
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Język Walijski II Rok BA 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 zdobywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych obejmujących typowe 

sytuacje codzienne  

C2 zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu gramatyki języka walijskiego 

C3 zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu kultury walijskiej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W2: ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka walijskiego 

EK P_W3: zna podstawowe struktury zdań 

EK P_W4: zna zwyczajowe wyrażenia i zwroty w zakresie języka ogólnego 

EK P_W5: rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów dotyczących 

sytuacji życia codziennego 

EK P_U1: potrafi brać udział w typowej rozmowie na znane tematy 

EK P_U2: umie napisać krótkie i proste notatki  

EK P_U3: potrafi rozpoznać szczegółowe informacje w tekstach dotyczących życia codziennego  

EK P_U4: potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa w typowych sytuacjach komunikacji 

EK P_U5: jest w stanie wydobyć i zrozumieć sens krótszych wypowiedzi 

EK P_K1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji  

EK P_K2: przejawia otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności 

EK P_K3: posiada elementarną umiejętność tworzenia prac pisemnych 

EK P_K4: jest w stanie radzić sobie w krótkich i prostych rozmowach towarzyskich 

EK P_K5: potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr 1  

ĆW1. Introduction, Greetings 2 

ĆW2. Pwy wyt ti? Pwy ydi o? – me, you, him, her 2 

ĆW3. Age and numerals 2 

ĆW4. O le ti’n dod? / Lle ti’n byw? 2 

ĆW5. Introduction to soft and nasal mutations  2 

ĆW6. Practice mutations by revising O le ti’n dod?/Lle ti’n byw? 2 

ĆW7. Describing future plans, days of the week 2 

ĆW8. Mutation practice, revision of negative 2 

ĆW9. Dwi’n hoffi – interests 2 

ĆW10. Interests continued 2 

ĆW11. The weather 2 

ĆW12. Possessions – Mae gen i 2 

ĆW13. Possession and family vocabulary 2 

ĆW14. End of semester test 2 



ĆW15. Test feedback and revision  2 

Suma Godzin 30 

Semestr 2  

ĆW1. Revision and talking about experiences in past tense – es i 2 

ĆW2. Past tense continued – ges i, and food vocabulary   2 

ĆW3. Vocabulary revision and collaborative translation of text in past tense 2 

ĆW4. Writing experiences in past tense 2 

ĆW5. The possessive and aspirate mutations 2 

ĆW6. The possessive continued 2 

ĆW7. The time 2 

ĆW8. Wnes i – past tense 2 

ĆW9. Wnes i continued 2 

ĆW10. Collaborative translation of text in past tense using Wnes i 2 

ĆW11. Describing and giving opinions using adjectives 2 

ĆW12. Describing people using adjectives 2 

ĆW13. Description continued 2 

ĆW14. Revision of year 2 

ĆW15. End of semester test 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem 

podręcznika i materiałów autorskich. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Dwa testy kontrolne oraz przygotowanie do zajęć: prace domowe, krótka wypowiedź ustna 

F2 Ocena na koniec semestru stanowi średnią arytmetyczną ocen formujących; dodatkowo 

warunkiem uzsykania zaliczenia jest obecność na zajęciach. 

P1 Ocena na koniec roku stanowi średnią arytmetyczną ocen formujących i oceny testu końcowego; 

dodatkowo warunkiem uzsykania zaliczenia jest obecność na zajęciach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć 60 

SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Gramadeg Cymraeg Cyfoes. Gomer 2007. 

King, Gareth. Colloquial Welsh. Routledge 1995. 

Meek, Elin. Cwrs Mynediad – Fersiwn y De. CBAC 2007. 

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

Sion Pennar 

sionpennar@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 
Nie uczęszcza na 

zajęcia 

Posiada 

elementarną 

Posiada 

podstawową 

Posiada 

podstawową 



wiedzę z zakresu 

gramatyki 

wiedzę z zakrsu 

gramatyki 

wiedzę z zakrsu 

gramatyki 

Efekt 

Umiejętności 

Nie zalicza 

testów 

kontrolnych, nie 

oddaje prac 

pisemnych 

Nie potrafi 

zastosować 

wiedzy w 

praktyce 

Umie zastosować 

posiadaną wiedzę 

w praktyce 

Umie zastosować 

posiadaną wiedzę 

w praktyce 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Nie wykazuje  

aktywności w 

indywidulanym 

realizowaniu 

zadań ani w 

pracach 

zespołowych 

Ma trudności w 

nawiązywaniu 

kontaktu i 

reagowaniu na 

komunikat 

Potrafi radzić 

sobie w prostych 

rozmowach 

towarzyskich 

wykazuje 

aktywną postawę 

nakierowaną na 

chęć komunikacji 

i otwartość w 

eksploatowaniu 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Czwartek 13h00 – 14h00 

 

 


