
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka (ćwiczenia) 

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zgłębienie znajomości podstawowych struktur gramatycznych języka angielskiego poprzez 

poszerzenie wiedzy o nietypowe zastosowania tychże struktur zarówno w języku potocznym jak i 

formalnym. 

C2 Poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego o nowe konstrukcje z poziomu biegłości 

charakterystyczne dla wykształconych rodzimych użytkowników języka angielskiego. 

C3 Umiejętność stosowania wiedzy o konstrukcjach gramatycznych języka angielskiego. 

C4 Nabycie umiejętności poprawnej analizy struktur gramatycznych oraz wyjaśniania zasadności ich 

stosowania. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Znajomość gramatyki języka angielskiego na poziomie B2.  

Znajomość terminologii z obszaru gramatyki opisowej języka angielskiego (rozbiór logiczny i 

gramatyczny zdania, zdanie podrzędne/ nadrzędne, typy bezokolicznika, tryb łączny, itp.) 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą gramatyki języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotyczącą zaawansowanych struktur gramatycznych języka 

angielskiego. 

EK P_W05 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z następujących zagadnień 

gramatycznych: sposoby wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, okresy warunkowe 

typu 0, 1, 2, 3 oraz mieszane, trzy typy „subjunctive”, użycie czasowników modalnych dla wyrażanie 

teraźniejszości, przyszłości i przeszłości, inwersja. 

EK P_W08 Student ma pogłębioną świadomość znaczenia gramatyki oraz jej powiązań z 

pozostałymi kompetencjami językowymi. 

EK P_W10 Student posiada wiedzę na temat tendencji rozwojowych w gramatyce współczesnego 

języka angielskiego dotyczącą zarówno procesów upraszczania języka mówionego, jak i zmian w 

formalnej klasyfikacji poszczególnych struktur. 

EK P_ W16 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w 

skład kompetencji językowej wchodzi wiedza deklaratywna. 

EK P_ W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wysławianie się 

EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu III roku studiów I stopnia wiedzą 

teoretyczną w zakresie gramatyki języka angielskiego. 

EK P_U02 Student potrafi analizować struktury gramatyczne języka angielskiego oraz oceniać ich 

poprawność(samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej 

EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 

poglądy w języku angielskim z użyciem zróżnicowanych struktur gramatycznych. 

EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności związane z gramatyką 

j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: podręczniki do gramatyki, materiały multimedialne, 

sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju 



EK P_K03 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji językowych w zakresie 

gramatyki języka angielskiego. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I   

Ć1. Present time:  Present Simple/ Continuous, Present Perfect Simple/ Continuous 

Past time: Past Simple/ Continuous, Past Perfect Simple/ Continuous 
2 

Ć2. Past time cd.: Present Perfect Simple/ Continuous, used to/ would 

Future time:  will, be going to, Present Continuous, Present Simple, Future Perfect 

Simple/ Continuous, Future Continuous, other expressions, Future in the past, Time 

clauses 

2 

Ć3. Test 1 (present/past/future time) 
Unreal time: Conditionals 0,1,2,3 and mixed conditinal sentences 

2 

Ć4. Unreal time cd.: Subjunctive, wyrażenia: imagine/what if/suppose/supposing, as if/ 

as though, questions and requests, it’s (high/about) time, would rather/ sooner, wish/ if 

only 

2 

Ć5. Modals and semi-modals: present and future use 2 

Ć6. Modals and semi-modals cd.: past use 2 

Ć7. Test 2 (unreal time, modals, semi-modals, the subjunctive) 
Inversion, relative clauses 

2 

Ć8. Inversion, relative clauses cd. 2 

Ć9. Test 3 (inversion), ocena 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki do gramatyki języka angielskiego kompilujące wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia z 

zastosowania zróżnicowanych struktur gramatycznych 

 

SPOSOBY OCENY  

F1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P1 Kolokwia ewaluacyjne zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. 
P2 Teoretyczne przygotowanie oraz aktywność podczas zajęć. 

P3 Wykonywanie zadań domowych. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie ćwiczeń zadanych do domu  30 

Przygotowanie teoretyczne do zajęć 18 

Udział w zajęciach 18 

Wyszukiwanie informacji w dodatkowych źródłach wiedzy 20 

Konsultacje 4 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
3 



LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1&C2 Grammar and Vocabulary / 

Macmillan/ 

2. M. Foley & D. Hall Longman Advanced Learners’ Grammar /Longman/ 

3. R. Side & G. Wellman  Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency, fully updated for the revised CPE /Longman/ 

4. B. D. Graver  Advanced Language Practice /Oxford University Press/ 

5. V. Evans CPE Use of English /Express Publishing/ 

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

1.Małgorzata Wietrzyk mwietrzyk@kul.lublin.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 gramatyki języka 

angielskiego 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z gramatyki 

języka 

angielskiego 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

z gramatyki języka 

angielskiego 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

gramatyki języka 

angielskiego 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

zastosowania 

struktur 

gramatycznych j. 

angielskiego  

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

zastosowania 

struktur 

gramatycznych j. 

angielskiego 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące struktur 

gramatycznych j. 

angielskiego 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

struktur 

gramatycznych j. 

angielskiego 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych. 

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 

Konsultacje: wtorki 10.50-12.20, pok. C-940. 
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