
REGULAMIN EGZAMINU Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO (PNJA) 

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ (IFA), UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 

1. Aby móc przystąpić do egzaminu z PNJA w roku akademickim 2020/2021, student/-ka IFA musi 

(1) otrzymać ocenę 3.0 lub wyższą ze wszystkich kursów z PNJA, które wchodzą w zakres 

bloku PNJA na jego/jej roku studiów w obu semestrach bieżącego roku akademickiego oraz (2) 

zdać egzaminy z PNJA w poprzednich latach studiów. 

2. Nieprzystąpienie do egzaminu z PNJA w wyznaczonym terminie bez pisemnego 

usprawiedliwienia oznacza utratę pierwszego terminu tego egzaminu, co z kolei oznacza, że 

student/-ka może przystąpić do egzaminu z PNJA tylko raz: w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, 

w terminie ustalonym przez IFA. W takiej sytuacji ocena uzyskana w sesji poprawkowej stanowi 

ostateczną ocenę z egzaminu z PNJA. Jedynymi uznawanymi w IFA usprawiedliwieniami są: (1) 

zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim formularzu oraz (2) zgoda Dziekana na 

przesunięcie terminu egzaminu z PNJA. 

3. Na pierwszym i drugim roku studiów stacjonarnych (1-2 DSL) oraz pierwszym i drugim roku 

studiów niestacjonarnych (1-2 ZSL) egzamin z PNJA jest jednym egzaminem składającym się z 3 

części: (1) testu gramatyczno-słownikowego, (2) części sprawdzającej umiejętności z zakresu 

pisania oraz (3) części ustnej. Egzamin z PNJA na pierwszym i drugim roku studiów 

stacjonarnych (1-2 DSL) oraz pierwszym i drugim roku studiów niestacjonarnych (1-2 ZSL) 

uznaje się za zdany, jeśli każda z części składowych egzaminu zostanie oceniona na co najmniej 

3.0. Ocena niedostateczna (2.0) z którejkolwiek części oznacza ocenę niedostateczną (2.0) z 

całego pierwszego terminu egzaminu z PNJA, ale nie oznacza utraty prawa do przystąpienia do 

pozostałych części egzaminu.  W sesji poprawkowej natomiast zalicza się ponownie tylko 

część/ci uprzednio ocenioną/e na 2.0. Niezaliczenie poprawki oznacza niezaliczenie całego 

egzaminu, wobec czego osoby biorące w takim przypadku urlop dziekański lub korzystające z 

innych regulaminowych rozwiązań, podchodząc do egzaminu z PNJA po raz kolejny (tzn. w 

kolejnym roku akademickim) muszą zdawać wszystkie trzy części tego egzaminu (Nie jest to 

kolejny termin poprawkowy, lecz kolejne podejście do całości egzaminu.). 

4. Na pierwszym i drugim roku studiów stacjonarnych (1-2 DSL) oraz pierwszym i drugim roku 

studiów niestacjonarnych (1-2 ZSL) końcowa ocena z egzaminu z PNJA jest średnią arytmetyczną 

ocen z trzech części składowych tego egzaminu (patrz wyżej: pkt 3). Skala ocen uwzględnia 

następujące zaokrąglenia: 

 średnia :  ocena końcowa: 

 0-2.9   ndst  (2.0) 

 3.0-3.25  dst    (3.0)  

 3.26-3.74  dst+  (3.5)  

 3.75-4.24  db     (4.0) 

 4.25-4.74  db+   (4.5) 

 4.75-5.0  bdb   (5.0) 

5. Test gramatyczno-słownikowy składa się z 50 zadań obejmujących zagadnienia gramatyczne i 50 

zadań obejmujących słownictwo. Format zadań testowych jest zbliżony do formatu zadań 

spotykanych w podręcznikach do słownictwa i gramatyki, a test gramatyczno-słownikowy może 

zawierać zadania w różnych formatach: w formacie prawda/fałsz, w formacie wielokrotnego 

wyboru, w formacie wypełniania luk, w formacie parafrazowania z podanymi wyrazami 

kluczowymi itd. Test gramatyczno-słownikowy uważa się za zaliczony, jeśli (1) łączna liczba 



uzyskanych punktów wynosi co najmniej 51, a jednocześnie (2) w każdej z obu części 

(gramatycznej i słownikowej) liczba uzyskanych punktów wynosi co najmniej 25.  Uzyskanie 

mniej niż 25 punktów za słownictwa lub z gramatyki oznacza ocenę niedostateczną (2.0) z 

całego testu, nawet jeśli łączna suma punktów przekracza 51. Bez względu na liczbę punktów 

uzyskanych osobno ze słownictwa i gramatyki, ocena niedostateczna z testu oznacza konieczność 

poprawiania całego testu gramatyczno-słownikowego w poprawkowej sesji ezgaminacyjnej. 

 

6. Test gramatyczno-słownikowy oceniany jest według poniższej skali: 

punkty:  ocena:  

0-50   ndst  (2.0)  

51-60   dst    (3.0)  

61-70   dst+  (3.5) 

71-80   db     (4.0) 

81-90   db+   (4.5) 

91-100   bdb   (5.0) 

7. Na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (3 DSL, 3 ZSL) egzamin z PNJA 

składa się w całości z części ustnej. Egzamin z PNJA na trzecim roku studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych (3 DSL, 3 ZSL) uznaje się za zdany, jeśli część ustna zostanie oceniona na co 

najmniej 3.0. 

8. Ogólny format części z pisania i/lub części ustnej oraz kryteria oceny tych części na 

poszczególnych latach studiów zostaną przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem przez 

Przewodniczących komisji egzaminu z PNJA na tych latach: 

1 DSL: mgr Jason Schock 

2 DSL: dr Adam Biały 

3 DSL: mgr Marek Herda 

1 ZSL: dr Wojciech Witkowski 

2 ZSL: dr Mateusz Świetlicki 

3 ZSL: dr Krzysztof Hwaszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACTICAL ENGLISH (PNJA) EXAMINATION REGULATIONS 

INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES (IFA), UNIVERSITY OF WROCŁAW 

ACADEMIC YEAR 2020-2021 

 

1. To be eligible to take the PNJA examination in the academic year 2020-2021, an IFA student 

needs to have (1) received a minimum passing grade of 3.0 in all practical English courses that 

make up the practical English component at her/his year of studies in both semesters of the 

current academic year and (2) passed the PNJA examinations in her/his previous year(s) of study. 

2. A student who does not take the PNJA examination as scheduled without submitting a written 

excuse misses the first examination date and is allowed to take the examination only once: in the 

make-up examination session on the date announced by IFA. The grade obtained in this take is the 

final grade for the PNJA examination. The only types of excuses that can be accepted at IFA are 

(1) a sick note written out by a medical doctor using an appropriate form and (2) permission from 

the Dean for changing the PNJA examination date. 

3. In the first and second year of full-time studies (1-2 DSL) as well as the first and second year of 

part-time studies (1-2 ZSL), the PNJA examination is a single examination comprising three parts: 

(1) a grammar-vocabulary test, (2) a writing (composition) assignment, and (3) a speaking (oral) 

assignment. The student passes the PNJA examination in the first and second year of full-time 

studies (1-2 DSL) as well as the first and second year of part-time studies (1-2 ZSL) only if s/he 

receives the minimum passing grade of 3.0 in each of the three parts listed above. A failing grade 

(2.0) in any of the three parts means that the student receives a failing grade (2.0) for the 

whole of the first take of the PNJA examination. A student who has received a failing grade 

(2.0) in any of the three parts is allowed to take the remaining parts of the PNJA examination in 

the first take; in the make-up examination session s/he is required to re-take only the part(s) s/he 

failed the first time around. A student who fails both the first take and the re-take of the PNJA 

examination is considered to have failed the entire PNJA examination. Consequently, if s/he 

takes a year off or exercises other student rights in accordance with the University of Wrocław 

Regulations of Studies, s/he must take all of the three components of the PNJA examination in 

her/his next take in the following academic year (This is not considered another re-take of the 

failed PNJA examination so much as a new take of the entire PNJA examination.). 

4. In the first and second year of full-time studies (1-2 DSL) as well as the first and second year of 

part-time studies (1-2 ZSL), the final grade for the PNJA examination is based on the average 

(simple mean) of the grades for the three parts of the examination (specified above in 3). The 

PNJA examination is graded on the following scale: 

 average:  final grade: 

 0-2.9   ndst  (2.0) 

 3.0-3.25  dst    (3.0)  

 3.26-3.74  dst+  (3.5)  

 3.75-4.24  db     (4.0) 

 4.25-4.74  db+   (4.5) 

 4.75-5.0  bdb   (5.0) 

5. The grammar-vocabulary test comprises 50 tasks in the grammar section and 50 tasks in the 

vocabulary section. Task formats are similar to the ones typically used in exercises in grammar 

and vocabulary textbooks: true/false tasks, multiple-choice tasks, fill-in-the-gaps tasks, 

paraphrase-using-keywords tasks, etc. The grammar-vocabulary test may feature tasks in various 

typical formats. The student passes the grammar-vocabulary test if s/he (1) receives the total score 



of at least 51 points and at the same time (2) receives at least 25 points in each of the two 

sections of the test (grammar and vocabulary). If the student receives fewer than 25 points in the 

grammar or vocabulary section of the test, s/he receives a failing grade (2.0) for the whole test, 

even if the total score is greater than 51 points. Regardless of the number of points the student has 

received in the grammar or vocabulary section of the test, a failing grade for the test means that 

s/he must re-take the whole test in the make-up examination session. 

6. The grammar-vocabulary test is graded on the following scale: 

score:   grade:  

0-50   ndst  (2.0)  

51-60   dst    (3.0)  

61-70   dst+  (3.5) 

71-80   db     (4.0) 

81-90   db+   (4.5) 

91-100   bdb   (5.0) 

7. In the third year of full-time and part-time studies (3 DSL, 3 ZSL), the PNJA examination consists 

of one part: a speaking (oral) assignment. The student passes the PNJA examination in the third 

year of studies (3 DSL, 3 ZSL) only if s/he receives the minimum passing grade of 3.0. 

8. The format and evaluation criteria of the writing (composition) assignment and/or the speaking 

(oral) assignment for each year of studies are announced prior to the PNJA examination by the 

Coordinators of the respective examination boards: 

1 DSL: mgr Jason Schock 

2 DSL: dr Adam Biały 

3 DSL: mgr Marek Herda 

1 ZSL: dr Wojciech Witkowski 

2 ZSL: dr Mateusz Świetlicki 

3 ZSL: dr Krzysztof Hwaszcz 


