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A. Cel nauki.
Celem  nauki  jest  poszerzenie  przez  studenta  dotychczas  zdobytych  umiejętności  językowych,

zwiększenie  jego  motywacji  oraz  zaangażowanie  go  w  proces  poznawania  języka.  W  rezultacie
zapewnienie  mu  większej  swobody  w  wykorzystywaniu  wiedzy  i  praktycznym  posługiwaniu  się
językiem angielskim.

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym
zakresie:

1. Rozumienie ze słuchu – doskonalenie umiejętności rozumienia naturalnego języka mówionego 
w szerokim zakresie tematów, gdy używany język jest standardowy.

2. Mówienie – rozwijanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, wyrażanie swoich
myśli  na  wiele  sposobów,  krótkie  uzasadnianie  swoich  opinii  i  zamierzeń,
formułowanie wypowiedzi dotyczących różnorodnych dziedzin życia. 

3. Czytanie – ogólne  i  szczegółowe  rozumienie  dłuższego  tekstu,  również  literackiego;
wyszukiwanie ogólnej informacji, umiejętność domyślania się znaczeń oraz intencji
autora.

4. Pisanie – formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych (listy, instrukcje, zaproszenia,
recenzje,  eseje,  artykuły,  etc.)  z  uwzględnieniem  zasad   gramatyki,  ortografii  
i interpunkcji.

B. Zakres materiału gramatycznego.
1. Tworzenie i użycie czasów:
· Present Simple, Present Continuous
· Present Perfect, Present Perfect Continuous
· Past Simple, Past Continuous
· Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
· Past Perfect, Past Perfect Continuous
z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
2. Wszystkie czasowniki i grupy modalne (np. ‘must have done’)
3. Konstrukcje zdaniowe:
· mowa zależna – zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
· strona bierna 
· okresy warunkowe (typu 0, I, II, III)
· zdania celowe
· zdania czasowe
· tryb łączący (np. ‘I wish ...’)
· konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. ‘stop to do

something’, ‘stop doing something’)
· pytania rozłączne (question tags)
4. Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
7. Zaimki względne
8. Stopniowanie przymiotników i przysłówków



9. Przyimki
10. Pytania pośrednie

C. Zakres tematyczny, materiał leksykalny i funkcje komunikacyjne.

ZAKRES
TEMATYCZNY MATERIAŁ LEKSYKALNY FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

Człowiek,
jego  praca 
i zainteresowania

Wygląd zewnętrzny, charakter i cechy
osobowości,
słownictwo związane z pracą,
sposoby spędzania wolnego czasu,
troska o zdrowie.

Opisywanie osoby, przebieg rozmowy
kwalifikacyjnej, porównywanie
zawodów, dyscyplin sportowych 
i różnych form spędzania wolnego
czasu. Przedstawianie swoich marzeń,
ambicji i planów na przyszłość.

Miejsca bliskie i dalekie Nazwy i cechy miejsc i budynków,
warunki klimatyczne,
słownictwo związane z podróżowaniem
i turystyką.

Opisywanie miejsc i warunków
pogodowych, porównywanie wyglądu
miejsca dawniej i dziś, załatwianie
spraw w biurze podróży, dzielenie się
wrażeniami z poznanych miejsc,
porównywanie różnych sposobów
podróżowania.

Kultura i edukacja Słownictwo związane ze świętami 
i uroczystościami w różnych krajach,
nazwy potraw różnych kuchni
narodowych.
Współczesna technika w życiu
codziennym.
Przedmioty i umiejętności związane 
z nauczaniem we współczesnej szkole.

Opisywanie i porównywanie
wydarzeń kulturalnych, 
dyskutowanie na temat tradycji,
zamawianie posiłków w restauracji,
zachowanie przy stole.
Rozmowa o zdobyczach współczesnej
techniki.
Dyskutowanie na temat różnych
aspektów życia w szkole.

Zagrożenia naszego
świata

Zagrożenia związane ze środowiskiem
naturalnym,
nazwy katastrof i wypadków
powodowanych przez żywioły i przez
człowieka,
rodzaje przestępstw i kar.

Dyskutowanie na temat powodów,
skutków i rozwiązań problemów
ekologicznych, relacjonowanie
przebiegu wypadków, doradzanie jak
zachować się w nagłych wypadkach.

Świat faktu i fikcji Nazwy i cechy różnych gatunków
książek i filmów.
Słownictwo potrzebne do wyrażania
krytyki i aprobaty.

Opowiadanie historii prawdziwych 
i zmyślonych, wyrażanie opinii na
temat przeczytanych książek,
obejrzanych filmów i przedstawień. 
Wymiana zdań na temat roli prasy,
radia i telewizji.

* Kurs 120 godzinny realizuje program na poziomie B1.
   Kurs 180 godzinny obejmuje dodatkowe ćwiczenia w podanym zakresie gramatycznym i tematycznym

oraz rozwija materiał leksykalny i funkcje komunikacyjno-poznawcze.


