

złożeniu podania do sekretariatu SJO adresowanego do kierownika zespołu językowego. 

 


