
Zwolnienia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego (na poziomie B1) 

Uznawane są oceny ze zdanych następujących egzaminów i uzyskanych certyfikatów: 

I. Egzamin maturalny (świadectwo maturalne) na poziomie podstawowym z oceną procentową od 

80% z części pisemnej, z ostatnich 2 lat, licząc od daty egzaminu kwalifikacyjnego wstecz. Wynik 

procentowy ze świadectwa maturalnego uznany zostanie jako ocena procentowa zwalniająca z testu 

kwalifikacyjnego. 
 

II. Egzamin maturalny (świadectwo maturalne) na poziomie rozszerzonym z oceną procentową: od 45% 

z części pisemnej, z ostatnich 2 lat, licząc od daty egzaminu kwalifikacyjnego wstecz. Aby otrzymać 

ocenę procentową zwalniającą z testu kwalifikacyjnego, należy do wyniku procentowego z matury na 

poziomie rozszerzonym dodać 30%. Maksymalny wynik 100%. 
 

III. Zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie językowym na poziomie co najmniej B2, wystawionym 

przez szkołę językową. Wymagany oryginał świadectwa z pieczątką szkoły i podpisem; z ostatnich 2 

lat, licząc od daty egzaminu kwalifikacyjnego wstecz. W przypadku braku oceny lub wyniku 

procentowego na świadectwie, student zostanie zwolniony z oceną procentową 55%. 
 

IV. Egzamin na koniec lektoratu na poziomie B2, z ostatnich 2 lat, licząc od daty egzaminu 

kwalifikacyjnego wstecz. Wymagane zaświadczenie w języku polskim ze Studium Języków Obcych  

- zwalnia z testu kwalifikacyjnego z oceną procentową: 

3.0 – 60%; 3.5 – 70%; 4.0 – 80%; 4.5 – 90%; 5.0 – 100% 
 

V. Certyfikat FCE: 

- zwalnia z egzaminu /niezależnie od ceny i daty na certyfikacie/ z oceną procentową – 100% 

 

VI. Certyfikat CAE /Certificate in Advanced English/ 

- zwalnia z egzaminu /niezależnie od oceny i daty na certyfikacie/ z oceną procentową – 100% 

 

VII. Certyfikat TELC 

ocena 1 lub 2 – 100% ocena 3 – 90% ocena 4 – 80% 
 

VIII. Uczelniany Certyfikat Językowy (poziom B2): 

- zwalnia z egzaminu /niezależnie od daty na certyfikacie/ z oceną procentową: 

5.0; 4.0 – 100% 3.0 – 90% 
  

IX. Oceny z egzaminu TOEIC: 

550 – 599 pkt. – 3.0 - 51% 
600 – 644 pkt. -  3,5  -60% 
645 – 689 pkt. -  4,0 - 70% 

690 – 734 pkt. -  4,5 - 80% 
735 -  784 pkt. -  5,0 - 90% 
785 pkt. i wyżej - 100% 

 

 

X. Wynik z rozmowy kwalifikacyjnej na studia typu full-time na PB (dot. studentów zagranicznych).  

Wynik procentowy z rozmowy kwalifikacyjnej uznany zostanie jako ocena procentowa zwalniająca z 

testu kwalifikacyjnego. 

 

STYPENDYŚCI ERASMUS+ (wyjazdy na studia i praktyki)  

WPISUJĄ 100% W ANKIECIE KANDYDATA. 

W przypadkach budzących wątpliwości związane ze zwolnieniami z egzaminu kwalifikacyjnego, 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie prawo do podejmowania wiążących decyzji.  


