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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego III – drugi 
język specjalności 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English as a Second Foreign Language III  

Kierunek studiów  Filologia Słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Angielski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Andrij Saweneć 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 V 2 

ćwiczenia 30 VI 4 

 

Wymagania wstępne Poziom języka angielskiego na poziomie B2+, zaliczenie poprzedniego 
semestru.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Usystematyzowanie i uporządkowanie zasobu słownictwa na poziomie B2+ w oparciu o 
sprawności receptywne i produktywne. 

C2 - Prezentacja wielości znaczeń i kontekstów użycia kolokacji, związków frazeologicznych, wyrażeń 
i zwrotów w języku angielskim.  

C3 - Wykształcenie potrzeby bardziej dojrzałego i wnikliwego korzystania ze słowników (tj. z 
uwzględnieniem kolokacji, przykładowych zdań, słowotwórstwa, rejestru, zastosowań w języku 
mówionym i pisanym).  

C4 - Wykształcenie większej precyzji w doborze znaczenia używanych wyrażeń.  

C5 - Podwyższenie poziomu opanowania językowych sprawności nabytych podczas dotychczasowej 
nauki języka angielskiego.  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  

W_01 Student poznał na poziomie C1 język angielski w aspektach: 
fonetyka, mówienie, gramatyka funkcjonalna, pisanie, praca z 
tekstem czytanym i słuchanym. 

K_W04 

W_02 Student zna konstrukcje gramatyczne języka angielskiego i 
polskiego w perspektywie konfrontatywnej. 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student ma wykształcone sprawności w zakresie: jasnego, 
ścisłego i uporządkowanego myślenia i wypowiadania myśli; 
urabiania poprawnych definicji; metodycznego stawiania pytań; 
dobrej argumentacji na rzecz własnej tezy; sprawdzania 
ważności argumentów. 

K_U01 

U_02 Student zna język angielski na poziomie pozwalającym na biegle 
posługiwanie się nim (poziom C1).  

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 

K_K01 

K_02 Student wykazuje zaangażowaną postawę do uczestnictwa w 
życiu społecznym. 

K_K06 
K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Family secrets. Idioms: secrets. Grammar: Modal verbs and related phrases. 
2. BBC Interviews: Are you good at keeping secrets? Speaking: talk about secrets. Writing: a 
narrative. 
3. Vocabulary: truth or myth; multi-word verbs. Reading: everyday myths. 
4. Tell me no lies. Vocabulary: journalism. Reading: investigative journalism. Speaking: freedom of 
information. 
5. DVD view: New York's Abandoned Island. Speaking: secret places in your city. Writing: a secret 
guide. 
6. Future gazing. Vocabulary: predictions. Grammar: Future forms.  
7. BBC Interviews: Do you follow trends in music and fashion? Speaking: trends in language learning. 
Writing: complete a report. 
8. Vocabulary: language. Grammar: concession clauses. Reading: a radio programme. Reading: how 
trends spread. 
9. Trendsetters. Grammar and function: describing cause and effect.  Speaking: changes in your 
country. 
10. DVD view:  technology Trends. Speaking: decide which trends to fund. Writing about a trend. 
11. The great escape. Vocabulary: collocations. Grammar: cleft sentences.  
12. BBC Interviews: What makes you feel free? Speaking: an escape plan. Reading: a promotional 
leaflet. 
13. Idioms: relaxing. Grammar: participle clauses. Writing: a promotional leaflet. 
14. Free to make mistakes. Vocabulary: risk. Reading: an article about safety and risk. Speaking: talk 
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about personal choice. 
15. DVD view: Gandhi. Speaking: talk about freedom. Writing about what freedom means to you. 
16. History in the box. Vocabulary: time expessions; proverbs. Grammar: future in the past.  
17. BBC Interviews: What is the best time of life? Speaking: choose objects that represent you. 
Reading: a personal story. Writing: a personal story. 
18. Vocabulary: memories. Grammar: ellipsis and substitution. Speaking: talk about memories. 
19. Time savers. Vocabulary: collocations with time. Function: discussing ideas. Speaking: discussing 
ways to save time. 
20. DVD view: Wonders of the Universe. Speaking: a turning point in your life. Writing about a major 
decision in your life. 
21. Inspiration. Vocabulary: adjectives; the arts. Grammar: tenses for unreal situations. Reading: 
living statues. 
22. BBC Interviews: Do you do anything creative in your life? Speaking: boosting creativity. Writing: a 
review. 
23. Vocabilary: ideas. Grammar: adverbials.   
24. Love it or hate it. Vocabulary: express yourself. Reading: a website extract. 
25. DVD view: The Vegetable Seller. Speaking: nominate someone for an award. Writing about an 
inspirational person. 
26. On the road. Vocabulary: collocations. Grammar: inversion. Reading: an epic car journey. 
27.  BBC Interviews: What are your goals in life? Speaking: plan your dream adventure. Reading: an 
essay about celebrity. 
28. Vocabulary: ambition. Grammar: comparative structures. Writing: a 'for and against' essay. 
29. Making a plan. Vocabulary: negotiation. Function: negotiating. Reading: tips for negotiating. 
Speaking: negotiate a plan for film festival. 
30. DVD view: Wildest Dreams. Speaking: present ideas about a dream job. Writing about your 
dream job. 

 

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 Analiza tekstu Kolokwium, zaliczenie, 
egzamin 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Praca z tekstem Kolokwium, zaliczenie, 
egzamin 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Praca zespołowa Obserwacja Karta oceny 

U_03 Gra dydaktyczna Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika) 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

K_02 Odgrywanie ról (drama) Obserwacja Raport z obserwacji 
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VI. Kryteria oceny, wagi. 
 
Na ocenę bardzo dobrą: 
(W) Student posiada pełny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalno-
gramatycznych. 
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności w zakresie 
słownictwa języka angielskiego. 
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje 
kompetencje. 
 
Na ocenę dobrą: 
(W) Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji 
leksykalno-gramatycznych. 
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie do zajęć i osiągnął wystarczające umiejętności 
rozróżniania zagadnień leksykalnych, stosuje poznane konstrukcje leksykalno-gramatyczne języka 
angielskiego. 
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający. 
 
Na ocenę dostateczną: 
(W) Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalno-
gramatycznych. 
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia, ale osiągnął podstawowe 
umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych języka angielskiego. 
(K) Student nie wykazuje aktywności na zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty. 
 
Na ocenę niedostateczną: 
(W) Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji 
leksykalno-gramatycznych. 
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, nie stosuje 
poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych języka angielskiego. 
(K) Student nie bierze udziału w zajęciach, ma oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Nie 
wykazuje zaangażowania we własny rozwój.  
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Clare A., Wilson J.J., 2016. Speakout. Advanced Students’ Book, Pearson Education Limited. 
Clare A., Wilson J.J., 2016. Speakout. Advanced Worbook, Pearson Education Limited.  

Literatura uzupełniająca 

Cambridge Learner’s Dictionary. Cambridge University Press 2001. 
Michael Swan, Practical English Usage, 3rd edition, Oxford University Press 2005. 
Scott Thornbury, Natural Grammar. The keywords of English and how they work, Oxford University 
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Press 2004. 
Longman Language Activator, Pearson Longman 2002.  

 


