
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

PNJA Sprawności zintegrowane 

 ( I ROK) 

 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów 

autentycznych z zakresu cywilizacji i kultury społeczeństwa brytyjskiego (literatura, telewizja, muzyka, prasa,  

internet) 

C2 Opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego wypowiadania się 

na dany temat, zabrania głosu w dyskusji 

C3 Praca nad fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami radiowymi i telewizyjnymi,materiałami 

związanymi z kulturą brytyjską, materiałami zwiazanymi z gramatyką, w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej 

i pisemnej 

C4 Zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności 

językowe:słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie 
C5 Przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, a co za tym idzie, opanowanie 

stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu B2 według skali Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

2. Podstawowa wiedza na temat cywilizacji i kultury obszaru języka angielskiego 

3. Umiejętność pracy w zespole 

4.Podstawowa umiejętność poprawnej wypowiedzi ustnej i pisemnej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EKP_W01 Wiedza na temat kultury i cywilizacji brytyjskiej 

EKP_W02 Wiedza na temat podstawowej terminologii filologicznej w języku angielskim  

EKP_W04 Uporządkowana wiedza ogólna obejmującą terminologię używaną w zakresie danego przedmiotu, 

rozumienie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych z wykorzystaniem 

wszystkich sprawności językowych 

EKP_W05 Wiedza na temat internetu 

EKP_W12 wiedza w zakresie podstawowych mechanizmów funkcjonowania języka w szczegółowym 

odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków 

EKP_W16 Wiedza na temat kompleksowej 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, pisanie, mówienie, słuchanie) 

EKP_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych 

myśli i poglądów w oparciu o wszystkie sprawności językowe  

EKP_W18 Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 

EKP_W19 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury 

anglojęzycznej 

EKP_W20 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów 

kultury anglojęzycznej i potrafi tę wiedzę wykorzystać w obrębie doskonalenia sprawności językowych 

EKP_U1 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną 

znajomością języka angielskiego 

EKP_U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane 

z różnymi sprawnościami językowymi i zakresem materiału wprowadzanym na zajęciach 

EKP_U3 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w 

języku angielskim 

EKP_ U4 Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego 

EKP_U5 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów 

związanych z różnorodnymi sprawnościami języka 



EKP_U6 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień 

w oparciu o wiedzę na temat różnych technik ćwiczenia sprawności językowych 

EKP_U7 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka 

angielskiego oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

EKP_ U9 Student wykrywa zależności i powiązania między różnymi sprawnościami językowymi i metodami 

ich ćwiczenia 

EKP_ K4 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

EKP_ K5 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i 

kulturalne 

EKP_ K6 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie 

realizacji stawianych sobie zadań w obrębie wszystkich sprawności językowych 

EKP_ K7 Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka 

angielskiego i różnymi jego sprawnościami a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

EKP_K8 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do 

rozwiązywania problemów w życiu zawodowym 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Ćwiczenia (ĆW) 
Liczba 

godzin 

ĆW1.  

Idioms that comment on people 1 

Idioms that comment on people 2 

3 

ĆW2.  

Word substitution 
3 

ĆW3.  

Make a collocation 

Entertainment 

3 

ĆW4.  

Finish the sentence 

Problems 

3 

ĆW5.  

City life 

Travel 

3 

ĆW6.  

Issues in education 

Talking about languages 

3 

ĆW7.  

Physical description 

Health I, II 

3 

ĆW8.  

Talking about yourself 

Friends 

3 

ĆW9. Testy, zaliczenia, podpisy 3 

Suma godzin 27 

II SEMESTR 3 

ĆW1.  

Manner, behaviour and body language 

Body 

3 

ĆW2.  

Relationships: positive aspects 

Love 

3 

ĆW3.  

Animals and Birds 

Sounds 

3 

ĆW4.  

Similar but different: words easily confused 

Confusing word pairs 

3 

ĆW5.  

Body idioms 
3 



Body 

ĆW6. Difficult word pairs 

Cramming for success: study and academic work 

 

3 

ĆW7. Academic writing  

Alternative expressions 
3 

ĆW8. Word forms 

Functional vocabulary 
3 

ĆW9. Testy, zaliczenia, podpisy 3 

Suma godzin 27 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Płyty CD-audio, płyty DVD 

Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne: testy wyboru i wielokrotnego wyboru, transformacje, uzupełnianie luk; 

czytanie, praca z tekstem 

Konwersacje, dyskusja, praca w parach i w grupach, quizy, ćwiczenia typu „rozwiązywanie problemu,” 

zwięzłe wypowiedzi na konkretny temat 

Fotokopie artykułów prasowych/internetowych 

Prezentacje  

SPOSOBY OCENY  

F1  Ocena z testów sródsemestralnych 

F2  Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 

F3 Obecność 

F4 Wypowiedz pisemna 

P1 Ocena semestralna jest średnią ocen F1, F2, F3 oraz oceny aktywności studenta podczas pracy na zajęciach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Przygotowanie się do testu ze słownictwa  60 

Praca nad wypowiedzią pisemną  30 

SUMA  90/semestr 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
6 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura obowiązkowa: 

Focus on Advanced English, C.A.E. S. O’Connell. Longman.  

Literatura uzupełniająca: 

English Vocabulary in Use Advanced. M. McCarthy, F. O’Dell. Cambridge University Press. 

Advanced grammar & vocabulary. M. Skipper. Express Publishing. 

The Heinemann English Wordbuilder. G. Wellman. Macmillan. 

Advanced Language Practice. M. Vince. Macmillan. 

http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/directory 

Check your vocabulary for academic English. David Porter 

Advanced vocabulary and idiom. B. J. Thomas 

Materiały własne nauczyciela 

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

Mariola Kasperek  agi35@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekty kształcenia 

Wiedza 

Student nie posiada 

żadnej wiedzy na 

temat kultury,  

Student posiada 

dostateczną wiedzę 

na temat kultury,  

Student posiada 

zadowalającą 

wiedzę na temat 

Student posiada 

bardzo dobrą 

wiedzę na temat 

http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/directory


cywilizacji,  

literatury, internetu, 

słownictwa i 

gramatyki, nie zna 

żadnych metod i 

technik ćwiczenia i 

doskonalenia 

wszystkich 

sprawności 

językowych  

cywilizacji, 

literatury, 

internetu,słownictwa 

i gramatyki, zna 

metody i techniki 

ćwiczenia i 

doskonalenia 

wszystkich 

sprawności 

językowych   

kultury,  

cywilizacji, 

literatury, internetu, 

słownictwa i 

gramatyki, 

doskonale zna 

metody i techniki 

ćwiczenia i 

doskonalenia 

wszystkich 

sprawności 

językowych   

kultury,  

cywilizacji,  

literatury,internetu, 

słownictwa i 

gramatyki, 

perfekcyjnie zna 

metody i techniki 

ćwiczenia i 

doskonalenia 

wszystkich 

sprawności 

językowych   

Efekty kształcenia 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

przygotować 

wypowiedzi ustnej 

/ pisemnej, nie 

bierze udziału w 

dyskusji, nie potrafi 

przygotować 

prezentacji, dobrać 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminować 

błędów w oparciu o 

techniki 

doskonalenia 

sprawności 

językowych 

 

Student potrafi w 

dostatecznym 

stopniu przygotować 

wypowiedź ustną / 

pisemną, rzadko 

bierze udział w 

dyskusji, potrafi 

przygotować 

zadowalającą 

prezentację, ma 

problem z doborem 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów w oparciu o 

techniki 

doskonalenia 

sprawności 

językowych 

Student potrafi 

przygotować w 

miarę poprawną 

wypowiedź ustną / 

pisemną, bierze 

udział w dyskusji, 

potrafi 

przygotować  dobrą 

prezentację, ma 

niewielki problem z 

doborem 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów w oparciu o 

techniki 

doskonalenia 

sprawności 

językowych 

Student potrafi 

przygotować 

oryginalną 

wypowiedź ustną / 

pisemną, bierze 

aktywny udział w 

dyskusji, potrafi 

przygotować  

wyczerpującą 

prezentację, nie ma 

problemu z 

doborem 

odpowiednich 

źródeł i 

wyeliminowaniem 

błędów w oparciu o 

techniki 

doskonalenia 

sprawności 

językowych 

Efekty kształcenia 

Kompetencje 

Student nie pracuje 

nad osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

nie potrafi 

kierować pracą w 

zespole, 

przedstawiać 

własnych sądów i 

opinii, nie jest 

zainteresowany 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, nie 

potrafi wykorzystać 

zdobytej wiedzy w 

środowisku 

zawodowym. 

Student pracuje 

dostatecznie nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, ma 

problemy z 

kierowaniem pracą 

w zespole, 

przedstawianiem 

własnych sądów i 

opinii, nie wykazuje 

zainteresowania 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, nie 

próbuje  

wykorzystać 

zdobytej wiedzy w 

środowisku 

zawodowym. 

Student aktywnie 

pracuje nad 

osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

potrafi 

zadowalająco 

kierować pracą w 

zespole, 

przedstawiać 

własne sądy i 

opinie, wykazuje 

zainteresowanie 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, stara 

się  wykorzystać 

zdobytą wiedzę w 

środowisku 

zawodowym. 

Student 

intensywnie pracuje 

nad osiągnięciem 

kompetencji 

komunikacyjnej, 

potrafi swobodnie 

kierować pracą w 

zespole, 

przedstawiać 

własne sądy i 

opinie, wykazuje 

duże 

zainteresowanie 

indywidualnym 

doskonaleniem 

kompetencji, 

potrafi umiejętnie 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę w 

środowisku 

zawodowym. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje w zależności od potrzeb studenta w kazdym terminie 

 


