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KARTA PRZEDMIOTU  

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/23 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego: 
sprawności zintegrowane 1  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical German: Comprehensive German 1 
Kierunek studiów  Germanistyka 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Językoznawstwo/literaturoznawstwo 
Język wykładowy polski, niemiecki 
 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Amelia Szuba-Wenek 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   
konwersatorium   
ćwiczenia 150 I + II 
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

14 

 
Wymagania wstępne brak 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B1 
C2 – Płynna komunikacja w języku niemieckim 
 
 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi K_W01 
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sprawnościami językowymi takimi jak pisanie, mówienie, 
poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka i leksyka 

W_02 posiada ogólną wiedzę o kulturze, geografii i społeczeństwie 
krajów niemieckojęzycznych  

K_W02, K_W03 

W_03 zna słownictwo oraz reguły i terminologię gramatyki niemieckiej 
na poziomie B1 

K_W01, K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 komunikuje się w języku niemieckim na poziomie B1 K_U03 
U_02 wyraża poprawnie swoje myśli w języku niemieckim K_U08 
U_03 pracuje w grupie, odgrywając w niej różne role K_U11 
U_04 stale pogłębia znajomość gramatyki i słownictwa niemieckiego K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 rozpoznaje zależność między własnymi umiejętnościami 

językowymi a postrzeganiem swojej osoby przez otoczenie 
zawodowe 

K_K01 

K_02 prawidłowo ocenia posiadane umiejętności i poszukuje 
możliwości ich rozwoju 

K_K02 

K_03 wykorzystuje znajomość języka niemieckiego w życiu 
zawodowym 

K_K03 

 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Intensywny kurs językowy na poziomie A1-B1 realizowany w ramach dwóch uzupełniających się 
przedmiotów: Praktyczna nauka języka niemieckiego: sprawności zintegrowane 1 oraz Praktyczna 
nauka języka niemieckiego: sprawności zintegrowane 2. 
Praca z podręcznikiem Daf kompakt neu A1-B1. 
Przebieg procesu kształcenia jest zindywidualizowany. 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Dyskusja 

Praca z tekstem 
Wykład konwersatoryjny 

Obserwacja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Egzamin / Zaliczenie ustne 

 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 

Sprawdzian pisemny 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

W_02 Dyskusja 
Praca z tekstem 
Wykład konwersatoryjny 

Obserwacja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 

Sprawdzian pisemny 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

W_03 Dyskusja 
Praca z tekstem 

Kolokwium / Test / Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
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Wykład konwersatoryjny Sprawdzian pisemny 

 

Sprawdzian pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Ćwiczenia praktyczne 

Analiza tekstu 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 

Obserwacja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 

Sprawdzian pisemny 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

U_02 Ćwiczenia praktyczne 
Analiza tekstu 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 

Obserwacja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny lub 

zaliczenie w formie ustnej 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Praca pisemna 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / Karta 

oceny 

Sprawdzian pisemny 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

U_03 Ćwiczenia praktyczne 
Odgrywanie ról 

Obserwacja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

Karta oceny pracy w 
grupie 

U_04 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 

Obserwacja 

 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 
Metoda obserwacji 
uczestniczącej 
 

Obserwacja 

 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 
K_02 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
 

Obserwacja 

 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 
K_03 Dyskusja 

Metoda obserwacji 
uczestniczącej 
Odgrywanie ról 

Obserwacja 

 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, bardzo dobra 
umiejętność zastosowania ich w praktyce, bardzo dobre oceny z prac pisemnych/ wypowiedzi 
ustnych i udziału w zajęciach;  
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ocena dobra: dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, dobra umiejętność 
zastosowania ich w praktyce, dobre oceny z prac pisemnych/wypowiedzi ustnych i i udziału w 
zajęciach;  

ocena dostateczna: słaba znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, zadowalająca 
umiejętność zastosowania ich w praktyce, oceny dostateczne z prac pisemnych/wypowiedzi ustnych i 
udziału w zajęciach;  

ocena niedostateczna: nieznajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, brak umiejętności 
zastosowania ich w praktyce, oceny niedostateczne z prac pisemnych/wypowiedzi ustnych i udziału 
w zajęciach, liczne nieobecności na zajęciach 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

150 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

270 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Podręcznik Daf kompakt neu (A1-B1) 
Literatura uzupełniająca 
 
 
 


