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Informacja dotycząca testu z języka angielskiego - 03.10.2022r. – godz. 
19.15 
 

STUDIA I STOPNIA I SEMESTR  
 
Test z języka angielskiego zostanie zamieszczony o godzinie 19:15 w poniedziałek 3 
października 2022 roku na platformie Moodle w zakładce: "język obcy" I semestru, 
zarówno dla kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne" jak i "Bezpieczeństwo Narodowe".  
Na test będą składały się 2 dokumenty - zestaw ze 100 pytaniami, z których każde będzie 
zawierało 4 odpowiedzi oraz pusta karta do wpisania odpowiedzi.  
Państwa zadaniem będzie zaznaczenie prawidłowej opcji A, B, C lub D.  
 
UWAGA: Po wypełnieniu testu należy przesłać WYŁĄCZNIE wypełnioną kartę 
odpowiedzi.  
 
Na test przeznaczono maksymalnie 75 minut - ze względu na ewentualne zamieszanie przy 
pobraniu plików z platformy Moodle, termin odesłania wypełnionego testu to godz. 20:30 w 
poniedziałek 3.10.2022r.  
 
Test można wypełnić i przesłać na 2 (ewentualnie 3) sposoby.  
1) wydrukować plik pdf, wypełnić odręcznie, zeskanować i przesłać na adres mailowy 
podany poniżej;  
2) zaznaczyć odpowiedzi bezpośrednio na udostępnionym pliku PDF (karta odpowiedzi);  
3) W razie ewentualnych problemów z dostępem do drukarki ostatecznie proszę o 
przesłanie samych odpowiedzi, np. 1B; 2C; 3D, itd. 
 
Proszę o podanie danych osobowych (imię i nazwisko), zwłaszcza jeśli nie będą 
Państwo znali swojego numeru indeksu – gwarantujemy nieujawnianie tych danych 
zgodnie z zasadami RODO. Informację o wyniku testu otrzymają Państwo w 
INDYWIDUALNYM mailu. 
 
WAŻNE ZALECENIE: proszę wypełnić testy zgodnie z faktycznym stanem Państwa wiedzy, 
to znaczy nie spisując odpowiedzi od kandydata lepiej znającego język tylko dla "spełnienia 
obowiązku". Bardzo możliwe, że przy słabej znajomości języka przesyłając odpowiedzi 
kolegi / koleżanki dobrze znającej materiał, trafią Państwo do zbyt zaawansowanej grupy i 
będą mieć problemy w trakcie faktycznych zajęć w semestrze. Jeśli dane pytanie z testu 
sprawia Państwu kłopoty, proszę nie zgadywać licząc na łut szczęścia, tylko zostawić 
to pole puste! 
Jeśli nigdy wcześniej nie mieli Państwo styczności z językiem, proszę to zaznaczyć na 
początku testu pod nazwiskiem i nie wypełniać testu - weźmiemy to pod uwagę przy 
podziale na grupy. 
  
Testy proszę przesyłać na adres mailowy: m.staniszewski@wsbio.waw.pl 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ten sam adres mailowy: 

m.staniszewski@wsbio.waw.pl 
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STUDIA II STOPNIA I SEMESTR  
 
Ze względu na to, że znacząca część studentów II stopnia będzie kontynuowała naukę w 
Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie po zaliczeniu 3 semestrów 
lektoratu studiów I stopnia na tej samej uczelni, zrezygnowaliśmy z testowania Państwa 
ponownie i przypiszemy do odpowiednich grup na podstawie poziomu ze studiów 
licencjackich. 
W przypadku gdy studia I stopnia zaliczyli Państwo na innej uczelni, koniecznie proszę 
dostarczyć skan karty zaliczeniowej z widoczną oceną z lektoratu i podanie informacji na 
jakim poziomie odbywały się zajęcia - przypiszemy Państwa do odpowiednich grup na 
podstawie tych dwóch informacji. 
Dla pozostałych studentów (czyli osób nie zaliczających lektoratu z języka angielskiego na 
studiach I stopnia, zaliczających lektorat z innego języka, lub osób nie mających styczności z 
językiem) obowiązują podobne zasady, jak w przypadku studentów I stopnia – należy 
podejść do testu poziomującego. 
 
Test z języka angielskiego zostanie zamieszczony o godzinie 19:15 w poniedziałek 3 
października 2022 roku na platformie Moodle w zakładce: "język obcy" I semestru II 
stopnia, dla kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe".  
Na test będą składały się 2 dokumenty - zestaw ze 100 pytaniami, z których każde będzie 
zawierało 4 odpowiedzi oraz pusta karta do wpisania odpowiedzi.  
Państwa zadaniem będzie zaznaczenie prawidłowej opcji A, B, C lub D.  
 
UWAGA: Po wypełnieniu testu przesyłacie Państwo WYŁĄCZNIE wypełnioną kartę 
odpowiedzi.  
 
Na test przeznaczono maksymalnie 75 minut - ze względu na ewentualne zamieszanie przy 
pobraniu plików z platformy Moodle, termin odesłania wypełnionego testu to godz. 20:30 w 
poniedziałek 3.10.2022r.  
 
Test można wypełnić i przesłać na 2 (ewentualnie 3) sposoby.  
1) wydrukować plik pdf, wypełnić odręcznie, zeskanować i przesłać na adres mailowy 
podany poniżej;  
2) zaznaczyć odpowiedzi bezpośrednio na udostępnionym pliku PDF (karta odpowiedzi);  
3) W razie ewentualnych problemów z dostępem do drukarki ostatecznie proszę o 
przesłanie samych odpowiedzi, np. 1B; 2C; 3D, itd. 
 
Proszę o podanie danych osobowych (imię i nazwisko), zwłaszcza jeśli nie będą 
Państwo znali swojego numeru indeksu – gwarantujemy nieujawnianie tych danych 
zgodnie z zasadami RODO. Informację o wyniku testu otrzymają Państwo w 
INDYWIDUALNYM mailu. 
 
WAŻNE ZALECENIE: proszę wypełnić testy zgodnie z faktycznym stanem Państwa wiedzy, 
to znaczy nie spisując odpowiedzi od kandydata lepiej znającego język tylko dla "spełnienia 
obowiązku". Bardzo możliwe, że przy słabej znajomości języka przesyłając odpowiedzi 
kolegi / koleżanki dobrze znającej materiał, trafią Państwo do zbyt zaawansowanej grupy i 
będą mieć problemy w trakcie faktycznych zajęć w semestrze. Jeśli dane pytanie z testu 
sprawia Państwu kłopoty, proszę nie zgadywać licząc na łut szczęścia, tylko zostawić 
to pole puste! 



Jeśli nigdy wcześniej nie mieli Państwo styczności z językiem, proszę to zaznaczyć na 
początku testu pod nazwiskiem i nie wypełniać testu - weźmiemy to pod uwagę przy 
podziale na grupy. 
  
Testy proszę przesyłać na adres mailowy: m.staniszewski@wsbio.waw.pl 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ten sam adres mailowy: 

m.staniszewski@wsbio.waw.pl 
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