
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka (ćwiczenia) 

III rok studiów I stopnia 

2012-2013 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego zdobytej w 

czasie pierwszych dwóch lat studiów. 
C2 Pogłębienie świadomości gramatycznej studentów, zwłaszcza w przypadkach znaczących różnic 

formy i znaczenia struktur językowych w języku polskim i angielskim. 
C3 Zrozumienie i wyćwiczenie struktur językowych, które mogą sprawiać szczególną trudność 

polskim studentom na skutek interferencji językowej.  
C4 Przygotowanie do egzaminu końcowego.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Ukończenie kursu gramatyki na I i II roku studiów I stopnia 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma ugruntowaną podstawową wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień 

gramatycznych języka angielskiego.. 
EK P_W02 Student biegle zna terminologię związaną z pojęciami gramatyki języka angielskiego 

(np. adverbials, linking clauses, conditionals, subjuntive, inversion, passive voice, verb 

complementation).    
EK P_W03 Student zna odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j. polskim 

(okoliczniki, zdania podrzędne, okresy warunkowe, tryb łączący, inwersja, strona bierna, dopełnienie 

czasownika).  
EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie 

filologii angielskiej, rozumie jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych 

(językoznawstwo, literaturoznawstwo). 
EK P_W05 Student ma uporządkowaną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 

ogólnego, a w szczególności gramatyki języka angielskiego i polskiego.  
EK P_W06 Student ma podstawową wiedzę na temat metodologii nauk humanistycznych i rozumie, 

że istnieją różne podejścia do gramatyki (deskryptywna i preskryptywna). 
EK P_W08 Student rozumie powiąznania powiązanie gramatyki języka angielskiego z innymi 

dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych (klasyka, pedagogika, komunikacja 

społeczna oraz inne kierunki filologiczne. 
EK P_W10 Student ma wiedzę o zmianach zachodzących w zakresie gramatyki języka angielskiego 

(zanikanie i powstawanie nowych form gramatycznych). 
EK P_W11 Student ma pogłębioną wiedzę o różnicach między językiem angielskim brytyjskim a 

amerykańskim., oraz między językiem angielskim formalnym, nieformalnym i potocznym) 
EK P_W16 Student jest świadomy, że język ma złożoną naturę; rozumie, że gramatyka istnieje w 

powiązaniu z innymi częściami składowymi języka (leksyka) i wszystkimi umiejętnościami 

językowymi (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie).  
EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o poprawność językową i precyzję wypowiedzi. 
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu III  roku studiów I stopnia wiedzą 

teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie gramatyki. Umie poprawnie 

zastosować strukturę gramatyczną w zależności od kontekstu, potrafi oceniać poprawność struktur 



gramatycznych. Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania 

wszystkich struktur gramatycznych.  
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł w zakresie 

gramatyki języka angielskiego. 
EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i logicznie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku 

angielskim z użyciem różnych wyrażeń i zwrotów. Potrafi poprawić błędy we własnej wypowiedzi.  
EK P_U04 Student potrafi rozróżniać różne rejestry języka angielskiego na podstawie struktur 

gramatycznych i słownictwa. 
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoję wiedzę w zakresie gramatyki 

języka angielskiego korzystając ze słowników, podręczników oraz wskazówek opiekuna. 
EK P_U13 Student umie argumentować swoje poglądy i potrafi formułować wnioski. 
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

gramatyki języka angielskiego i rozumie potrzebę i perspektywy dalszego rozwoju. 
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

podstaw i niuansów gramatyki języka angielskiego. 
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w małych i większych grupach.  
EK P_K09 Student jest świadomy znaczenia języka angielskiego w kulturze europejskiej i 

światowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - ćwiczenia 
Liczba 

godzin 
Semestr I  2 
C1. Wprowadzenie do zagadnień gramatyki języka angielskiego realizowanych w 

danym semestrze + omówienie warunków zaliczenia  
2 

C2. Przymiotniki, przysłówki i wyrażenia przysłówkowe – rodzaje  2 
C3. Przymiotniki, przysłówki i wyrażenia przysłówkowe – umiejscowienie w zdaniu  2 
C4. Zdania złożone – nadrzędne i podrzędne ; zdania złożone współrzędnie  2 
C5. Zdania złożone – nadrzędne i podrzędne ; zdania złożone współrzędnie – 

kontynuacja  
2 

C6. Czasy : zastosowanie struktur gramatycznych w kotekście  (powtórzenie) + 

konstrukcje z podstawowymi formami czasowników (A-C) + test nr 1 z zakresu 

omówionych treści zajęć i czasowników złożonych/frazalnych  

2 

C7. Tryb warunkowy (powtórzenie) + konstrukcje z podstawowymi formami 

czasowników (D-G) 
2 

C8. Użycie strony czynnej i biernej w zdaniach (powtórzenie) + konstrukcje z 

podstawowymi formami czasowników (H-I) 
2 

C9. Użycie strony czynnej i biernej w zdaniach – kontynuacja + test nr 2 z zakresu 

omówionych treści zajęć i czasowników złożonych/frazalnych 
2 

C10. Tryb subjunctive oraz tzw. unreal tenses (powtórzenie) + konstrukcje z 

podstawowymi formami czasowników (K-N) 
2 

C11. Inwersja + pleonastyczny charakter zaimka ‘it’ + konstrukcje z podstawowymi 

formami czasowników (O-S) 
2 

C12. Komplementacja czasownikowa + konstrukcje z podstawowymi formami 

czasowników (T-Z) + test nr 3 z zakresu omówionych treści zajęć i czasowników 

złożonych/frazalnych 

2 

C13. Komplementacja czasownikowa – kontynuacja  2 

C14. Użycie ‘so’ i przyimków na końcu zdania + test nr 4 z zakresu omówionych treści 

zajęć i czasowników złożonych/frazalnych  
2 

C15. Podsumowanie semestru, zaliczenia 2 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

  



Semestr II  2 
C1. Wprowadzenie do zagadnień gramatyki języka angielskiego realizowanych w 

danym semestrze + zdania pytające  
2 

C2. Zdania podrzędne dopełnieniowe 2 
C3. Zaimki względne + czasowniki złożone/frazalne (B-D) 2 
C4. Liczba mnoga rzeczowników + rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

(powtórzenie) + użycie “some”, “other”, “any”, “none”, “neither”, “one”, “ones” +  test 

nr 1 z zakresu omówionych treści zajęć  

2 

C5. Użycie czasowników posiłkowych i modalnych (powtórzenie) + czasowniki 

złożone/frazalne (F-H) 
2 

C6. Użycie czasowników posiłkowych i modalnych – kontynuacja  2 
C7. Mowa zależna i niezależna (powtórzenie) + czasowniki złożone/frazalne (K-M) + 

test nr 2 z zakresu omówionych treści zajęć 
2 

C8. Przedimki określone i nieokreślone (powtórzenie) 2 
C9. Przedimki określone i nieokreślone – kontynuacja  2 
C10. Dopełniacz saksoński + rzeczownik w funkcji przymiotnika + czasowniki 

złożone/frazalne (P-S) + test nr 3 z zakresu omówionych treści zajęć  
2 

C11. Konstrukcja i szyk zdania (powtórzenie) + czasowniki złożone/frazalne (S-T)  2 
C12. Konstrukcja i szyk zdania – kontynuacja + test nr 4 z zakresu omówionych treści 

zajęć 
2 

C13. Podsumowanie materiału z semestru II – ćwiczenia  2 
C14. Podsumowanie materiału z semestrów I i II – ćwiczenia 2 
C15. Zaliczenia 2 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica 
Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 
Podręczniki do gramatyki 
Materiały z ćwiczeniami i zagadnieniami teoretycznymi przygotowane przez nauczyciela 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu ćwiczenia gramatyczne zadane im w formie pracy domowej, 

które prezentują potem podczas zajęć.  
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 
P2 Kolokwia ewaluacyjne zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. 4 testy ogólne z zakresu 

omówionych treści zajęć i 4 testy z czasowników złożonych/frazalnych (phrasal verbs). 
P3 Czynne uczestnictwo w zajęciach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Udział w zajęciach 30 
Przygotowanie materiałów na zajęcia, przejrzenie literatury 15 
Przygotowanie do testów sprawdzających 15 
Odrabianie pracy domowej 26 
Konsultacje 4 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
3 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Bywater, F.V. 1982. A Proficiency Course in English. Hodder and Stoughton. 



2. Gethin, H. 1992. Grammar in Context. Longman. 

3. Side, R., G. Wellman. 2000. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and  

Proficiency. Longman. 

4. Swan, M. 1996. Practical English Usage. OUP. 

5. Thomson,  A.J. and A.V. Martinet. 1988.  A Practical English Grammar. OUP Graver, B.D. 

1997. Advanced English Practice. OUP. 

6. Vince, M. 1994.  Advanced Language Practice. Macmillan Heinemann. 

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

1. Anna Sadowska, sadowska@kul.lublin.pl 
2. Sylwia Szewc, sszewc@kul.lublin.pl 
3. Ewa Pająk, ewapjk@gmail.com 
4. Elżbieta Brzozowskam, daadedo@gmail.com 
5. Dominika Bugno-Narecka, dominika@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy 

z gramatyki języka 

angielskiego 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z gramatyki 

jęsyka 

angielskiego 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

z gramatyki języka 

angielskiego 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

gramatyki języka 

angielskiego, 

odpowiednią do 

poziomu III  roku 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie osiągnął 

wymaganych 

umiejętności 

rozróżniania 

zagadnień 

gramatycznych. Nie 

umie poprawnie 

zastosować 

struktur 

gramatycznych w 

żadnym 

kontekście 
 

 

 

Student jest 

zaangażowany, 

ale wykazuje sie 

podstawową 

wiedzą w 

zakresie 

gramatyki j. 

angielskiego. 

Potrafi poprawnie 

zastosować 

struktury 

gramatyczne 

tylko w części 

kontekstów. 

Student jest 

zaangażowany i 

osiągnął 

wystarczającą 

wiedzę w  zakresie 

gramatyki j. 

angielskiego. 

Potrafi też 

poprawnie 

zastosować 

struktury 

gramatyczne w 

większości 

kontekstów. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności w  

zakresie 

gramatyki j. 

angielskiego. 

Potrafi też 

poprawnie 

zastosować 

struktury 

gramatyczne w 

każdym 

kontekście. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych.Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

sie 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje:  
1. Anna Sadowska - środy 13-15.30, pok. C-940. 
2. Sylwia Szewc - po wcześniejszym umówieniu się, pok. C-940 
3. Ewa Pająk – po wcześniejszym umówieniu się, pok. C-940 
4. Elżbieta Brzozowska - po wcześniejszym umówieniu się, pok. C-940 
5. Dominika Bugno-Narecka – po wcześniejszym umówieniu się, pok. C-940 
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