
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE  

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA OD POZIOMU A1+ – ROK I 
 

Po drugim semestrze nauki studentów czeka dwustopniowy egzamin z Praktycznej Nauki Języka 

Niemieckiego, składający się z części pisemnej i ustnej. Aby być dopuszczonym do egzaminu trzeba 

uzyskać zaliczenia na oceny przynajmniej 3.0 z wszystkich komponentów PNJN w obu semestrach. 

 

Na egzamin pisemny składają się: 
 

1. Test gramatyczny 

Test gramatyczny zakresem swym obejmie materiał zawarty w podręczniku i Sprachtraining 

Studio d (część   A2 i B1) - w semestrze zimowym i letnim 
 

2. Krótka forma pisemna 

       W tej części egzaminu zadaniem studentów będzie możliwie bezbłędne (pod względem  

       gramatycznym, leksykalnym oraz stylistycznym) pisemne wypowiedzenie się na zadany  

temat z zachowaniem odpowiedniej formy (np. mail, list, krótkie wypracowanie).  

Temat wybrany zostanie spośród zagadnień zawartych w podręczniku Studio d (części A2 i 

B1)  omawianych na zajęciach  w semestrze zimowym i letnim. 
 

3. Test leksykalny i zdania do tłumaczenia 

Test leksykalny przygotowany zostanie w oparciu o materiał z podręcznika i Sprachtraining 

Studio d (część A2 i B1) omawiane na zajęciach z PNJN w semestrze zimowym i letnim. 

Zdania do tłumaczenia ułożone zostaną w oparciu o materiał leksykalny zawarty w 

podręczniku i Sprachtraining Studio d (część A2 i B1) omawiany na zajęciach z PNJN w 

semestrze zimowym i letnim. 

       Zadaniem studentów będzie przetłumaczenie kilku(nastu) zdań z języka polskiego na język  

       niemiecki. 

 

Na egzamin ustny składają się: 
 

1. Odpowiedź na wylosowane pytanie lub pytania 

       Pytania ułożone zostaną przez komisję w oparciu o zagadnienia, teksty i materiały  

 zrealizowane na zajęciach z PNJN w semestrze zimowym i letnim. 
 

2. Rozmowa z członkami komisji egzaminacyjnej 

       Od studentów oczekuje się możliwie swobodnej rozmowy z członkami komisji na tematy  

       ogólne (jak np. zainteresowania, plany wakacyjne itp.) oraz odpowiedzi na pytania  

       dodatkowe, zadane przez komisję po wysłuchaniu wypowiedzi studenta.  

 

System oceniania 

Na ocenę końcową składają się oceny z poszczególnych komponentów zarówno części pisemnej, jak i 

ustnej egzaminu. Z części pisemnych jest obliczana średnia procentowa. Jednak jeśli dwie z trzech 

części nie są zdane, student/ka otrzymuje ocenę 2.0 za część pisemną. Końcowa ocena jest średnią z 2 

ocen - za część pisemną i ustną - wyłącznie pozytywnych 
 

Progi procentowe: 

Od 60% - dst 

Od 71% - dst+ 

Od 76% - db 

Od 85% - db+ 

Od 91% - bdb 
Koordynacja PNJN: dr Romualda Braciszewska 


