Egzamin 19-20 V 2018
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej
majowej sesji egzaminacyjnej (19-20. 05. 2018) odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej: I piętrze
budynku A1 (położonego na al. Tadeusza Rejtana):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 (dorośli):
Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 19 maja o godzinie 9:30 w sali nr 110.

B1
(dorośli)

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 19 maja o godzinie 10:00 w salach nr
118 i 120. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów,
sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut),
poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części
egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.
UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w
sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać
stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania
egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych
modułów egzaminu.
Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 20 maja o godzinie 10:00 w salach nr 118 i
120.

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 (dorośli):
Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 19 maja o godzinie 9:30 w sali nr 110.

B2
(dorośli)

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 19 maja o godzinie 10:00 w sali nr 102.
Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających
kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność
gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu
zakończy się zatem około godziny 15:00.
UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w
sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać
stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania
egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych
modułów egzaminu.
Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 20 maja o godzinie 10:00 w sali nr 110.

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 (dzieci i młodzież):
Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 19 maja o godzinie 9:30 w sali nr 110.

B2
(dzieci i
młodzież)

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 19 maja o godzinie 10:00 w sali nr 103.
Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających
kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność
gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu
zakończy się zatem około godziny 15:00.
UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w
sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać
stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania
egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych
modułów egzaminu.
Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 20 maja o godzinie 11:30 w sali nr 110.

Informacje dla zdających egzamin na poziomie C1 (dorośli):
Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 19 maja o godzinie 9:30 w sali nr 110.

C1
(dorośli)

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 19 maja o godzinie 10:00 w sali nr 125.
Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających
kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność
gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu
zakończy się zatem około godziny 15:00.
UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w
sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać
stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania
egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych
modułów egzaminu.
Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 20 maja o godzinie 13:00 w sali nr 110.

