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EGZAMIN B2 część pisemna 

  
maksymalna liczba punktów: 60, czas trwania: 90 min  
  
Zadanie 1: Listening - 10 pkt  
Długość nagrania do 4 min. Może to być dialog z pacjentem, personelem medycznym lub prelekcja. 
Nagranie odtwarzane jest 2 razy, przed pierwszym i drugim odtworzeniem studenci mają 2 minuty 
na przeczytanie pytań i wpisywanie odpowiedzi.   

• Task 1: pięć zdań z poleceniem wskazania prawdziwego zdania w każdej parze (5 pkt)  

• Task 2: pięć pytań z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawdziwa (5 pkt)  
  
Zadanie 2: Reading - 10 pkt  
Tekst medyczny o długości ok. 400 słów, do którego podane są dwa zadania, każde po 5 pkt. Typy 
zadań mogą być następujące:  

• zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe  

• wybierz poprawną odpowiedź spośród trzech podanych  

• dopasuj podane nagłówki do 5 akapitów (podanych 6 możliwości, jedna nie pasuje)  

• dopasuj fragmenty zdania lub fragmenty do luk w tekście (podanych 6 możliwości, jedna nie 
pasuje)  

• podaj, w którym akapicie jest mowa o danym zagadnieniu  

• odnajdź pięć synonimów  

• odnajdź pięć słów o podanym znaczeniu  
  
Zadanie 3: Grammar - 10 pkt  
10 przykładów gramatycznych. Zadanie polega na przykład na wpisaniu poprawnych form podanych 
wyrazów, wyborze poprawnych odpowiedzi lub transformacji zdania. Typy zadań wzorowane są na 
książce Michael Vince Language Practice for First.   
  
Zadanie 4: Vocabulary - 10 pkt  
Krótki tekst medyczny, w którym jest 10 luk. Należy w nie wpisać wyrazy wybrane spośród 15 
podanych.   
  
Zadanie 5: Writing - 20 pkt   
Zadanie polega na napisaniu elektronicznego listu formalnego, w którym należy przekazać podane 
w języku polskim informacje. Należy napisać minimalnie 90 słów, w wypadku krótszego listu 
odejmuje się jeden punkt z sumy punktów uzyskanych za to zadanie. Sprawdzany jest tylko tekst, 
który mieści się na arkuszu odpowiedzi. Treść dotyczy tematów medycznych i obejmuje materiał z 
sylabusa, np. opis pacjenta, opis procedury, skierowanie na konsultacje.  
  

ocenie podlega:  
wykonanie zadania: 0 - 6 pkt   
słownictwo: 0 - 5 pkt  
gramatyka: 0 - 5 pkt  
styl formalny: 0 - 1 pkt   
odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu: 0 - 1 pkt   
spójność tekstu: 0 - 1 pkt  
organizacja tekstu: 0 - 1 pkt  
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EGZAMIN B2 część ustna 

  
maksymalna liczba punktów: 40, czas trwania: około 7 minut na jednego studenta  
  
Zadanie 1 - 20 pkt (ok. 4 minuty dla jednego studenta)  
Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy z pacjentem, klientem lub innym członkiem personelu 
medycznego na podstawie podanego scenariusza. Student/ka ma za zadanie zebrać wywiad 
medyczny, wytłumaczyć na czym polega choroba, leczenie, zabieg leczniczy lub diagnostyczny, 
działanie leku, itp. Lektor odgrywa rolę pacjenta/klienta/członka personelu medycznego.   
  

ocenie podlega:  
wykonanie zadania: 0 - 8 pkt   
słownictwo: 0 - 5 pkt  
gramatyka: 0 - 5 pkt  
interakcja: 0 - 2 pkt  

  
Zadanie 2 - 16 pkt (ok. 3 minuty dla jednego studenta)  
Wypowiedź na temat medyczny zawarty w sylabusie – np. opis funkcjonowania układu lub organu i 
wymienienie jego zaburzeń, opis jednostki chorobowej i terapii, organizacja pracy w szpitalu, zajęcia 
zawodowe (np. pielęgniarki, położnej), itp.  
  

ocenie podlega:  
bogactwo treści: 0 - 6 pkt   
słownictwo: 0 - 5 pkt  
gramatyka: 0 - 5 pkt  

  
Dodatkowo z całego egzaminu ocenie podlega wymowa: 0 - 4 pkt  

  
  
 


