
KARTA PRZEDMIOTU  

 

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – język 
angielski w multimediach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – English in Multimedia 

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 Anna Prażmowska 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

konwersatorium   

ćwiczenia 36 I, II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

4 



translatorium   

wizyta studyjna   

 
 

Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2 

 
 
 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zwiększanie u studentów zasobu słownictwa angielskiego dotyczącego różnych środków 
masowego przekazu i popkultury 
C2 – kształtowanie u studentów umiejętności poprawnego i swobodnego posługiwania się poznanym 
słownictwem w kontekstach związanych z różnymi środkami masowego przekazu i kultury 
popularnej 
C3 – kształtowanie u studentów umiejętności i kompetencji językowych w zakresie języka 
angielskiego oraz zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego 
wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie 

 



 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student identyfikuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania 

języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego 
stosowanego w różnych środkach masowego przekazu i 
popkulturze anglosaskiej 

K_W03 

W_02 Student rozumie kompleksowość natury języka oraz jego 
złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi 
zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i 
proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, 
mówienie, słuchanie) 

K_W04 

W_03 Student rozpoznaje różne rejestry języka stosowane w różnych 
środkach masowego przekazu i popkulturze anglosaskiej 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student stosuje specjalistyczną terminologię w języku 

angielskim związaną z różnymi środkami masowego przekazu i 
popkulturą oraz różne rejestry języka 

K_U06, K_U03, 
K_U10 

 

U_02 Student interpretuje, przedstawia i ocenia różne opinie i 
stanowiska prezentowane w różnych środkach masowego 
przekazu, wykazując umiejętność argumentowania swojego 
stanowiska w języku angielskim w sposób precyzyjny oraz 
językowo i logicznie poprawny 

K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U10 

U_03 Student prezentuje praktyczne i teoretyczne umiejętności 
językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B2/C1 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System 
Opisu Kształcenia Językowego oraz poszerza samodzielnie 
swoje kompetencje i umiejętności językowe w zakresie języka 
angielskiego 

K_U09, K_U13 

U_04 Student projektuje pracę indywidualną oraz w zespole, 
przyjmując w niej różne role oraz współdziała z innymi osobami 
w ramach prac zespołowych 

K_U11, K_U12 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student dostrzega zależność między jakością i poziomem 

uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej 
postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

K_K02 

K_02 Student kształtuje świadomość znaczenia języka angielskiego i 
popkultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej 

K_K07 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr I: 
1. The language of headlines, news reports, sport commentaries and the Internet 
2. Digital advertising and the perils of YouTube stardom 
3. What are blogs and how to write a good blog post 
4. The delights and dangers of social media 
5. The language of the film industry, film reviews and horror films 
6. The features of a successful TV show pilot 
7. Streaming services and the changing world of television 
8. Revision 
Semestr II: 
1. The language of traditional newspapers 
2. The language of online news reports 
3. News Literacy 1: Real news vs. fake news through time 
4. News Literacy 2: News and social media 
5. BBC One Minute World News 1 – analysis and interpretation 
6. BBC News stories – analysis and interpretation 
7. BBC One Minute World News 2 – analysis and interpretation 
8. Revision 

 

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Miniwykład 

wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień, 
Praca z tekstem i 
materiałami 
audiowizualnymi 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 



W_02 Dyskusja, Praca z tekstem i 
materiałami 
audiowizualnymi 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

W_03 Praca z tekstem i 
materiałami 
audiowizualnymi 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu i materiałów 

audiowizualnych, Ćwiczenia 
praktyczne 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

U_02 Analiza tekstu i materiałów 
audiowizualnych, Praca 
zespołowa, Ćwiczenia 
praktyczne 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego, Odpowiedź 
ustna i informacja zwrotna 
od grupy lub prowadzącego 

Karta oceny pracy w 
grupie, Raport z 
obserwacji 

U_03 Analiza tekstu i materiałów 
audiowizualnych, Ćwiczenia 
praktyczne, Praca 
indywidualna 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

U_04 Praca zespołowa, Ćwiczenia 
praktyczne 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego, Odpowiedź 
ustna i informacja zwrotna 
od grupy lub prowadzącego 

Karta oceny pracy w 
grupie, Raport z 
obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Monitorowanie i informacja 

zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

K_02 Dyskusja, Metoda projektu Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego, 
Przygotowanie/wykonanie 
projektu, Prezentacja 

Karta oceny / Raport z 
obserwacji, Karta oceny 
projektu, Karta oceny 
prezentacji 

 

 
 



Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie wyników trzech testów pisemnych wymagających wykazania 
praktycznej znajomości zastosowania słownictwa angielskiego poznanego na zajęciach w różnych 
kontekstach. 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  36 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 94 

 

 
Literatura 

Literatura podstawowa 

Ceramella, Nick, and Elizabeth Lee. 2008. Cambridge English for the Media. CUP. 

Literatura uzupełniająca 
Mascull, Bill. 1995. Collins Cobuild – Key Words in the Media. Hueber. 

 

 


