Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego
EGZAMIN ZDALNY Z PNJR 26 czerwca 2020r. - INFORMACJE OGÓLNE
Studenci, którzy otrzymają zaliczenie z PNJR, zostaną dodani przez egzaminatorów do poszczególnych
zespołów 24 czerwca br.
Zespoły w MsTeams:

EGZAMIN z PNJR I rok I st. gr.1-2 (grupy zaawansowane)
EGZAMIN z PNJR I rok I st. gr.3-8 (grupy z nauką od podstaw)

Podczas trwania zdalnego egzaminu pisemnego wszyscy egzaminatorzy będą dostępni na platformie
Ms Teams.
Podczas trwania pisemnego egzaminu z PNJR nie będzie wymagane używanie kamery i mikrofonu.

26 czerwca EGZAMIN PISEMNY Z PNJR
8:50 – 9:00

telekonferencja na kanale ogólnym

9:00 – 10:30 TEST GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY
Test zostanie wygenerowany za pomocą narzędzia Forms.
Test można rozwiązywać zarówno na komputerze, jak i na telefonie.
Test pojawi się w ZADANIACH oraz w powiadomieniu na stronie głównej
UWAGA!!! Po upływie 1,5h test zamknie się automatycznie i nie będzie możliwości przesłania go.
W celu uniknięcia takiej sytuacji NASTAW BUDZIK ☺
Student otwierając test przystępuje do egzaminu zdalnego. Egzaminator ma możliwość sprawdzenia,
czy student wyświetlił test czy nie. Jeżeli test nie zostanie przesłany w ustalonym terminie, będzie to
skutkować oceną niedostateczną z testu leksykalno-gramatycznego z PNJR.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 11:15 DYKTANDO
W Ms Teams zostanie wygenerowane zadanie pt. DYKTANDO EGZAMINACYJNE.
Do zadania zostanie załączony plik audio z nagraniem dyktanda egzaminacyjnego.
Należy zapisać odręcznie usłyszane zdania numerując je kolejno na kartce A4.
Po skończonym odsłuchu i zapisie, należy zrobić zdjęcie lub skan pracy, załączyć do
zadania i przesłać.
Jeżeli zaistnieje problem z załączeniem i przesłaniem pliku do zadania, proszę
niezwłocznie poinformować o tym fakcie egzaminatora w prywatnym czacie Ms Teams i
przesłać pracę w Ms Teams bezpośrednio do odpowiedniego egzaminatora:
Gr.1-2 dr Edyta Fedorushkov
Gr.3-8 dr Marina Jakowlewa-Pawlik
UWAGA!!! Wysłanie pracy po upływie wyznaczonego czasu skutkuje oceną niedostateczną z dyktanda.
Opracowała dr Marina Jakowlewa-Pawlik
13 czerwca 2020r.
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11:15 – 11:50 przerwa
11:50 – 13:00 WYPRACOWANIE
Zostanie wygenerowane zadanie pt. WYPRACOWANIE EGZAMINACYJNE.
W poleceniu zostaną umieszczone trzy tematy wypracowań do wyboru.
Należy wybrać tylko jeden temat i zapisać go na kartce. Wypracowanie należy napisać
na kartce A4 odręcznym pismem, a następnie po zrobieniu skanu lub zdjęcia pracy,
załączyć do zadania i przesłać.
Jeżeli zaistnieje problem z załączeniem i przesłaniem pliku do zadania, proszę
niezwłocznie poinformować o tym fakcie egzaminatora w prywatnym czacie Ms Teams i
przesłać pracę w Ms Teams bezpośrednio do odpowiedniego egzaminatora:
Gr.1-2 dr Edyta Fedorushkov
Gr.3-8 dr Marina Jakowlewa-Pawlik
UWAGA!!! Wysłanie pracy po upływie wyznaczonego czasu skutkuje oceną niedostateczną z
wypracowania.

EGZAMIN USTNY
Do egzaminu ustnego należy przystąpić ze sprawną włączoną kamerą oraz mikrofonem (jest to
warunek konieczny).
Egzamin ustny odbędzie się na platformie Ms Teams zgodnie z następującym harmonogramem oraz
wg. listy studentów, która zostanie udostępniona po zakończeniu zaliczeń. Podany czas jest czasem
orientacyjnym. Egzaminatorzy podczas egzaminu ustnego będą dzwonić do poszczególnych osób z listy
zapraszając je na rozmowę egzaminacyjną.
1 lipca
Zespół w MsTeams:
EGZAMIN z PNJR I rok I st. gr.3-8 (grupy z
nauką od podstaw)
gr.3 8:00
gr.4 10:00
gr.5 12:00

2 lipca
Zespół w MsTeams:
EGZAMIN z PNJR I rok I st. gr.3-8 (grupy z
nauką od podstaw)
gr.6 8:00
gr.7 10:00
gr.8 12:00

1 lipca
Zespół w MsTeams:
EGZAMIN z PNJR I rok I st. gr.1-2 (grupy
zaawansowane)
gr.1, gr.2 10:00

Opracowała dr Marina Jakowlewa-Pawlik
13 czerwca 2020r.
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