
 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 
 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia)  

I rok studiów I stopnia  Semestr II  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Nabycie umiejętności poprawnego oraz płynnego posługiwania się j. angielskim w stopniu 

odpowiadającym poziomowi CEF’s B2+ 

C2 Zdobycie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej umożliwiającej swobodną interakcję z 

rozmówcą z naciskiem na umiejętność swobodnego wypowiadania opinii na różnorodne tematy  

C3. Zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi strukturami gramatyczno-leksykalnymi 

umożliwiającymi spójną i logiczną wypowiedź ustną 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+, B2 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

E1. P_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów pisanych i 

mówionych tj. artykuły z prasy międzynarodowej, materiały audiowizualne 

E2. P_W09 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności, wie, że w 

skład kompetencji językowej wchodzi wiedza deklaratywna (gramatyka i leksyka) i proceduralna 

(umiejętności językowe tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) 

E3. P_U06 Student umie analizować tekst pod kątem poglądów autora, potrafi przeprowadzić analizę 

krytyczną (dosłowną i retoryczną) tekstu pisanego i mówionego, potrafi udowodnić swój punkt 

widzenia w oparciu o tekst źródłowy 

E4. P_U09 Student umie samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku obcym 

na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych i materiałów audiowizualnych. 

E5. P_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w 

studiach filologicznych i po ich ukończeniu. 

E6. P_K02 Student doskonali umiejętności społeczne poprzez następujące formy współpracy 

grupowej: burza mozgów, dyskusje w parach lub grupach, kreowanie sytuacji sprzyjającej wymianie 

zdań w formie monologu lub dialogu, panel dyskusyjny 

E7. P_K03 Student potrafi odpowiednio rozplanować pracę tak, aby osiągnąć zamierzone i 

oczekiwane rezultaty, np. pracując w grupie lub w parze dokonuje analizy i interpretacji materiału 

audiowizualnego. 

E8. P_K06 Student w pełni korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na 

ważkie z punktu widzenia kultury tematy korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, 

prasy  i Internetu. 

E9. P_U10 Student posługuje się językiem obcym na poziomie B2+/C1 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć ćwiczenia (ĆW)  Liczba godzin 

SEMESTR II  

ĆW1. Od bezpieczeństwa do nadzoru 2 

ĆW2. Edukacja: Systemy edukacyjne w UK, PL i USA 2 

ĆW3. Relacje międzyludzkie. Emocje. Rozmowy sterowane 2 



 

 

ĆW4. Patriotyzm czy nacjonalizm? 2 

ĆW5. Sport – e-sport jako sport olimpijski; rola sportu w życiu i rozwoju dzieci i 

młodych ludzi 
2 

ĆW6. Życie w Internecie 2 

ĆW7. Przesądy i przepowiednie we współczesnym świecie 2 

ĆW8. Prezentacje studentów, dyskusja i ich omówienie. Rozmowy sterowane 2 

ĆW9. Prezentacje studentów, , dyskusja i ich omówienie 2 

ĆW 10. Prezentacje studentów, dyskusja i ich omówienie 2 

ĆW11. Prezentacje studentów, dyskusja i ich omówienie 2 

ĆW12. Prezentacje studentów, dyskusja i ich omówienie 2 

ĆW13. Prezentacje studentów , dyskusja, ich omówienie  2 

ĆW14. Egzamin próbny 2 

ĆW15. Konsolidacja wiadomości i podsumowanie kursu 2 

SUMA: 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podcasty, materiały audio-wizualne, artykuły z prasy międzynarodowej 

Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne przygotowane  przez nauczyciela 

SPOSOBY OCENY  

Prezentacje przygotowane przez studentów (30%) 

Egzamin próbny (30%) 

Aktywny udział w zajęciach (40%) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie materiałów/prezentacji do zajęć 30 

Udział w zajęciach 30 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 



 

 

1. Roth, Eric H. and Toni Aberson, Eds. Compelling Conversations. Questions and 

Quotations on Timeless Topics. An Engaging ESL Textbook for Advanced Students. 

Charleston: Chimayo Press, 2006. 

2. MacAndrew, Richard and Ron Martínez. Taboos and Issues: Photocopiable Lessons 

on Controversial Topics. Boston: Thomson Heinle Language Teaching Publications, 2001. 
3. Folse, Keith S. Discussion Starters: Speaking Fluency Activities for Advanced 

ESL/EFL Students. USA: The University of Michigan Press, 1996. 

4. MacAndrew, Richard; Martinez, Ron; Instant Discussion: Photocopiable Lessons on 

Common Topics, Heinle ELT, 2003 
5. MacAndrew, Richard; Martinez, Ron; Taboos and Issues: Photocopiable Lessons on 

Controversial Topics, Heinle ELT, 2001 
6. Ladousse, Gillian Porter; Speaking Personally, Cambridge University Press, 1986 
7. Watcyn-Jones, Peter; Top Class Activities Book 1; Pearson ESL, 2004 
8. Carnegie, Dale. How To Win Friends And Influence People. New York: Simon & 

Schuster, 2009. 
9. Janich, Michael. Speak Like A Native: Professional Secrets for Mastering Foreign 

Languages. Boulder: Paladin Press, 2004. 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt 

Wiedza 

Student nie posiada 

podstawowej wiedzy 

nt. używanych 

struktur leksykalno-

gramatycznych i nie 

potrafi komunikować 

się w j. angielskim na 

poziomie B2 
 
Student nie zna i nie 

rozumie 

podstawowych metod 

analizy i interpretacji 

tekstów pisanych i 

mówionych  
 
Student nie ma 

świadomości 

kompleksowej natury 

języka oraz jego 

złożoności  

Student posiada 

ogólną wiedzę 

dotyczącą poznanych 

struktur i potrafi 

wyrażać się w j. 

angielskim na 

podstawowe tematy 
 
Student w niewielkim 

stopniu zna i rozumie 

podstawowe metody 

analizy i interpretacji 

tekstów pisanych i 

mówionych  
 
Student w niewielkim 

stopniu ma 

świadomość 

kompleksowej natury 

języka oraz jego 

złożoności 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę w zakresie 

poznanego materiału, 

zna nową terminologię 

i potrafi wyrażać 

swoją opinię   
 
Student w stopniu 

zadawalającym zna i 

rozumie podstawowe 

metody analizy i 

interpretacji tekstów 

pisanych i mówionych  
 
Student w stopniu 

zadawalającym ma 

świadomość 

kompleksowej natury 

języka oraz jego 

złożoności 

Student spełnia 

wymagania na ocenę 4 

oraz posiada swobodę 

w wyrażaniu swojej 

opinii w j. angielskim  
 
Student doskonale zna 

i rozumie podstawowe 

metody analizy i 

interpretacji tekstów 

pisanych i mówionych  
 

 
Student ma pełną 

świadomość 

kompleksowej natury 

języka oraz jego 

złożoności 

http://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+MacAndrew%22
http://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ron+Mart%C3%ADnez%22
http://www.amazon.com/Discussion-Starters-Speaking-Activities-Advanced/dp/0472083341/ref=cm_lmf_tit_5
http://www.amazon.com/Discussion-Starters-Speaking-Activities-Advanced/dp/0472083341/ref=cm_lmf_tit_5
mailto:ebanka@kul.lublin.pl
mailto:monnwilk@gmail.com


 

 

Efekt 

Umiejętn

ości 

Student nie potrafi 

tworzyć własnych 

narzędzi pracy ani 

posługiwać się nimi.  
 
Nie potrafi analizować 

tekstu pod kątem 

poglądów autora, nie 

potrafi przeprowadzić 

analizy krytycznej 

tekstu pisanego i 

mówionego, nie 

potrafi udowodnić 

swojego punktu 

widzenia w oparciu o 

tekst źródłowy. 
 
Nie umie 

samodzielnie 

przygotować i 

przedstawić 

wystąpienia ustnego w 

języku obcym na 

wybrany temat na 

podstawie tekstów 

źródłowych i 

materiałów 

audiowizualnych. 
 
Nie posługuje się 

językiem obcym na 

poziomie B2+. 

Student potrafi 

poprawnie 

rozpoznawać struktury 

leksykalno-

gramatyczne, ale brak 

mu umiejętności 

użycia zdobytej 

wiedzy w praktyce 
 
Student w niewielkim 

stopniu umie 

analizować tekst pod 

kątem poglądów 

autora i potrafi 

przeprowadzić 

podstawową analizę 

krytyczną tekstu 

pisanego i 

mówionego, ma 

niewielkie trudności z 

udowodnieniem 

swojego punktu 

widzenia w oparciu o 

tekst źródłowy. 
 
Umie przygotować i 

przedstawić 

wystąpienie ustne w 

języku obcym na 

wybrany temat na 

podstawie tekstów 

źródłowych i 

materiałów 

audiowizualnych. 
 
Nie ma większych 

trudności w 

posługiwaniu się 

językiem obcym na 

poziomie B2+. 

Student w sposób 

zadawalający potrafi 

użyć zdobyte 

umiejętności/wiedzęp

odczas wypowiedzi 

ustnej  
 
Student w 

zadowalającym 

stopniu umie 

analizować tekst pod 

kątem poglądów 

autora i potrafi 

przeprowadzić analizę 

krytyczną tekstu 

pisanego i 

mówionego,  nie ma 

większych trudności z 

udowodnieniem swój 

punkt widzenia w 

oparciu o tekst 

źródłowy. 
 
Umie samodzielnie 

przygotować i 

przedstawić 

wystąpienie ustne w 

języku obcym na 

wybrany temat na 

podstawie tekstów 

źródłowych i 

materiałów 

audiowizualnych. 
 
Posługuje się 

językiem obcym na 

poziomie B2+. 

Student potrafi 

poprawnie i płynnie 

wypowiadać się w j. 

angielskim. W sposób 

kreatywny potrafi 

wytworzyć osobiste 

narzędzia pracy 
 
Student wykazuje się 

umiejętnością 

analizowania tekst pod 

kątem poglądów 

autora, potrafi 

przeprowadzić analizę 

krytyczną tekstu 

pisanego i 

mówionego, potrafi 

udowodnić swój punkt 

widzenia w oparciu o 

tekst źródłowy. 
 
Umie samodzielnie 

przygotować i 

przedstawić 

wystąpienie ustne w 

języku obcym na 

wybrany temat na 

podstawie tekstów 

źródłowych i 

materiałów 

audiowizualnych. 
 
Doskonale posługuje 

się językiem obcym 

na poziomie B2+. 



 

 

Efekt 

Kompeten

cje 

społeczne 

Student nie rozumie 

potrzeby doskonalenia 

umiejętności 

językowych niezbędną 

w studiach 

filologicznych  
 
Nie potrafi 

odpowiednio 

rozplanować pracy 

tak, aby osiągnąć 

zamierzone i 

oczekiwane rezultaty. 

Nie wykazuje 

zaangażowania we 

własny proces nauki, 

nie wywiązuje się ze 

stawianych sobie 

celów i zadań 
 

Student wykazuje 

ograniczoną potrzebę 

ciągłego doskonalenia 

umiejętności 

językowych niezbędną 

w studiach 

filologicznych  
 
Ma trudności 
w odpowiednim 

rozplanowaniu pracy 

tak, aby osiągnąć 

zamierzone i 

oczekiwane rezultaty. 
Uczestniczy 

regularnie w 

zajęciach, terminowo 

oddaje prace 

zaliczeniowe, ale jego 

obecność na zajęciach 

jest pozbawiona 

zaangażowania 
 

Student deklaruje 

potrzebę doskonalenia 

umiejętności 

językowych niezbędną 

w studiach 

filologicznych  
 
Nie ma większych 

trudności w 

odpowiednim 

rozplanowaniu pracy 

tak, aby osiągnąć 

zamierzone i 

oczekiwane rezultaty 
Aktywnie uczestniczy 

w zajęciach, uzyskuje 

zaliczenie 

przerobionego 

materiału, bierze 

czynny udział w 

przygotowaniu się do 

zajęć 

Student jest w pełni 

świadomy 

konieczności 

doskonalenia 

umiejętności 

językowych niezbędną 

w studiach 

filologicznych  
 
Potrafi odpowiednio 

rozplanować pracę 

tak, aby osiągnąć 

zamierzone i 

oczekiwane rezultaty  
Spełnia wymagania 

określone dla oceny 4 

oraz z własnej 

inicjatywy angażuje 

się w działania 

podnoszące jego 

kompetencje 
 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Godziny, w których poszczególni prowadzący udzielają konsultacji są podane do wiadomości 

studentów oraz są dostępne na stronie internetowej www.kul.pl.  

 

 

 
 

http://www.kul.pl/

