
Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie określenia warunków i trybu kwalifikacji studentów kierunku 
Inżynieria Lotnicza na specjalność „Pilotaż statków powietrznych" w roku akademickim 2020/2021 - 
kwalifikacja język angielski 
 

1. Testowany zakres językowy: General English na poziomie B2. 
2. Egzamin zdawany jest przed komisją składającą się z dwóch lektorów  CJK. 
3. Egzamin składać się będzie z dwóch części: pisemnej i ustnej, każda warta 50%  egzaminu. 
4. Część pisemna egzaminu składa się z zadań testujących rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu 

czytanego oraz zadań gramatycznych i leksykalnych. 
5. Egzamin ustny egzaminu składa się z następujących części: rozpoczęcie egzaminu połączone z krótkim 

przedstawieniem się przez studenta, rozmowa w parach na podstawie materiałów wizualnych, dyskusja 
z prowadzącym egzamin. 

6. Każdy z subtestów jest ważony na 50%:  
a. pisemny 50%  
b. ustny 50% 
c. suma 100%= 20 pkt 

 
Struktura i zadania egzaminu ustnego: 
 
CZĘŚĆ 1 
 

Typ zadania Rozmowa między egzaminatorem a studentem na tematy ogólne. 

Forma zadania 
Student jest poproszony o krótkie przedstawienie się. Po prezentacji egzaminator 
zadaje kilka pytań ogólnych typu: Jak lubisz spędzać czas wolny? Czy wolisz pracować 
samemu czy w grupie? 

Cel zadania 
Sprawdzenie umiejętności ogólnej interakcji oraz języka używanego w sytuacjach 
towarzyskich. 

Czas zadania 3 minuty 

 
CZĘŚĆ 2 
 

Typ zadania Rozmowa między dwoma studentami na podstawie materiału stymulującego. 

Forma zadania 

Studenci, po otrzymaniu ustnej instrukcji od egzaminatora oraz materiału 
stymulującego w postaci zestawu obrazków, przeprowadzają rozmowę, w której 
omawiają materiał oraz na jego podstawie dochodzą do porozumienia, podejmują 
decyzję. 

Cel zadania 

Sprawdzenie umiejętności podtrzymywania rozmowy, wymiany pomysłów, wyrażania 
i uzasadniania swoich poglądów, zgadzania i niezgadzania się z rozmówcą, wyrażania 
sugestii, poddawania w wątpliwość, negocjowania, dochodzenia do wspólnych 
wniosków oraz podejmowania decyzji. 

Czas zadania 4 minuty 

 
CZĘŚĆ 3 
 

Typ zadania Dyskusja na temat związany z zadaniem 2. 

Forma zadania 
Egzaminator zadaje pytania otwarte typu:  
Czy zgadzasz się, że…? Co sądzisz o… ? 

 

Cel zadania 
Sprawdzenie umiejętności wyrażania i uzasadniania swoich poglądów, zgadzania i 
niezgadzania się z rozmówcą, obrony swojego punktu widzenia. 

Czas zadania 5 minut 

 
 


