
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje (ćwiczenia) 

I rok studiów II stopnia ( semestr 1) 

CEL PRZEDMIOTU 

 

C1 Zdobycie umiejętności językowych na poziomie C1/C2 według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego w zakresie języka mówionego 
C2 Umiejętność stosowania różnych form wypowiedzi ustnej na tematy konkretne i abstrakcyjne 
C3 Zgłębianie znajomości w zakresie języka formalnego i nieformalnego 
C4 Nabycie sprawności prowadzenia różnego rodzaju dyskursu (dyskusja, dłuższa wypowiedź 

indywidualna, negocjacje) w sposób swobodny i poprawny językowo 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego B2 wg. ESOKJ 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K _W01 ma podstawową wiedzę dotyczącą angielskiego języka mówionego 
K _W02 zna terminologię filologiczną dotycząca jezyka mówionego 
K _W03 zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z zakresu języka mówionego w j. polskim 
K _W07 ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej 
K _W10 ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań nad językiem 

mówionym 
K _W10 ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z badaniami 

nad językiem mówionym 
K_W13 zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 

własnych myśli i poglądów 
K_W14 zna i potrafi stosować różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 
K_W 15 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury 

anglojęzycznej 
K_W16 student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich 

wytworów ustnych kultury anglojęzycznej 
K _U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów II stopnia wiedzą teoretyczną i 

praktyczna znajomością j. angielskiego mówionego 
K_U 03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w 

języku angielskim 
K_U 04 stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym w tym rejestr języka 

akademickiego 
K_U 07 potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień, w zakresie wybranych 

dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Angielska 
K_U 08potrafi autonomicznie podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i 

kierowania własną karierą zawodową 
K_U 14 umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów 

innych autorów; formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania 
K _K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

mówionego języka angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju 
K _K02 rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania wymowy j. 

angielskiego 
K_K03 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
K _K 04 potrafi współdziałać i pracować w grupie 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Każde ćwiczenia poświęcone są doskonaleniu poszczególnych funkcji językowych oraz wysłuchaniu i wspólnej 

ocenie jednej lub dwóch prezentacji 

Liczba 

godzin 

1 greet and sustain social interaction, give personal information, ask for personal 

information 
2 

2 describe self/others, ask for descriptions of people, give general and specific 

descriptions  
2 

3 narrate, ask about past events 2 
4 give factual accounts—define within explanations, ask for definitions, give factual 

accounts—give examples, give factual accounts—classify 
2 

5 generalise and compare/contrast, give factual accounts—describe a complex process, 

ask about processes 
2 

6 express obligation in the past, express definite and tentative arrangements in the future 2 
7 report, explain and give reasons, give instructions, summarise, hypothesise,speculate 2 
8 give views, opinions and justification, ask for advice, respond to requests for 

confirmation,  ask for confirmation, clarify 
2 

9 rephrase for clarification or emphasis, check back 2 
10 express feelings, likes and dislikes, wishes, ask about people’s feelings, opinions, 

interests, wishes, hopes 
2 

11 make requests in informal and formal situations 2 
12 criticise, rebuke, give reassurance and praise, negotiate, persuade, complain 2 
13 warn and threaten, interrupt 2 
14 disagree, change the topic 2 
15 feedback and assessment 2 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

Narzędzia dydaktyczne 

Podręczniki, materiały własne prowadzącego 
Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 

Sposoby oceny  

Ocena aktywnego udziału w zajęciach 
Samodzielne przygotowanie i przedstawienie przed grupą prezentacji na dowolnie wybrany temat i w 

dowolnej formie 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Przygotowanie materiałów do zajęć 30 
Przygotowanie prezentacji 30 
Udział w zajęciach 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
1 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. www.cambridgeesol.org 

2. www.trinitycollege.co.uk 

3. www.pearsonelt.com/professionaldevelopment/articles/ 

4.  Bell J, Hyde D, Gower,R. CAE Expert, Pearson 



PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Malgorzata Tetiurka mtetiurka@kul.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z zakresu 

języka mówionego 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z zakresu języka 

mówionego 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z zakresu 

języka mówionego 

Student ma pełną 

wiedzę zakresu 

języka 

mówionego  

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

posługiwania się 

jezykiem 

mówionym 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności  
z zakresu języka 

mówionego 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

z zakresu języka 

mówionego 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

z zakresu języka 

mówionego 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

negatywne 

przedstawionych 

prac.Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

się 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 
 

 

 

 


