
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Instytut  Pedagogiczno – Językowy 

 

Kierunek: FILOLOGIA 

Specjalności: lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim 

 

 

REGULAMIN  EGZAMINU  Z  ZAKRESU 

PRAKTYCZNEJ  NAUKI  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO 

STUDIA I STOPNIA 

 

1. Egzamin  z  Praktycznej  Nauki  Języka  Niemieckiego  (PNJN)  odbywa  się  po  

semestrach :  drugim,  czwartym  oraz  piątym. 

 

Do  egzaminu  mogą  przystąpić  jedynie  te  osoby,  które  otrzymały  zaliczenia  ze  

wszystkich zajęć prowadzonych w ramach  Praktycznej  Nauki  Języka  Niemieckiego 

w  semestrach:  pierwszym  i  drugim,  trzecim  i  czwartym  oraz  piątym.  

 

Do egzaminu w semestrach czwartym i piątym mogą przystąpić jedynie te osoby, 

które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu w semestrach poprzednich 

(odpowiednio: drugim i czwartym). 
 

2. Ocena  zaliczeniowa  z  PNJN  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  z zaliczenia  

poszczególnych zajęć w ramach tego przedmiotu.  Warunkiem uzyskania zaliczenia z 

PNJN jako całości jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 3,0) z zaliczeń 

cząstkowych.           

ŚREDNIA  ARYTMETYCZNA  

KOMPONENTÓW  PNJN 

OCENA   ZALICZENIOWA 

3,0  -  3,24 dostateczny 

3,25  -   3,74 dostateczny plus 

3,75  -   4,24 dobry 

4,25 -  4,74 dobry  plus 

4,75  -   5,00 bardzo  dobry 

 

3. Brak  zaliczenia  z  któregokolwiek  z  zajęć  w ramach PNJN  w  wymaganym  

terminie  skutkuje  otrzymaniem  oceny  niedostatecznej  z  egzaminu  w pierwszym 

terminie. 

 



4. Student  może  uzyskać  brakujące zaliczenie  w  sesji  poprawkowej  i  wtedy  

przystąpić  do  egzaminu  z  PNJN,  traktowanego  wówczas  jako  egzamin  

poprawkowy. 

 

 

5. Jeśli  student  mimo  uzyskania  wszystkich  zaliczeń  nie  przystąpi   do  egzaminu  z  

PNJN  w  wyznaczonym  terminie  i  nie  przedstawi  - w  ciągu  tygodnia  od  

wyznaczonego  terminu  egzaminu -  zwolnienia  lekarskiego,  może   przystąpić  do  

egzaminu  w  sesji  poprawkowej. Wówczas egzamin ten będzie traktowany jako 

egzamin poprawkowy.  

 

W przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego - w  ciągu  tygodnia  od  

wyznaczonego  terminu  egzaminu, egzamin ten traktowany jest jako pierwszy termin 

egzaminacyjny. W związku z tym studentowi przysługuje prawo do kolejnego 

terminu, traktowanego jako egzamin poprawkowy.  

 

Zwolnienie  lekarskie  honorowane  będzie  tylko w  przypadku rzeczywistej i ważkiej 

przyczyny oraz tylko wtedy,  gdy  student  nie  przystąpi  do  egzaminu. 

 

Student,  który  otrzymał  ocenę  niedostateczną  z  egzaminu  z PNJN  w  sesji  

podstawowej  ma  prawo  przystąpić  do  egzaminu  z  tego  przedmiotu  w  sesji  

poprawkowej.   

 

W przypadku uzyskania ocen negatywnych z egzaminu PNJN w pierwszym i drugim 

terminie (w sesji regularnej i poprawkowej), studentowi – o ile nie przekroczył limitu 

debetowego punktów ECTS, przewidzianego w danym semestrze -  przysługuje prawo 

do jednorazowego egzaminu warunkowego, którego termin ustalany jest 

indywidualnie z Koordynatorem PNJN. Egzamin warunkowy musi odbyć się w 

kolejnym semestrze studiów, nie później jednak niż kolejny egzamin PNJN 

przewidziany tokiem studiów. 

 

6. Egzamin  z   PNJN  składa  się  z   części  pisemnej  i  ustnej.                                

 

6.1.   Część  pisemna    obejmuje:   (1) czytanie ze  zrozumieniem  i słuchanie  ze 

zrozumieniem;   (2)  pisanie. 

6.1.1. W  tej  części  egzaminu  student  odpowiada  na  pytania  i  wykonuje  

zadania   sprawdzające  rozumienie  teksu  pisanego  i  mówionego.  

6.1.2.  W  tej  części  egzaminu  student  konstruuje  wypowiedź  pisemną  zgodnie  

z  poleceniem. Student  samodzielnie   wybiera temat  z  zestawu  

egzaminacyjnego.   Charakter  wypowiedzi  pisemnej  powinien  odzwierciedlać  

formy  wprowadzone  i  ćwiczone  podczas  poszczególnych  zajęć. Każda  

wypowiedź  pisemna  sprawdzana  jest  przez  przynajmniej  dwóch  członków  

komisji  egzaminacyjnej.  Pod  uwagę  brane  są: 



 forma  wypowiedzi 

 zgodność  z  tematem 

 organizacja  wypowiedzi 

 poprawność  językowa 

 bogactwo  słownictwa 

                                                                                                            

6.2.   Do  części  ustnej  egzaminu  dopuszczony  jest  każdy  student,  bez  

względu  na  wynik  części  pisemnej  egzaminu.   W części  ustnej  student  

samodzielnie  wykonuje  zadania  przed  co  najmniej  dwuosobową  komisją  oraz  

aktywnie  uczestniczy  w  rozmowie  inicjowanej  przez  członków  komisji. 

   

Ocena  części  ustnej  z egzaminu  z   PNJN  dokonywana  jest  na  podstawie  

następujących  kryteriów: 

 płynność  wypowiedzi 

 bogactwo  słownictwa 

 poprawność  językowa 

 organizacja  wypowiedzi 

 umiejętność  interakcji 

 

7. Wszystkie  komponenty  egzaminu  z  PNJN  oceniane  są  wg  następującej  skali: 

 

100%    -    92%        bardzo   dobry 

91%      -    83%        dobry  plus 

82%      -    73%        dobry 

72%      -    63%        dostateczny  plus 

62%      -    50%        dostateczny 

 

8.  Za  egzamin  z  Praktycznej  Nauki  Języka  Niemieckiego  wystawiana  jest  tylko  

JEDNA  OCENA. 

 

9. Ocena  z  egzaminu  z  PNJN  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  za  poszczególne 

komponenty: (1) mówienie,  (2) pisanie  oraz  (3) czytanie  i słuchanie  ze  

zrozumieniem.  Egzamin  uważa  się  za  zdany,  gdy   średnia  wynosi   minimum  

3,0.  

 

ŚREDNIA  ARYTMETYCZNA  

KOMPONENTÓW   EGZAMINU  Z   

PNJN 

 

OCENA   Z  EGZAMINU 

3,0  -  3,25 dostateczny 

3,26  -   3,75 dostateczny plus 

3,76  -   4,25 dobry 

4,26  -  4,75 dobry  plus 

4,76  -   5,00 bardzo  dobry 



 

10.  Końcowa ocena za przedmiot PNJN po semestrach drugim, czwartym i piątym jest 

uśrednioną oceną za zaliczenie semestru i egzaminu.  

 

11. O  wynikach  cząstkowych  z poszczególnych  komponentów  i  wyniku  końcowym  

z  egzaminu  z  PNJN  studenci  informowani  są  przez  Koordynatora  przedmiotu  

dopiero  po  egzaminie  ustnym. 

 

12. Nauczyciel  -  Koordynator  PNJN  wyznaczany  jest  przez  Dyrektora  IPJ  na  

początku  każdego  roku  akademickiego  (inny  dla  każdego  roku).    

  

13.  Student  ma  prawo  wglądu  do  prac   z  części  pisemnej  egzaminu  po  zakończeniu  

całego  egzaminu  i  podaniu  oceny  końcowej.  Termin  wglądu  ustala  Koordynator  

przedmiotu. Poza  ustalonym  terminem,  student  nie  ma  prawa  wglądu  w  swoje  

prace  egzaminacyjne. 

 

14. W  sesji  poprawkowej  student  przystępuje  do  tych  części  egzaminu  z  PNJN, 

których nie zaliczył w poprzednim terminie.  

 

15. Terminy  egzaminu  praktycznego   z  PNJN,  ze  względu  na  swoją  logistykę  i  

liczbę  zaangażowanych  osób,  są  nieprzesuwalne. 

 

16. W pozostałych kwestiach znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Studiów 

PWSZ w Elblągu. 

 

 

 


