EGZAMIN ACERT na poziomie B2 z języków angielskiego i niemieckiego
Zimowa sesja egzaminacyjna 2018/2019
Co to jest egzamin ACERT?
Ogólnopolski akademicki certyfikat językowy wydawany po zdaniu egzaminu zatwierdzonego przez
organizację SERMO - Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych w Polsce.
Egzamin ten jest pisany na uczelniach zgodnie z profilem danej uczelni, ale według standardów i procedur
ustalonych przez SERMO. W każdej sesji egzaminy uczelniane przechodzą weryfikację SERMO, otrzymują
prawo umieszczenie logo SERMO na arkuszu egzaminacyjnym oraz prawo wydawania certyfikatów ACERT.
Co daje ACERT?
ACERT jest uznawany we wszystkich uczelniach w Polsce należących do SERMO, oraz w krajach Unii
Europejskiej, z którymi SERMO zawarło już umowę o wzajemnej uznawalności egzaminów.
Czym się różni Egzamin B2 dotąd organizowany na PW od egzaminu ACERT?
Punktacją w poszczególnych umiejętnościach.
W Egzaminie ACERT można otrzymać:
Za słuchanie - w sumie 20 punktów [w B2 - 10 punktów]
Za czytanie - - w sumie 20 punktów [ w B2 - 22 punktów]
Za gramatykę i słownictwo - 20 punktów [B2 - 38 punktów]
Za pisanie - 20 punktów [w B2 - 10 punktów]
Przykładowy egzamin ACERT można obejrzeć w Aktualnościch na stronie www.sjo.pw.edu.pl
Progi zaliczenia egzaminu pisemnego i ustnego, punktacja ogólna (ustalenie oceny końcowe) oraz egzamin
ustny są takie same przy B2 jak i przy ACERT.
ACERT na PW
W sesji zimowej 2018/2019 studenci PW zdający z języka angielskiego lub niemieckiego mają prawo wyboru
- mogą zdawać albo Egzamin B2 (dotychczasowy) albo Egzamin ACERT na poziomie B2.
UWAGA zapisy na ACERT trwają krócej, rozpoczynają się i kończą wcześniej, przed zapisami na B2.
Początek zapisów na ACERT 11 grudnia 2018. Zakończenie zapisów na ACERT - 16 grudnia 2018.
Egzamin ACERT będzie się odbywał tylko w I-szej turze (9.00-11.00)
Szczegółowe informacje na temat zapisów w Aktualnościch na stronie www.sjo.pw.edu.pl.
Szczegółowy opis Egzaminu ACERT
Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny:
Czas trwania egzaminu pisemnego – 120 minut.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.
Egzamin pisemny składa się z czterech części:
– słuchanie,
– czytanie,
– gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności
gramatycznej w kontekście),
– pisanie tekstu użytkowego.
Słuchanie – dwa teksty do słuchania (monolog i/lub dialog w obszarze zagadnień zgodnych z programem
nauczania / ESOKJ)
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu (prawda/fałsz, test
wyboru, uzupełnianie luk, itp.).
Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Czytanie – dwa dłuższe lub trzy krótsze teksty do czytania (w obszarze zagadnień zgodnych z programem
nauczania / ESOKJ), w tym przynajmniej jeden tekst popularnonaukowy.
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie globalne i selektywne tekstu czytanego
(prawda/fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk itp.).
Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.
Gramatyka i leksyka użytkowa – liczba zadań dowolna
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki. (test
wyboru, uzupełnianie luk, parafrazy, słowotwórstwo itp.)
Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 20 punktów.
Pisanie tekstu użytkowego – osoba zdająca wybiera jeden z dwóch lub trzech zaproponowanych tematów
wypowiedzi pisemnej w formie tekstu użytkowego (w obszarze zagadnień zgodnych z programem
nauczania / ESOKJ), np. CV, list motywacyjny (praca, studia, praktyka zagraniczna), list formalny, esej, itp.
Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 20 punktów.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.
Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 45 punktów
Egzamin ustny:
Egzamin ustny studenci zdają w parach lub indywidualnie przed komisją.
Czas trwania egzaminu ustnego: 20 minut na parę.
Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOPJ) obejmuje wypowiedź
indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi. Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są
zarówno z językiem ogólnym jak i fachowym/popularnonaukowym. Bazą do wypowiedzi w parach jest
materiał stymulujący w postaci losowanych pytań.
Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:
 treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
 poprawność językową (gramatyczną i leksykalną),
 bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania
opinii, argumentowania, uzasadniania),
 wymowę i intonację.
Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.
Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 10 punktów.
Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)
Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.
Rozkład punktów i oceny:
Punkty
100 – 86
85 – 79
78 – 72
71 – 64
63 – 55
poniżej 55

Ocena
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej
i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (45 punktów z części pisemnej i 10 punktów z części ustnej).
W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.
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