
KARTA PRZEDMIOTU  

 

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - 
słownictwo  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English - Vocabulary 

Kierunek studiów  Filologia angielska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Niestacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, Literaturoznawstwo 

Język wykładowy Język angielski 
 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Łukasz Borowiec 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

konwersatorium   

ćwiczenia 36 III, IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

6 



praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 
 

Wymagania wstępne Student powinien posługiwać językiem angielskim na poziomie B2. W 
kolejnym semestrze: znajomość słownictwa wprowadzonego w poprzednim 
semestrze.  

 
 
 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Opanowanie słownictwa z wybranej tematyki  
C2 Wykształcenie umiejętności użycia nowego słownictwa we właściwym kontekście 
C3 Nabycie umiejętności rozpoznawania konstrukcji, kolokacji, związków wyrazowych oraz stopnia 
formalności/potoczności słów i wyrażeń 
C4 Wykształcenie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy na temat słownictwa 

 

 



 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student zna terminologię z zakresu słownictwa w języku 

angielskim, a także ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z 
zakresu słownictwa dotyczącego określonych działów 
tematycznych, związków frazeologicznych oraz morfologicznej 
struktury wyrazów. 

K_W16, K_W18 

W_02 Student zna i rozumie podstawowe metody leksykalnej analizy i 
interpretacji tekstów pisanych, m.in. artykułów z prasy 
międzynarodowej oraz materiałów audiowizualnych, a także 
ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 
złożoności w kontekście wiedzy leksykalnej. 

K_W16, K_W18, 
K_W19 

W_03 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne 
logicznie i językowo wypowiadanie myśli podczas komunikacji 
w języku angielskim w różnych kontekstach społecznych i 
kulturowych. 

K_W17, K_W19, 
K_W20 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student umie zastosować nowe jednostki leksykalne w 

kontekście; potrafi parafrazować podane zdania z użyciem 
słowa klucza lub struktury gramatycznej; potrafi przeprowadzić 
analizę zdania pod względem logicznym i gramatycznym. 

K_U02, K_U03, 
K_U08 

U_02 Student potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać, 
selekcjonować i użytkować dane z materiałów źródłowych z 
punktu widzenia ich przydatności dla własnych umiejętności 
leksykalnych 

K_U04, K_U06, 
K_U09 

U_03 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze oraz 
stosuje sposoby analizy danych wymagane przy poznawaniu i 
utrwalaniu słownictwa 

K_U05, K_U06, 
K_U07  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z 

zakresu słownictwa i rozumie potrzebę jej rozwijania; w tym 
celu potrafi odpowiednio rozplanować pracę, aby osiągnąć 

K_K04, K_K05, K_K06 



zamierzone i oczekiwane rezultaty. 

K_02 Student potrafi korzystać z wytworów kultury anglosaskiej, 
chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia 
kultury tematy, korzystając z materiałów pochodzących z radia, 
telewizji, prasy i Internetu. 

K_K07, K_K08 

 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zagadnienia tematyczne poruszane na zajęciach obejmują m.in.: 
Semestr III 
Health and Human body, Pastimes, Communication 
Semestr IV 
Media, Art, Business and Finance  
 

 

 

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 z tekstem, 

miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 

Obserwacja,  
monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 

Notatki prowadzącego 

W_02 Praca z tekstem, 
miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny, praca 
pisemna;  

odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

Zapis w arkuszu ocen 

W_03 Praca z tekstem, 
miniwykład 
wprowadzający/ 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny, praca 
pisemna,  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  



wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

Zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu, ćwiczenia 

praktyczne, praca 
indywidualna 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Zapis w arkuszu ocen, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

U_02 Analiza tekstu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusja, praca 
indywidualna 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Zapis w arkuszu ocen, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

U_03 Ćwiczenia praktyczne, 
dyskusja, gra dydaktyczna, 
metoda metaplanu, praca 
indywidualna 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną, odpowiedź ustna 
i informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Praca w grupach 

Praca w parach 
Dyskusja 

Obserwacja/Monitorowanie i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

K_02 Praca w grupach 
Praca w parach 
Dyskusja 

Obserwacja/Monitorowanie i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

 

 
 

Kryteria oceny, wagi… 

W każdym semestrze studenci oceniani są na podstawie wyników z co najmniej dwóch testów. Ocenę 
pozytywną otrzymuje student, którego średnia wyników z testów jest równa lub wyższa niż 60%. 
Szczegółowe warunki zaliczenia testów w razie nieobecności ustalane są na początku każdego semestru 
przez prowadzącego.  

Studenci oceniani są według następującej skali: 
 
5 100-93% 
4.5 92-85% 



4 84-77% 
3.5 76-69% 
3 68-60% 
2 59-0% 



 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  36h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 144h 
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