
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – 

komunikacja pisemna i gramatyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – Written Communication and 

Grammar 

Kierunek studiów  Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, Literaturoznawstwo 

Język wykładowy język angielski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Joanna Grzybowska 

mgr Izabela Batyra 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 I 3 

warsztaty 30 II 3 

warsztaty 30 III 2 

warsztaty 30 IV 2 

warsztaty 30 V 2 

warsztaty 30 VI 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Nabycie umiejętności tworzenia tekstów w języku angielskim ze szczególnym 

uwzględnieniem kontekstu komunikacji pisemnej w języku angielskim. 

C2 – Nabycie i utrwalenie umiejętności poprawnego stosowania czasów i struktur gramatycznych w 

języku angielskim. 

 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student identyfikuje zasady komunikacji pisemnej w języku 

angielskim 

K_W04 

W_02 Student opisuje konteksty użycia czasów i struktur 

gramatycznych w języku angielskim 

K_W04 

W_03 Student określa metody analizy tekstów w kontekście 

komunikacji pisemnej w języku angielskim 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student poprawnie używa czasy i konstrukcje gramatyczne w K_U01 



kontekście komunikacji w języku angielskim    K_U02 

 

U_02 Student tworzy logiczne i poprawne językowo teksty w języku 

angielskim 

K_U02 

U_03 Student przygotowuje prace pisemne w języku angielskim w 

oparciu o materiały źródłowe przestrzegając zasad prawa 

autorskiego 

K_U02  

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student ocenia własną wiedzę i umiejętności w zakresie 

komunikacji pisemnej w języku angielskim 

K_K01 

K_02 Student angażuje się w pracę grupy K_K02 

K_03 Student wykazuje odpowiedzialność za własną pracę K_K02 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr I 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

Czym jest aspekt (simple, continuous, perfect, 

perfect continuous aspect) i czym różni się od 

czasu gramatycznego (tense) 

 

 

Advertisements – pisanie i odpowiadanie na 

reklamę Present Simple vs. Present Continuous 

Present Perfect & Present Perfect Continuous 

Czasowniki nieregularne str. 353 (Thomson & 

Martinet) 

 

 

Past Simple & Past Continuous 

Czasowniki nieregularne str. 354  (T & M) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Czasowniki nieregularne str. 355 - 356 (T & M) 

Past Perfect & Past Perfect Continuous (vs. Past 

Simple) 

Czasowniki nieregularne str. 357-358 (T &M)  

Czasy przyszłe (Simple vs. Continuous, Perfect 

Simple vs. Perfect Continuous) oraz inne sposby 

wyrażania przyszłości. 

Time clauses (aspect simple i perfect w zdaniach 

czasowych) 

Semestr II 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

 

Strona bierna 

An email asking for advice / making 

suggestions – e-mail formalny i nieformalny 

(pytamy o radę, rekomendujemy) 

 

Czasowniki modalne, cz. 1 

Texting and messaging – pisanie wiadomości 

tekstowych oraz zamieszczanie informacji w 



mediach społecznościowych 

 

Zdania warunkowe, cz. 1 

 

 

Przedimki określone i nieokreślone, cz. 1 

Semestr III 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

Powtórzenie wszystkich czasów – czas 

gramatyczny, 4 aspekty, 4 rodzaje bezokolicznika 

(to do, to be doing, to have done, to have been 

doing) 

Making polite enquiries – jak grzecznie 

zapytać/poprosić o coś w liście 

 

Mowa zależna 

A cover letter – jak napisać list motywacyjny 

Semestr IV 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

Czasowniki modalne, cz. 2 

 

An email of complaint – jak napisać formalny 

e-mail ze skargą 

 

Zdania warunkowe, cz. 2 

 

 

 

Przedimki określone i nieokreślone, cz. 2 

 

 

Komplementacja czasownika- bezokolicznik, 

rzeczownik odsłowny (gerundium) 

Semestr V 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

 

Zdania względne podrzędne opisujące i 

ograniczające 

Jak uniknąć plagiatu? 

 

Zdania miejsca, sposobu, celowe, kontrastu, 

wykrzyknikowe itp. 

 

Semestr VI 

GRAMATYKA PISANIE 

temat temat 

Związek zgody pomiędzy podmiotem i 

orzeczeniem 

Język formalny, logika, spójność 

 



 

Zdania pytające: pytania ogólne i szczegółowe 

Angielski system interpunkcji 

  

Inwersja i ominięcie w zdaniu 

 

 

 

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 praca indywidualna; praca 

z tekstem 

test/ sprawdzian pisemny  

odpowiedź ustna i 

informacja zwrotna od grupy 

lub prowadzącego 

uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny; 

zapis w arkuszu ocen 

W_02 mini wykład 

wprowadzający 

Praca z tekstem 

Dyskusja 

test/ sprawdzian pisemny  uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny 

W_03 praca z tekstem; dyskusja test/ sprawdzian pisemny  

odpowiedź ustna i 

informacja zwrotna od grupy 

lub prowadzącego 

uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny; 

zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 ćwiczenia praktyczne; 

praca zespołowa;  

praca indywidualna; 

test / sprawdzian pisemny; 

odpowiedź ustna w czasie 

zajęć 

uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny; 

zapis w arkuszu ocen 

U_02 ćwiczenia praktyczne; 

praca indywidualna; 

burza mózgów 

test / sprawdzian pisemny; 

odpowiedź ustna i 

informacja zwrotna od grupy 

lub prowadzącego; 

 

uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny; 

zapis w arkuszu ocen 

U_03 ćwiczenia praktyczne; 

praca indywidualna; 

burza mózgów; 

test / sprawdzian pisemny; 

odpowiedź ustna i 

informacja zwrotna od grupy 

lub prowadzącego; 

 

uzupełniony i oceniony 

test/ sprawdzian pisemny; 

zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ćwiczenia praktyczne 

 

obserwacja;  odpowiedź 

ustna i informacja zwrotna 

od grupy lub prowadzącego 

zapis w arkuszu ocen 



K_02 ćwiczenia praktyczne; 

dyskusja 

praca w parach 

obserwacja; odpowiedź 

ustna i informacja zwrotna 

od grupy lub prowadzącego 

zapis w arkuszu ocen 

K_03 ćwiczenia praktyczne; 

dyskusja 

praca w parach 

obserwacja; odpowiedź 

ustna i informacja zwrotna 

od grupy lub prowadzącego 

zapis w arkuszu ocen 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

 Gramatyka – 60% oceny końcowej 

 Pisanie – 40% oceny końcowej 

 

Kryteria oceny będą uzależnione od liczby testów. Skala ocen dla testów z gramatyki wygląda 

następująco: 

 

 5 - 93-100% 

 4.5 - 85-92% 

 4 - 77-84% 

 3.5 - 69-76% 

 - 60-68% 

 2 - 59-0% 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 

180 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

180 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Thomson, A.J. 1992. A Practical English Grammar. Oxford University Press. 

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

Literatura uzupełniająca 

Hewings, M. 2009. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Cambridge University Press. 

Hewings, M. 2011. Grammar for CAE and Proficieny. Cambridge University Press. 

 


