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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: 

brak wymagań wstępnych 

none 

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze / roku akademickim: 

45 godzin   /  45 hours per semester  

6 liczba punktów ECTS:    

 

7 Założenia i cele przedmiotu Assumptions and aims of the course  

Cel zajęć (proszę sformułować 3 zdania charakteryzujące to, co chciałby Pan/Pani osiągnąć u 

słuchaczy)  

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. 

Zamierzone efekty kształcenia:  

Poziom B1 wg CEFR: Student potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się 

znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi bez 

uprzedniego przygotowania włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące 

życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących). 

Potrafięłączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje 

marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi 

relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i 

wrażenia. 

Student potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie 

języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi 

zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach 

bieżących lub o sprawach interesujących mu prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są 

podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. 

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. 

Learning outcomes: 

Level B1 according to CERF:  

The student can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the 

language is spoken. He/she can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of 

personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events). 
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He/she can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events,  dreams, 

hopes and ambitions. He/she can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. 

He/she can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe  reactions. 

He/she can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly 

encountered in work, school, leisure, etc. He/she can understand the main point of many radio or TV 

programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is 

relatively slow and clear. 

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:  

- przedstawić się, powitać się, pożegnać się 

- przeprowadzić rozmowy telefoniczne 

- prosić o pomoc, pytać o drogę i inne informacje 

- zamowić w restauracji, zarezerwować usługi, zakwaterowanie, umówić się 

- robić zakupy 

- prowadzić rozmowę w urzędach, u lekarza 

- wyrazić uczucia, dyskutować, wyrazić przeciw 

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

pogodzie 

Ćwiczenie rozumienia ze słuchania w wyżej wymienionych sytuacjach 

Ćwiczenie wymowy  

 

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

- present oneself, greet somebody, say goodbye 

- have a conversation by telephone 

- ask for help, ask for the way, ask for other information 

- order in a restaurant, order other services, accommodation, arrange a meeting, appointment 

- shopping 

- conversation in public offices, at the doctor’s 

- express feelings, discuss different topics, agree or disagree with opinions 

- make conversation on daily activities, habits, plans, interests, the weather 

Practicing understanding of spoken texts in different situations 

Practicing pronunciation  

11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

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



2. Help! 1. Kunt u mij helpen. E. Ham, W. Tersteeg, L. Zijlmans.  NCB  

3. Leren Spreken. Margreet Verboog.  

4. Taal Vitaal. Hubertus Wynands.  Intertaal. 

5. Taalriedels. Jes Leysen en Ann De Schrijver. Acco. 

6. Contact 1. Intertaal. 

7. Materiały własne wykładowcy/Materials prepared by the teacher 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  

 

Stefanie Bogaerts 

 


