Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej
Egzamin wstępny z języka angie lsk iego je st egzaminem ustnym i ma charak te r rozmowy
z e gzaminatorem. Egzam in trwa ok . 10 m inut (zdający nie ma dodatkowe go czasu na
przygotowanie się/zapoznanie się z treścią zestawu pytań).

Zadanie 1
(Giving pe rsonal information): Egzam in rozpoczyna się k rótką rozgrze wką, podczas k tóre j egzaminator zadaje zdającemu k rótkie pytania odnośnie mie jsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, zainte re sowań, planów na przyszłość itp.

Przykłady:
•
•
•
•
•

Where are you from? Tell us something about the area where you live.
What type of work do people do in your area? What is there for young people to
do in your area?
Do you have any brothers or sisters? What do the other members of your family
do?
What do you enjoy doing in your free time? Has your choice of freetime activities
changed over the years?
Do you prefe r watching sports or taking part in them yourse lf?
Whe re do you usually go on holiday? Is the re a part of the world you would
particularly like to visit? Why?

Zadanie 2
(Comparing and contrasting two pictures): Zadaniem studenta jest opisanie/porównanie
w t wórczy sposób wylosowanych przez siebie ilustracji.

Przykład:

•

The pictures show places where people live. Compare and cont rast these two
pictures, saying how you feel about living in places like these.

Zadanie 3
(Expressing & justifying opinions): Ta część egzaminu ma charakte r dyskusji z egzam inatorem na tematy związane z tematyką ilustracji w zadaniu 2.

Przykłady:
•
•
•
•

Where would you prefer to live – in a city, a small town or in the country?
What are the advantages and disadvantages of living in those places?
What type of house would you like to live in, in the future?
How can historic cities be protected from cars and tourists?

Podczas egzam inu oceniana jest poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa ade k watne go do omawianego tematu, poprawność fone tyczna i ogólna płynność wypowie dzi.

