
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

PNJA Słownictwo 

 ( I ROK) 

 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych 

dokumentów autentycznych z zakresu cywilizacji i kultury społeczeństwa brytyjskiego 

(literatura, telewizja, muzyka, prasa,  internet) 

C2 Opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego 

wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji 

C3 Praca nad fotografiami, artykułami prasowymi,,materiałami związanymi z kulturą brytyjską, 

materiałami zwiazanymi ze słownictwem, w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej 

C4 Zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie  

sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie 
C5 Przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, a co za tym idzie, 

opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu B2 według 

skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

2. Podstawowa wiedza na temat cywilizacji i kultury obszaru języka angielskiego 

3. Umiejętność pracy w zespole 

4.Podstawowa umiejętność poprawnej wypowiedzi ustnej i pisemnej 

5. Podstawowa znajomość zasobu słownictwa języka angielskiego pozwalająca na swobodne 

formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EKP_ W01 Wiedza na temat kultury i cywilizacji brytyjskiej 

EKP_ W02 Wiedza na temat podstawowej terminologii filologicznej w języku angielskim  

EKP_ W04 Uporządkowana wiedza ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie 

przedmiotu leksyka i zasobu słownictwa obowiązującego na dany przedmiot, rozumienie jej 

źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych 

EKP_W05 Wiedza na temat Internetu i słownictwa z nim związanego 

EKP_W12 Wiedza w zakresie podstawowych mechanizmów funkcjonowania języka w 

szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego, ze szczególnym naciskiem na zasób 

leksykalny i porównawczym odniesieniu do innych języków 

EKP_ W16 Wiedza na temat kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład 

kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i 

proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) 

EKP_ W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wyrażanie własnych myśli i poglądów z użyciem zasobu leksykalnego wprowadzanego na 

zajęciach 

EKP_W18 Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 

EKP_W19 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka 

i kultury anglojęzycznej 



EKP_ W20 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do 

wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej 

EKP_U1 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia 

teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego pozwalajacą na operowanie danym 

zasobem leksykalnym 

EKP_U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje związane z dziedzinami naukowymi w zakresie słownictwa wprowadzanego na 

zajęciach 

EKP_U3 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 

poglądy w języku angielskim z użyciem słownictwa wprowadzanego na zajęciach 

EKP_ U4 Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego 

EKP_U5 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i 

analizę problemów badawczych w zakresie różnych dziedzin przy użyciu danego słownictwa 

EKP_U6 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji 

opracowanych zagadnień przy pomocy zasobu leksykalnego wprowadzonego na zajęciach 

EKP_U7 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 

zakresie języka angielskiego oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznych, kierując się 

wskazówkami opiekuna naukowego 

EKP_ U9 Student wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach 

danego przedmiotu i innych dziedzin pokrewnych 

EKP_ K4 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

EKP_ K5 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia 

naukowe i kulturalne 

EKP_ K6 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu 

uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań jak również zadań stawianych przez prowadzącego 

w obrębie danego przedmiotu i zasobu leksykalnego 

EKP_ K7 Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w 

postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

EKP_K8 Student rozumie możliwości zastosowania poznanego słownictwa do rozwiązywania 

problemów w życiu zawodowym 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Ćwiczenia (ĆW) Liczba godzin 

ĆW.1 Aiming high (Unit 1) ; Unit 4 – Change and Technology; Unit 56 

Success and Failure 
3 

ĆW2. Word formation   (Unit 1); Unit 4 – Change and Technology; Unit 31 

Communication Technology 

Unit 32 Migration 

 

3 

ĆW3. Times change (Unit 2) 

Test I 
 

3 

ĆW4. Changes (Unit 2); Unit 4 – Change and Technology; Unit 27 Change 

Unit 30 Medical Advances  

Review: A Changing World 

 

3 

ĆW5. Word formation  (Unit 3) 

Test II 
3 



 

ĆW6. Smell  (Unit 3); Unit 22, p. 178 – quality; Unit 12 Touch, smell, and 

taste 

Review: smell 

 

3 

ĆW7. Work time (Unit 4) 

Test III 

 

 

3 

ĆW8. Unit 6 – Time and Work 

 

 

3 

ĆW9. Signatures / resits 3 

Suma godzin 27 

II SEMESTR 3 

ĆW1. Word transformations (Unit 4); Unit 6 – Time and Work; Unit 50 

Workplace Disputes 

Unit 51 Office Problems 

3 

ĆW2. Relationships (unit 5); Unit 24 – Relationships & People; Unit 18 

Behaviour 

Unit 19 Manner 

3 

ĆW3. Getting on (Unit 5) 

Test I 
3 

ĆW4.Intelligence and ability  (Unit 6); Unit 24 – Relationships & People; 

Unit 14 Aspects of Character 

Unit 15 Feelings 

3 

ĆW5. Sleep  (Unit 6) 

Test II 
3 

ĆW6. Word formations  (Unit 6); Unit 2 – Thinking and Learning; Unit 16 

Relationships 

Unit 17 People I Admire & Loathe 

3 

ĆW7. Unit 2 – Thinking and Learning (Destination) 

Test III 
3 

ĆW8. Revision – pp. 84-87  Ready for Use of English 3 

ĆW9. END-OF-YEAR EXAM 3 
Suma godzin 27 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Płyty CD-audio, płyty DVD 

Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne: testy wyboru i wielokrotnego wyboru, transformacje, 

uzupełnianie luk; 

czytanie, praca z tekstem 

Konwersacje, dyskusja, praca w parach i w grupach, quizy, ćwiczenia typu „rozwiązywanie 

problemu,” zwięzłe wypowiedzi na konkretny temat 

Fotokopie artykułów prasowych/internetowych 

Prezentacje  

SPOSOBY OCENY  

F1  Ocena z testów sródsemestralnych 



F2  Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 

F3 Obecność 

P1 Ocena semestralna jest średnią ocen F1, F2, F3 oraz oceny aktywności studenta podczas 

pracy na zajęciach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie się do testu ze słownictwa  190 

SUMA 190/semestr 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
18 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Handbooks: 

 Ready for CAE by Roy Norris & Amanda French 

 Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary by M. Mann & S. Taylore-Knowles 

 Advanced Oxford Word Skills by Ruth Gairns & Stuart Redman 

 

Materiały własne nauczyciela 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Mariola Kasperek  agi35@kul.lublin.pl 

Małgorzata Wietrzyk  chan.tal@interia.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekty 

kształcenia 

Wiedza 

Student nie 

posiada żadnej 

wiedzy na temat 

kultury,  

cywilizacji,  

literatury, 

internetu, 

słownictwa i 

gramatyki  

Student posiada 

dostateczną 

wiedzę na temat 

kultury,  

cywilizacji, 

literatury, 

internetu, 

słownictwa i 

gramatyki  

Student posiada 

zadowalającą 

wiedzę na temat 

kultury,  

cywilizacji, 

literatury, 

internetu, 

słownictwa i 

gramatyki 

Student posiada 

bardzo dobrą 

wiedzę na temat 

kultury,  

cywilizacji,  

literatury,internetu, 

słownictwa i 

gramatyki 

Efekty 

kształcenia 

Umiejętności 

Student nie 

potrafi 

przygotować 

wypowiedzi 

ustnej / 

pisemnejz 

wykorzystaniem 

zasobu 

leksykalnego z 

zajęć, nie bierze 

udziału w 

dyskusji, nie 

potrafi 

 

Student potrafi w 

dostatecznym 

stopniu 

przygotować 

wypowiedź ustną 

/ pisemną przy 

pomocy zasobu 

leksykalnego, 

rzadko bierze 

udział w dyskusji, 

potrafi 

przygotować 

Student potrafi 

przygotować w 

miarę poprawną 

wypowiedź ustną 

/ pisemną, bierze 

udział w dyskusji, 

potrafi 

przygotować  

dobrą prezentację, 

ma niewielki 

problem z 

doborem 

odpowiednich 

Student potrafi 

przygotować 

oryginalną 

wypowiedź ustną / 

pisemną, bierze 

aktywny udział w 

dyskusji, potrafi 

przygotować  

wyczerpującą 

prezentację, nie ma 

problemu z 

doborem 

odpowiednich 
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przygotować 

prezentacji, 

dobrać 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminować 

błędów 

językowych. 

zadowalającą 

prezentację, ma 

problem z 

doborem 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów 

językowych. 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów 

językowych. 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów 

językowych. 

Efekty 

kształcenia 

Kompetencje 

Student nie 

pracuje nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

nie potrafi 

kierować pracą 

w zespole, 

przedstawiać 

własnych sądów 

i opinii, nie jest 

zainteresowany 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, nie 

potrafi 

wykorzystać 

zdobytej wiedzy 

w środowisku 

zawodowym. 

Student pracuje 

dostatecznie nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

ma problemy z 

kierowaniem 

pracą w zespole, 

przedstawianiem 

własnych sądów i 

opinii, nie 

wykazuje 

zainteresowania 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, nie 

próbuje  

wykorzystać 

zdobytej wiedzy 

w środowisku 

zawodowym. 

Student aktywnie 

pracuje nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

potrafi 

zadowalająco 

kierować pracą w 

zespole, 

przedstawiać 

własne sądy i 

opinie, wykazuje 

zainteresowanie 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, stara 

się  wykorzystać 

zdobytą wiedzę w 

środowisku 

zawodowym. 

Student 

intensywnie 

pracuje nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

potrafi swobodnie 

kierować pracą w 

zespole, 

przedstawiać 

własne sądy i 

opinie, wykazuje 

duże 

zainteresowanie 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, 

potrafi umiejętnie 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę w 

środowisku 

zawodowym. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje w zależności od potrzeb studenta w każdym terminie (Mariola Kasperek) 

Małgorzata Wietrzyk wtorki 10.50-12.20, pokój C-940 

 


