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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - 
gramatyka praktyczna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English - Practical Grammar

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

dr Artur Bartnik

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

6

konwersatorium

ćwiczenia 60 III i IV

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunk-
owych 

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

 znajomość i umiejętność praktycznego użycia problemów 
gramatycznych wprowadzonych w poprzedzających semestrach 
akademickich.

C1 Nabycie, utrwalenie i rozwijanie umiejętności struktur gramatycznych w 
zależności od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka.

C2 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego współczesnej 
angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla 
danego rejestru (tj. języka pisanego i mówionego).

C3 Wykształcenie umiejętności unikania interferencji językowej poprzez świadomość 
wpływu gramatyki języka polskiego na praktyczne użycie języka angielskiego.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony prawa 
autorskiego i ochrony własności przemysłowej

K_W15  

W_02 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne, 
logiczne wyrażanie własnych myśli, zna różne rejestry 
językowe (w tym akademicki)

K_W17, K_W18

W_03 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym 
odnoszącym się do kultury anglojęzycznej oraz ma 
wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem 
języka angielskiego

K_W19, K_W20

W_04 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 
złożoności; wie, że w skład kompetencji wchodzi 
zarówno wiedza deklaratywna (gramatyka) i 
proceduralna.

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_01 przeprowadza wyszukiwanie, selekcjonowanie i ocenę 
wypowiedzi ustnych i pisemnych pod względem 
poprawności zastosowanych struktur gramatycznych 
oraz stosuje specjalistyczną terminologię i różne 
rejestry języka (w tym rejestr akademicki).

K_U02, K_U04 

U_02 potrafi precyzyjnie, poprawnie, logicznie wyrażać 
własne myśli, posiada podstawowe umiejętności 
badawcze, umie formułować i analizować problemy, 
dobierając odpowiednie metody i narzędzia badawcze. 
Potrafi zaprezentować opracowane zagadnienia.

K_U03, K_U05 
K_U06

U_03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności badawcze, potrafi posługiwać się 
podstawowymi pojęciami teoretycznymi o raz umie 
wykrywać zależności i powiązania w obszarze gramatyki 
języka angielskiego

K_U07 K_U08 
K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 potrafi współdziałać w grupie w różnych rolach, umie 
zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania 
mające na celu realizację stawianych zadań

K_K04, K_K06

K_02 dostrzega zależność między jakością i poziomem 
uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a 
jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat 
zewnętrzny. Rozumie możliwość zastosowania 
metodologii badań do rozwiązywania problemów w 
życiu zawodowym

K_K07 K_K08

K_03 Potrafi organizować wydarzenia naukowe i kulturalne K_K05

Semestr III 

Czasowniki modalne (II); Zdania warunkowe (II); Mowa zależna, Przedimki (II) 

Semestr IV 

Unreal Past, Subjunctive; Komplementacja czasownikowa: Gerundium; 
Komplementacja czasownikowa: Bezokolicznik; Imiesłowy; Zdania względne; Przyimki 
zależne

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA
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W_01 miniwykład 
wprowadzający, 
wyjaśnianie 
poszczególnych zagadnień

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę;

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Ćwiczenia praktyczne 
Praca z tekstem 
Praca w parach (wspólne 
rozwiązywanie 
problemów 
gramatycznych, 
porównywanie 
odpowiedzi) 
Praca indywidualna

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_03 miniwykład 
wprowadzający, 
wyjaśnianie 
poszczególnych 
zagadnień, 
praca z tekstem, dyskusja

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną; 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

Zapis w arkuszu ocen

W_04 Ćwiczenia praktyczne 
Praca z tekstem 
Praca w parach, dyskusja

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne 
Praca z tekstem 
Praca w parach 
(wspólne rozwiązywanie 
problemów 
gramatycznych, 
porównywanie 
odpowiedzi) 
Praca indywidualna

odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

U_02 Ćwiczenia praktyczne 
Praca indywidualna 
Burza mózgów

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie wyników testów wymagających wykazania 
praktycznej znajomości zastosowania gramatyki angielskiej w różnych kontek-
stach. W celu stworzenia możliwości wielokrotnego przećwiczenia danych 
struktur gramatycznych testy podzielono na dwa typy. Pierwszy typ to “Małe 
testy” (Topic Tests) obejmujące jeden temat gramatyczny. Całościowy wynik z 
małych testów, w liczbie od 4 do 8 w semestrze, stanowi 50% oceny końcowej. 
Drugi typ testów to “Duże testy” (Big Tests), które odbywają się w połowie i 
pod koniec semestru i obejmują cały materiał zrealizowany w danym roku aka-
demickim do momentu przystąpienia do testu. Wynik z dwóch “Dużych testów” 
w semestrze stanowi 50% oceny końcowej. 

W finalnej ocenie brane pod uwagę jest rownież zaangażowanie i aktywność 
studenta podczas zajęć oraz odpowiedzi ustne udzielane podczas zajęć na 
prośbę prowadzącego. 

Studenci oceniani są według następującej skali:  

5 100-93% 

4.5 92-85%  

U_03 Ćwiczenia praktyczne 
Systematyczna 
powtórka  
Praca z tekstem 
Praca w parach 
(wspólne rozwiązywanie 
problemów 
gramatycznych, 
porównywanie 
odpowiedzi) 
Praca indywidualna

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

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

K_03 Praca w grupach Praca 
w parach Dyskusja

Obserwacja/ 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen
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4 84-77%  

3.5 76-69% 

 3 68-60%  

2 59-0% 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

60 h

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

120 h
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