
OPIS PRZEBIEGU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU PNJA W WERSJI  

ON-LINE DLA ZSL 1, 2021 

Egzamin jest przeprowadzany przy pomocy platformy MS Teams. Student jest zobowiązany 

do zapewnienia mikrofonu i kamerki internetowej i zalogowania się do MS Teams za pomocą 

adresu w domenie UWr. Do egzaminu studenci przystępują w odgórnie przydzielonych 

parach (dokładna lista wraz z godziną zostanie podana później). Po wybraniu (wylosowaniu) 

tematu studenci mają prawo poprosić o jednorazową wymianę tematu bez podawania 

uzasadnienia. Po wylosowaniu drugiego tematu nie mają prawa wrócić do poprzedniego. 

Przygotowanie się do odpowiedzi trwa 10 minut. Każda para odpowiada przez kolejne 7 

minut. Odpowiedź powinna być dialogiem pomiędzy studentami, który stanowi wyczerpującą 

odpowiedź na otrzymane pytania. W trakcie gdy jedna para zaczyna odpowiedź, kolejna się 

przygotowuje. W trakcie egzaminu ustnego, student, zarówno podczas udzielania odpowiedzi 

jak i przygotowania do odpowiedzi, musi pozostawać w trybie on-line, z włączoną kamerą i 

mikrofonem. W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas egzaminu ustnego, 

np. zerwania połączenia, prowadzący czeka ok. 2 min., aby umożliwić zdającemu ponowne 

połączenie się i kontynuację egzaminu. W przypadku braku możliwości nawiązania 

ponownego połączenia w czasie wskazanym powyżej, indywidualne decyzje w sprawie 

możliwości i zasad kontynuowania lub powtórzenia egzaminu w terminie podstawowym 

podejmują egzaminatorzy. Ocena z egzaminu wraz z uwagami zostanie udostępniona 

studentowi w MS Teams 28 czerwca. 

ZSL 1 PNJA EXAM - SPEAKING PART: ONLINE FORM DESCRIPTION 

The exam will be administered via MS Teams platform. All students are obliged to have a 

microphone and a webcam as well as to log in to the platform using their university accounts. 

The students take the exam in assigned pairs imposed in advance – the list of pairs along with 

the time of the exam will be announced at a later date. Having randomly chosen the topic, the 

students are allowed to change it once without providing any justification, but they are not 

allowed to go back to the original topic. Students have 10 minutes to prepare and then another 

7 minutes to talk to their partners. The exam ought to take a form of a dialogue during which 

the questions are to be discussed in-depth. While one pair is preparing, the other one is 

already talking about the topic they have chosen. Students have to be online throughout the 

assigned time, and during the discussion they are to maintain their eye contact with the 

examiners. Both their microphones and webcams must be on the entire time. In case of any 

technical problems during the exam, such as disconnection, the examiners wait about 2 

minutes for the students to reconnect. Should that not happen within the given time range, the 

individual decisions about re-taking or continuing the exam will be made by the examiners. 

The students will be provided with the grades and feedback via MS Teams platform on June 

28th. 

 



 

OPIS PRZEBIEGU CZĘŚCI GRAMATYCZNO-LEKSYKALNEJ EGZAMINU PNJA W WERSJI  

ON-LINE DLA ZSL 1, 2021 

Egzamin PNJA 2020/21, część leksykalno-gramatyczna dla roku I odbędzie się na platformie 

e-edu. W celu uczestniczenia w egzaminie należy zalogować się na konto na platformie 

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl, wykorzystując te same dane, które służą do logowania w 

systemie USOS. Studenci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu zostaną automatycznie 

przypisani do właściwego kursu, zaleca się jednak aby najpóźniej na dwa dni przed 

egzaminem studenci sprawdzili jego dostępność i w razie wątpliwości skontaktowali się z 

jednym z egzaminatorów. Kurs PNJA ZSL1 2020/21 będzie można znaleźć w zakładce Moje 

kursy na platformie e-edu. W dniu egzaminu pojawi się tam link do testu.  

W tym osobnym mailu, wysłanym na Państwa adresy mailowe Outlook, nie później niż 

tydzień przed egzaminem, otrzymają Państwo także dokładną instrukcję dotyczącą tego, 

kiedy otworzyć test i jak będzie przebiegał. Cały test będzie trwał godzinę i czterdzieści 

minut, z czego 50 minut będzie trwał test gramatyczny, a drugie 50 minut test leksykalny. 

Cały test składać się będzie ze 100 pytań, czyli 50 pytań ze słownictwa i 50 pytań z 

gramatyki. Ze słownictwa pytania będą miały formę: testu wielokrotnego wyboru (30 pytań), 

definicji (10 pytań) oraz wpisywania brakujących liter w słowach (10 pytań). Na teście 

gramatycznym pojawią się trzy rodzaje pytań: test wielokrotnego wyboru (30 pytań), 

transformacje zdań oraz uzupełnianie luk w zdaniach (po 10 pytań). 

 

ZSL 1 PNJA GRAMMAR AND VOCABULARY PART OF THE PNJA EXAM: ONLINE FORM DESCRIPTION 

The grammar-vocabulary test, which is a component of the PNJA examination 2020/21, will 

be conducted with the aid of e-edu platform. In order to participate in the exam, it is necessary 

to log into your account on the e-edu platform https://e-edu.cko.uni.wroc.pl, using the same 

login and password as in the USOS system. Students allowed to take the test will be 

automatically assigned to the course; however, it is recommended to verify its availability on 

e-edu platform at least two days before the exam and contact one of the examiners should 

there be any doubts. The course PNJA ZSL 1 2020/21 will be available in the tab Moje 

kursy on e-edu platform. The link to the test will be posted there on the day of the exam. 

A separate e-mail will be sent to your Outlook accounts, not later than a week before the 

exam, which will contain more specific instructions on how to access and fill in the test. The 

whole exam will last one hour and forty minutes, with the grammar test and the vocabulary 

test lasting 50 minutes each. The whole exam will contain 100 questions: 50 vocabulary 

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/


questions and 50 grammar questions. The vocabulary questions will be: multiple choice 

questions (the so-called “ABCD”; 30 questions), word definitions, and missing letters (10 

questions each). The grammar test will include three question types: multiple choice (30 

questions), sentences transformations, and gap filling (10 questions each). 



 
OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU Z PISANIA W WERSJI ON-LINE DLA ZSL 1 

 

Egzamin z Pisania będzie się odbywał w formie zdalnej z zachowaniem zasad i kryteriów zawartych w 

dotychczasowym regulaminie PNJA1. Egzamin rozpocznie się 19 czerwca 2021 o godz. 10:00. 

 

Najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem testu każdy uczestnik egzaminu otrzyma 

wiadomość mailową na adres przypisany w USOS (nr_albumu@uwr.edu.pl) zawierającą instrukcje 

oraz link do arkusza egzaminacyjnego (MS Forms). Arkusz egzaminacyjny zawiera 4 zadania:  

 zad. 1. polegające na wstawieniu brakujących znaków interpunkcyjnych do zdań 

 zad. 2. polegające na wybraniu odpowiedniej parafrazy z opcji podanych dla każdego zdania 

 zad. 3. polegające na wybraniu poprawnej stylistycznie wersji z opcji podanych dla każdego 

zdania 

 zad. 4. polegające na napisaniu akapitu na jeden z czterech podanych tematów 

 

Link do arkusza egzaminacyjnego stanie się aktywny 19 czerwca 2021 o godz. 10:00. 

Przebieg egzaminu: 

1. Wybieramy kliknięciem link arkusza. 

2. Logujemy się, podając swój adres mailowy (nr_albumu@uwr.edu.pl) oraz hasło (to samo 

którego używamy do sprawdzenia poczty). Etap logowania będzie automatycznie pominięty, 

jeśli uczestnik egzaminu jest już zalogowany. 

3. Wykonujemy zadania egzaminacyjne zgodnie z instrukcjami w arkuszu egzaminacyjnym. 

4. Wybieramy kliknięciem przycisk "Submit" u dołu arkusza. 

 

Arkusz musi zostać przesłany (przez kliknięcie "Submit") w ciągu 120 minut od rozpoczęcia 

egzaminu, tj. do godziny 12:00. Po tej godzinie nie da się już przesłać odpowiedzi.  

 

                                                           
1 http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-

20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf 

http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf
http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf


Jeśli w trakcie wypełniania arkusza nastąpi przerwa w połączeniu internetowym (np. na skutek 

awarii), odpowiedzi nie zostaną utracone, jednak przed przesłaniem arkusza (przez kliknięcie 

"Submit") konieczne jest ponowne nawiązanie połączenia z Internetem.  

ZSL 1 PNJA WRITING EXAM: ONLINE FORM DESCRIPTION 

PNJA Writing exam will be carried out online in accordance to PNJA Exams 2020 regulations2. Exam 

will begin on June 19, 2021 at 10:00 am.  

 

Every participant will receive an email  (to student_number@uwr.edu.pl) containing link to exam 

sheet (MS Forms) no later than a week before the exam. Exam sheet is composed of four tasks: 

 task 1: inserting missing punctuation into sentences provided 

 task 2: choosing the best paraphrase out of the provided options 

 task 3: choosing the best stylistic variant out of provided options 

 task 4: writing a paragraph on one of the four provided topics 

 

The link to exam sheet will become active on June 19, 2021 at 10:00 am. 

Step-by-step instructions: 

1. Click on the link to the first exam sheet. 

2. Log in using your email (student_number@uwr.edu.pl) and password. The login procedure 

will be automatically bypassed if you are already logged in.  

3. Perform the exam tasks according to the instructions in the exam sheet. 

4. Press "Submit" at the bottom of the exam sheet. 

 

Exam sheet must be submitted (by pressing "Submit" at the bottom of the exam sheet) within 120 

minutes from the start, i.e. by 12:00 am.  

 

If the participant looses Internet connection during the exam, the answers will not be lost. However, 

before the exam sheet is sent (by pressing "Submit") Internet connection has to be reestablished.  

                                                           
2 http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-

20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf 

http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf
http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/PNJA/2019-20%20PNJA%20EXAMS%20REGULATIONS%20PL%20ENG.pdf

