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REGULAMIN TESTU ZDALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA UNIWERSYTET ŁÓDZKI 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Test składa się dwóch części – pisemnej i ustnej. 

Część pisemna odbywa się przy pomocy programu Microsoft Forms, natomiast część ustna 

przez Microsoft Teams. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Uniwersytet Łódzki przed testem otrzyma linki, które 

są niezbędne do uczestnictwa w nim. Kandydat we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt 

niezbędny do udziału w wydarzeniu w postaci odpowiedniego komputera (sprzęt 

sugerowany), tabletu lub smartfona z obsługą obrazu i dźwięku oraz odpowiednie połączenie 

z Internetem. 

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

zdającego, na wniosek zdającego oraz za zgodą Dyrektora Studium Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców, test może mieć odmienną formę przeprowadzenia, dostosowaną do rodzaju 

choroby lub stopnia niepełnosprawności zdającego. 

Informacje na temat terminu testu, a także szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania 

formularza testowego zostaną przesłane drogą mailową. 

Test ma charakter weryfikacyjny, a jego wynik umożliwi przystąpienie do rekrutacji na 

Uniwersytecie Łódzkim na podstawie protokołu z przeprowadzonego testu. 

 

2. CZĘŚĆ PISEMNA TESTU 

 

Czas trwania testu: 90 minut.  

Elektroniczna forma przeprowadzenia części pisemnej powoduje, że otwarcie strony z testem 

uruchamia automatycznie licznik czasu dla części pisemnej, który niezależnie od piszącego 

bądź używanego sprzętu wygasa po 90 minutach. Powrót do testu po zakończeniu czasu 

trwania testu nie jest możliwy. 

Liczba zadań: 8 

Liczba punktów do zdobycia: 45 

 

Test pisemny składa się dwóch części – testu rozumienia tekstów pisanych i testu leksykalno-

gramatycznego. 
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2.1. Test rozumienia tekstów pisanych 

 

Liczba zadań: 3 

Liczba punktów do zdobycia: 20 

 

Test obejmuje następujące zadania: 

• akapity (wybór wielokrotny) – 10 krótkich tekstów z trzema odpowiedziami 

do wyboru (punktacja: 10p.) 

• uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami – wybór 1 z 4 (punktacja: 5p.) 

• zadanie z jednostkami prawda / fałsz / brak informacji – porównywanie zdań 

z tekstem (punktacja: 5p.) 

2.2. Test leksykalno-gramatyczny     

 

Liczba zadań: 5 

Liczba punktów: 25 

 

Test obejmuje następujące zadania: 

• uzupełnianie luk w tekście formami rzeczowników, przymiotników, zaimków 

i liczebników (punktacja: 7,5p.) 

• uzupełnianie luk w tekście formami odczasownikowymi (punktacja: 5p.) 

• uzupełnianie luk w tekście przyimkami (punktacja: 2,5p.) 

• uzupełnianie luk w tekście – wskaźniki zespolenia (punktacja: 5p.) 

• uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi formami czasowników podanych 

w nawiasach – aspekt czasownika (punktacja: 5p.) 

 

3. CZĘŚĆ USTNA 

 

Łączny czas na jednego kandydata – 15 minut, w tym: 

– czas przygotowania: ok. 3 minut 

– czas trwania: do 7 minut 

– czas organizacyjny: do 5 minut 
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Test rozpoczyna się od bardzo krótkiej rozmowy, która nie jest oceniana. Celem jest 

nawiązanie kontaktu ze zdającym i stworzenie atmosfery życzliwości wobec niego. 

Członek komisji oceniającej udostępnia zdającemu zadanie na pulpicie swojego komputera. 

Zdający przygotowuje się do odpowiedzi, a jego zadaniem jest przeczytanie poleceń, 

zrozumienie ich treści i zaplanowanie wypowiedzi. Podczas testu zdający powinien wykazać 

się umiejętnością swobodnego wypowiadania się na określony temat.  

Etap przygotowania do odpowiedzi można pominąć na życzenie osoby przystępującej do 

zadań.  

Członkowie Komisji mogą zadawać pytania, aby upewnić się, czy zdający zrozumiał polecenia, 

ale nie korygują błędów gramatycznych podczas jego wypowiedzi. 

 

 

 

Liczba zadań: 2 

Liczba punktów: 55 

 

Część ustna obejmuje następujące zadania: 

• wypowiedź na podstawie zestawu fotografii (opis fotografii powiązanych ze 

sobą tematycznie i wypowiedź na podany temat) 

monolog na podany temat (dłuższa i uporządkowana wypowiedź).Przy ocenianiu realizacji 

wypowiedzi ustnej można przyznać maksymalną liczbę punktów, gdy zdający w zadaniu 

pierwszym: 

• opisał (krótko) fotografie z zestawu, 

• przedstawił interesującą treść, nawiązującą do zestawu fotografii, 

• wielostronnie ujął temat. 

Możliwe jest także przyznanie maksymalnej liczby punktów za realizację zadania drugiego, 

gdy: 

• treść wypowiedzi jest bogata i urozmaicona, 

• konstrukcja wypowiedzi jest poprawna (zawiera wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie), 

• wszystkie elementy wypowiedzi są logicznie powiązane, 

• wypowiedź jest samodzielna. 

W kryterium GRAMATYKA można przyznać maksymalną liczbę punktów, gdy:  
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• użyte struktury gramatyczne są złożone, różnorodne i odpowiednie do poziomu 

zaawansowania, 

• brak jest błędów lub pojawiają się bardzo drobne usterki fleksyjne i składniowe. 

W kryterium SŁOWNICTWO I STYL można przyznać maksymalną liczbę punktów, gdy: 

• użyte słownictwo jest bogate, odpowiednie do poziomu zaawansowania 

i tematów wypowiedzi,  

• zdający umiejętnie używa różnorodnych środków stylistycznych,  

• zdający zachowuje jednorodność formy i stylu. 

W kryterium POPRAWNOŚĆ FONETYCZNA I PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI można przyznać 

maksymalną liczbę punktów, gdy:  

• płynność wypowiedzi jest równa swobodzie mówienia rodzimego użytkownika 

języka lub do niej zbliżona, 

• intonacja zarówno pojedynczych zdań, jak i całej wypowiedzi jest bardzo dobra, 

• wymowa jest zbliżona do rodzimego użytkownika języka. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 

W przypadku zaistnienia problemów technicznych po stronie zdającego podczas wypełniania 
testu lub podczas części ustnej będzie możliwe zdawanie w drugim terminie.  W przypadku 
wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Microsoft Teams, 
uniemożliwiających odbycie się testu, termin jest przesuwany, o czym informuje się 
uczestników drogą mailową. Za nieobecność nieusprawiedliwioną w pierwszym terminie 
przyznaje się ocenę negatywną. 
Aby otrzymać ocenę pozytywną z testu należy uzyskać minimum 60% łącznie z obu części. 

W przypadku niższej punktacji przyznaje się ocenę negatywną. 

Dokonując zgłoszenia na test, kandydat akceptuje powyższy regulamin. 

 

 

 

 

 

 

Łódź, 3 lutego 2022 roku 

 

Przygotowali: A. Zawada i R. Maćkowiak 

W regulaminie wykorzystano fragmenty informatora do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 


