Liczba punktów – 80
Czas – 70 min
Zakres obowiązującego materiału: BUSINESS PARTNER rozdziały 1-8
Zad. I Słownictwo – 10 zdań, opcje a, b, c, d (10pkt)
Zad. II. 10 zdań z luką – słówka do wyboru z ramki (10 pkt)
Zad. III Uzupełnianie zdań jednym słowem (brak podanych opcji, student samodzielnie
wymyśla; testujemy phrasal verbs, przyimki, idiomy) (pięć zdań) (10 pkt)
Zad. IV Gramatyka – 10 zdań, opcje a, b, c, d (10 pkt)
Zad. V Sytuacje przedstawione po polsku. Polecenie dotyczące opisanej wcześniej sytuacji:
„Napisz jedno zdanie używając wyrazu podanego w nawiasie” (key word). Nie wolno zmienić
formy podanych w nawiasie wyrazów. (5 sytuacji – po 2 pkt za każdą sytuację)
Sytuacja:
Poinformuj rozmówcę, że masz prezentację na temat globalizacji dzisiaj wieczorem. (A TALK)
PRZYKŁAD: I’m giving a talk on globalisation/globalization tonight / I’m going to give a talk
about globalisation this evening – 2 punkty
I’ll give a talk on globalisation/globalization tonight – 1 punkt
I giving talk on globalisation tonight – 0 punktów
Propozycja punktacji:
0 pkt – co najmniej dwa błędy gramatyczne lub leksykalne lub brak przekazu
1 pkt – 1 błąd leksykalny lub gramatyczny lub poprawna wypowiedź, ale bez użycia
„key word”
2 pkt – wypowiedź poprawna gramatycznie i leksykalnie z użyciem „key word”
(10 pkt)
Zad. VI Układanie pytania do podkreślonej części zdania (10 pkt) (na Business Partner B1+
podany jest wyraz pytający)
Zad. VII Słowotwórstwo. (5 pkt)
Zad. VIII Reading typu T/F (5 pytań, 5 pkt)
Zad. IX Writing – reakcja na materiał stymulujący, np. ogłoszenie, zaproszenie itp. Student
ma napisać maila jako odpowiedź na materiał stymulujący. (10 pkt)
Zad. I, II i III – słownictwo wytłuszczone lub z ramek z lekcji 1 z każdego rozdziału –
zwłaszcza część oznaczona Vocabulary.
Zad. V – słownictwo z Functional Language/Useful Language (każda lekcja 3 i 4
w poszczególnych rozdziałach).
Zad. VII - Poziomy: B1+, B2 i B2+: wyłącznie słownictwo z sekcji 1. – word building.
Egzamin nie obejmuje słownictwa i gramatyki z sekcji Writing, Extra Activities,
Business Workshop, czytanek i słuchanek (w przypadku BP C1 – nie obowiązują sekcje
Spoken English).

