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1 nazwa jednostki:  Wydział Nauk Humanistycznych/ Humanities 

2 nazwa kierunku (specjalności): Filologia niderlandzka/ Dutch Philology 

3 nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niderlandzkiego – Konwersacja // Practical 

Dutch language course - conversation 

4 przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: 

wiedza nabyta na pierwszym roku studiów 

knowledge and skills acquired during the first year are known 

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze / roku akademickim: 

30 godzin   /  30 hours per semester  

6 liczba punktów ECTS:    

 

7 Założenia i cele przedmiotu Assumptions and aims of the course  

Ćwiczenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niderlandzkim, w szczególności na 

podstawie słownictwa i gramatyki nabytej podczas innych zajęć, stosowanie nabytej wiedzy w 

praktyce w różnorodnych sytuacjach. Ćwiczenie poprawnej wymowy języka niderlandzkiego. 

Ćwiczenie słuchania różnorodnych wypowiedzi w języku niderlandzkim. Wgłębienie i aktywne 

stosowanie wiedzy i umiejętności nabytych na pierwszym roku studiów. 

Zamierzone efekty kształcenia: 

Poziom B2 wg CEFR: Student potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę 

prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział 

w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Potrafi 

formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które 

mu interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i 

przeciw względem możliwych rozwiązań. 

Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet 

wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumie większość wiadomości 

telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej 

odmianie języka. 

Inne kompetencje: Student potrafi się odpowiednie zachować (werbalnie) w różnych kontekstach 

kulturalnych.  

The goal of the course is to train language skills for active use of the Dutch language, in particular 

based on the vocabulary and grammar acquired during other classes, and to practice the acquired 

knowledge in different situations. Students practice correct pronunciation of the Dutch language.  

They train listening skills and understanding of different messages in Dutch. They broaden and 

improve the skills and knowledgeacquired during the first year. 

Teaching outcomes: 

Level B2 according to CERF: The student can interact with a degree of fluency and spontaneity that 

makes regular interaction with native speakers quite possible. He/she can take an active part in 

discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my views. He/she can present clear, 

detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest. He/she can explain a 

viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. 

The student can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument 

provided the topic is reasonably familiar. He/she can understand most TV news and current affairs 

programmes. He/she can understand the majority of films in standard dialect. 
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Others skills: The student is able to correctly behave (verbally) in different cultural context.  

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

Zajęcia interaktywne w formie konwersacji, prezentacji, ćwiczeń aktywnych (mówienia, wymowy) 

oraz ćwiczeń biernych (słuchania) 

Pomocy dydaktyczne: sprzęt audiowizualny, materiały dydaktyczne do różnych ćwiczeń (karteczki, 

obrazki,...) 

The lessons are organised in an interactive form, containing elements as conversation, presentation, 

active excercises (speaking, pronunciation) and passive exercises (listening). 

Teaching aids: audiovisual equipment, teaching materials for excercises (cards, pictures, ...) 

 

9 forma i warunki zaliczenia 

Aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do następnych zajęć: 50% 

Prezentacja, projekt lub inne zintegrowane zadanie umożliwiające aktywne przedstawienie 

umiejętności zdobyte w ciągu roku: 25% 

Egzamin ustny: 25% 

 

Activity during class, due preparation for the next classes: 50% 

Presentation, project or other integrated task that allows to actively present the skills acquired during 

the year: 25% 

Oral exam: 25% 

10 treści programowe 

Ćwiczenie umiejętności konwersacji i prezentacji w następujących sytuacjach i dziedzinach:  

- prowadzić rozmowę w banku, u lekarza 

- prowadzić rozmowę kwalifikacyjną 

- doradzać, dyskutować, przedstawić argumenty 

- przeprowadzić rozmowy telefoniczne 

- prosić o szczegółowe informacje i wyjaśnienia 

- wyrazić uczucia, zaskoczenie, podziwu, radości, zdenerwowanie 

- prowadzić rozmowę o codziennych czynnościach, zwyczajach, planach, zainteresowaniach, 

pogodzie, nauce, sporcie, stosując bardziej złożone konstrukcję zdań oraz bardziej rozbudowane 

słownictwo. 

Ćwiczenie rozumienia ze słuchania w wyżej wymienionych sytuacjach 

Ćwiczenie wymowy 

 

Practicing conversation and presentation skills in following situations and on following subjects:  

- conversation at the bank, at the doctor’s 

- job interview 

- advise, discuss, present one’s arguments 

- conversations by telephone 

- aks for detailled information and explanations 

- express feelings, surprise, admiration, joy, irritation 

- make conversation about daily activities, habits, plans, interests, the weather, classes, sports, using 

relatively complicated phrases and wide vocabulary. 

Practicing understanding of spoken texts in the above mentioned situations 

Practicing pronunciation 

11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Niet Vanzelfsprekend.  R.Devos, H. Fraeters. Acco 

2. Help! 2. Helpt u mij even. E. Ham, W. Tersteeg, L. Zijlmans.  NCB  

3. Contact 2. Intertaal. 

4. Materiały własne wykładowcy/Materials prepared by the teacher 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  Stefanie Bogaerts 



 

 


