SPOSOBY MIERZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘNA LEKTORATACH w SZJO
Poziom A2:
1. SPRAWDZANE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO
MÓWIENIE
dwie indywidualne wypowiedzi monologowe
na tematy omawiane w trakcie roku akademickiego
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
różne typy tekstów (dialog, monolog w różnych sytuacjach komunikacyjnych) i zadań
dostosowanych do poziomu A2
2. SPRAWDZANE W TEŚCIE KOŃCOWYM
CZYTANIE
tekst (300 wyrazów) + zadanie prawda/fałsz, wielokrotny wybór
UŻYCIE JĘZYKA
minimum 3 różne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne sprawdzające stopień opanowania materiału
PISANIE
wypowiedź pisemna (np. opis, e-mail, zaproszenie) na 50 - 80 wyrazów na jeden z tematów
omawianych w trakcie zajęć

Poziom B1:
1. SPRAWDZANE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO
MÓWIENIE
2 dłuższe wypowiedzi w ciągu semestru (np. opis obrazka, wydarzenia, itp.)
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Testowane na bieżąco w ciągu semestru, ćwiczenia typu prawda/fałsz, wielokrotny wybór
2. SPRAWDZANE W TEŚCIE KOŃCOWYM
CZYTANIE
Tekst (jeden lub dwa) – łącznie ok. 500 wyrazów, 6-10 pytań z odpowiedziami do wyboru
(multiple choice)
UŻYCIE JĘZYKA
Luki otwarte (15) – tekst ok. 250 wyrazów

LUB
Luki zamknięte (15) – tekst ok. 280 wyrazów
PISANIE
List nieformalny lub e-mail (120-150 wyrazów)

Poziom B2:
1. SPRAWDZANE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:
MÓWIENIE
student przygotowuje i wygłasza prezentację; ocena udziału w dyskusjach
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
monitorowane i oceniane w trakcie semestru
2. SPRAWDZANE W TEŚCIE KOŃCOWYM:
CZYTANIE
1 dłuższy tekst lub 2 krótsze teksty, w sumie
ok. 700 – 800 wyrazów, 6-10 pytań, formy zadań testujących do decyzji nauczyciela
UŻYCIE JĘZYKA
tekst długości ok 250 wyrazów z lukami – 20 luk
PISANIE
rozprawka (opinia, za i przeciw) na temat
omawiany w trakcie kursu – 200-220 wyrazów
Poziom C1:
1. SPRAWDZANE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:
MÓWIENIE (w tym obowiązkowa prezentacja studenta związana z dziedziną studiów)
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

2. SPRAWDZANE W TEŚCIE KOŃCOWYM :
CZYTANIE
1 tekst (700-800 wyrazów) oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru (3 opcje odpowiedzi) lub
prawda/fałsz LUB
2 teksty (w sumie 700-800 wyrazów) oraz 5 pytań wielokrotnego wyboru i 5 zdań wyrzuconych z
tekstu
(6 opcji zdań do wyboru, w tym 1 błędna)

UŻYCIE JĘZYKA
1 lub 2 teksty (w sumie ok. 300 wyrazów) i 20 luk (otwartych lub zamkniętych z 3 opcjami do
wyboru)
PISANIE
rozprawka lub inne formy wypowiedzi pisemnej dostosowane do profilu grupy i przyszłych
potrzeb studentów, np. raport czy opinia prawna (220 - 250 wyrazów)

Poziom C2:
1. SPRAWDZANE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:
MÓWIENIE
obowiązkowa prezentacja studenta - wypowiedź na zadany temat LUB na podstawie materiałów
autentycznych
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
- sporządzenie konspektu na podstawie usłyszanego wykładu lub streszczenie wysłuchanego /
obejrzanego reportażu
- odtworzenie tekstu
(uzupełnienie brakujących zdań lub ich części)
2. SPRAWDZANE W TEŚCIE KOŃCOWYM:
ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI CZYTANIA I PISANIA
Przeczytaj tekst i napisz recenzję –
krytykę stanowiska autora.
Tekst – autentyczny artykuł prasowy – ok. 1500 wyrazów
UŻYCIE JĘZYKA
Tekst z lukami otwartymi – jeden dłuższy lub dwa krótsze na 30 luk (ok. 700 wyrazów)

