
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje (ćwiczenia) 

III rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Wykształcenie kompetencji wypowiadania się w języku angielskim w określonych sytuacjach i 

kontekstach. 

C2 Wykształcenie umiejętności dostosowania się do rozmówcy. 
C3 Wykształcenie umiejętności publicznego zabierania głosu. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK_W12–Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym 

odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków 

EK_W13 –Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 

właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa 

i kulturoznawstwa anglojęzycznego 

EK_W16–Student ma świadomość 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) 

EK_W17 –Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych 

myśli i poglądów 

EK_W18 –Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 

EK_U01–Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną 

znajomością języka angielskiego 

EK_U03 –Student potrafi precyzyjnie poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w 

języku angielskim 

EK_U04 –Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego 

EK_U06–Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, 

pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia 

Angielska 

EK_U07 –Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka 

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

EK_U13 –Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, 

oraz potrafi formułować wnioski 

EK_U20 –Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na 

wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych 

EK_U21–Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim z 

zastosowaniem technik audiowizualnych 

EK_K03 –Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z 

zakresu języka angielskiego 

K_K04 –Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

K_K06 –Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie 

realizacji stawianych sobie zadań 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  Liczba 



godzin 

Semestr I   

K1. Wypowiedź ustna – reakcja na określoną sytuację. 6 

K2. Wypowiedź ustna – reakcja na określony tekst. 6 

K3. Publiczne zabieranie głosu w dyskusji. 6 

K4. Argumentowanie w publicznej dyskusji. 6 

K5. Wypowiedź ustna w ściśle określonych ramach czasowych. 6 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Materiały własne (opracowania, notatki). 
Materiały autentyczne, zasoby internetowe. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Prezentacja wybranego zagadnienia/dyskusja (Power Point, praca w parach). 

P1 Wypowiedź na określony temat (interakcja ustna) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie prezentacji 60 

Przygotowanie materiałów do zajęć 30 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje 4 

SUMA 124 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Longman Exam Skills CPE:Listening and Speaking Fiona Scott Barrett 

2. Listening and Speaking Skills For the Revised CPE Virginia Evans Sally Scott 

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

Mgr. Anita Pasik anitapasik@wp.pl 

 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie posiada 

żadnej wiedzy na 

temat komunikacji 

werbalnej. 

Student posiada 

ograniczoną 

wiedzę na temat 

komunikacji 

werbalnej. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę na temat 

komunikacji 

werbalnej. Zna 

podstawowe 

wymogi dotyczące 

kontekstu 

komunikacji. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę na temat 

komunikacji 

werbalnej. Zna 

ograniczenia i 

wymogi dotyczące 

kontekstu, sytuacji, 

rozmówcy. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

zaprezentować 

żadnych 

argumentów w 

wypowiedzi ustnej. 

Student potrafi 

zaprezentować 

część argumentów, 

inne pomija, albo 

przedstawia we 

fragmentaryczny 

sposób. Błędy 

Student potrafi 

rzeczowo 

zaprezentować 

wszystkie 

najwazniejsze 

argumenty. Błędy 

językowe nie mają 

Student potrafi 

rzeczowo 

zaprezentować 

wszystkie 

najwazniejsze 

argumenty. Drobne 

błędy językowe nie 
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językowe 

utrudniają 

zrozumienie treści 

wypowiedzi. 

wpływu na 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

mają wpływu na 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

Wypowiedź 

cechuje klarowność 

i wysoki poziom 

językowy. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie potrafi 

wypowiedzieć się 

publicznie biorąc 

pod uwagę kontekst, 

sytuację i 

rozmówcę. Podczas 

wykonywania zadań 

nie potrafi 

współpracować z 

innymi. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

publicznie biorąc w 

ograniczonym 

stopniu pod uwagę 

kontekst, sytuację i 

rozmówcę. 

Podczas 

wykonywania 

zadań potrafi w 

ograniczonym 

stopniu 

współpracować z 

innymi. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

publicznie biorąc 

pod uwagę kontekst, 

sytuację i 

rozmówcę. Podczas 

wykonywania zadań 

potrafi 

współpracować z 

innymi. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

publicznie biorąc 

pod uwagę 

kontekst, sytuację i 

rozmówcę. Podczas 

wykonywania 

zadań potrafi 

współpracować z 

innymi. Potrafi 

dostostować się do 

zmieniających się 

warunków. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Czwartki 11-12.30, pok. C-940. 

 

 

 

 


