
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU:
Praktyczna Nauka języka Angielskiego – Pisanie

 2-gi rok filologii angielskiej, 2012-2013

CEL PRZEDMIOTU
C1 Nauka poprawnego redagowania rozprawki i argumentacji z tematyki ogólnospołecznej.
C2 Nauka zasad typografii angielskiej.
C3 Nauka prawidłowego stosowania interpunkcji w języku angielskim.
C4 Nauka poprawnego stosowania łączników (discourse markers) w języku angielskim.
C5 Nauka poprawnego redagowania streszczenia (summary).
C6 Opanowanie językowych sprawności komunikacyjnych na poziomie B1/B2.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Przedmiot jest częścią bloku Praktyczna Nauka Języka Angielskiego; 
2. Zaliczenie przedmiotu PNJA Pisanie na 1. roku;
3. Umiejętność konstruowania logicznego i spójnego tekstu w języku polskim.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA:
EKW1 – Student opanował teoretyczne zasady redagowania form tekstowych stanowiących temat zajęć.
EKW2 – Student zna reguły interpunkcji w języku angielskim.
EKW3 – Student zna podstawowe zasady typografii angielskim.
EKW4 – Student zna formy łączników w języku angielskim.
EKW5 – Student wzbogacił słownictwo w stopniu, który zbliża go do poziomu B1/B2.
UMIEJĘTNOŚCI:
EKU1 – Student potrafi poprawnie zredagować tekst rozprawki, streszczenia.
EKU2 – Student potrafi poprawnie zastosować  zasady interpunkcji w redagowanym przez siebie tekście w 
języku angielskim
EKU3 – Student potrafi poprawnie napisać tekst na komputerze z zachowaniem zasad typografii angielskiej.
EKU4 – Student potrafi prawidłowo zastosować łączniki w redagowanym przez siebie tekście.
EKU5 – Student potrafi czynnie zastosować poznane słownictwo w redagowanych przez siebie tekstach.
KOMPETENCJE:
EKK1 – Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w środowisku zawodowym.
EKK2 – Student potrafi dokonać wyboru formy tekstu w zależności od sytuacji zawodowej.
EKK3 – Student potrafi pracować w grupie w ramach redakcji tekstu.
EKK4 – Student potrafi skonstruować pisemną wypowiedź na tematy ogólnospołeczne.
EKK5 – Student sprawnie posługuje się poznanym słownictwem w konkretnej sytuacji życiowej lub 
zawodowej.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Ćwiczenia (C); Semestr I Liczba 
godzin

C1. Paragraphs and Paragraphing. 2
C2. Text-based exercises. Writing a summary. 2
C3. Discussion of homework assignment
C4. For-And-Against Essays. 2
C5. Formal style. 2
C6. Discussion of homework assignment. 2
C7. Coordination. 2
C8. Substantiating the argument – Case study. 2
C9. Discussion of homework assignment. 2
C10. In-class assignment. 2



C11. Comparison and Contrast. 2
C12. Qualification and Concession. 2
C13. Discussion of homework assignment. 2
C14. In-class task. 2
C15. Discussion of in-class task. 2

Suma godzin 30

Forma zajęć – Ćwiczenia (C); Semestr II Liczba 
godzin

C1. Essays suggesting solutions to a problem. 2
C2. Essays suggesting solutions to a problem – Case Study. 2
C3. Discussion of homework assignment. 2
C4. Text-based exercise – Recapitulation of argument. 2
C5. Discussion of homework assignment. 2
C6. Syntactic structures useful in writing. 2
C7. Syntactic structures useful in writing - exercises. 2
C8. Discussion of homework assignment. 2
C9. Opinion essays. 2
C10.Opinion essays – Case study. 2
C11. Discussion of homework assignment. 2
C12. Substantiating the argument – Case study. 2
C13. Stylistic exercises. 2
C14. In-class task – Mock exam. 2
C15. Discussion of In-class task. 2

Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w 
czasopismach oraz ćwiczenia zaczerpnięte z Patrz rubryka Literatura

SPOSOBY OCENY 
F1 Prace pisemne – eseje w liczbie od 3 do 5 na semestr
F2 Praca pisemna – redakcja wstępu
F3 Praca pisemna – redakcja planu eseju
F5 Praca pisemna – streszczenie
F6 Praca pisemna – zreferowanie debaty 
P1 Średnia z ocen uzyskanych w trakcie semestru
P2 Egzamin końcowy – esej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godziny w tygodniu w ramach 
konsultacji

Przygotowanie się do zajęć Średnio – 3 godziny tygodniowo
SUMA 5
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 4 (2+2)

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w 
czasopismach
oraz ćwiczenia zaczerpnięte z:
Evans, Virginia (2002) Practice Writing. Proficiency, Newbury: Express Publishing.
Macpherson, Robin (2004) English for Writers and Translators, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe  PWN.
Gude, Kathy; Duckworth, Michael (2000) Masterclass. Proficiency, Oxford: Oxford University Press.



PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Dr Tomasz Niedokos; niedokos@kul.lublin.pl   Mgr Monika Wilk; m_wilk@onet.eu

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

WIEDZA

Student nie zna 
zasad redagowania i 

struktur tekstu 
argumentacyjnego, 

nie zna zasad 
typografii 

angielskiej  ani 
interpunkcji 

angielskiej; nie zna 
form łączników w 
języku angielskim, 

nie zna zasad 
sporządzania 
streszczenia.

Student dysponuje 
niepełną i 

selektywną wiedzą 
w zakresie struktur 

tekstu 
argumentacyjnego, 
zasad typografii i 

interpunkcji 
angielskiej, w 

niewielkim stopniu 
opanował formy 

łączników w języku 
angielskim, słabo 

zna zasady 
sporządzania 
streszczenia.

Student w stopniu 
zadowalającym zna 

struktury tekstu 
argumentacyjnego, 
zasady typografii i 

interpunkcji 
angielskiej, dobrze 
opanował formy 

łączników w języku 
angielskim, zna 

zasady sporządzania 
streszczenia.

Student bardzo 
dobrze opanował 

znajomość struktur 
tekstu 

argumentacyjnego, 
zasady interpuncji i 

typografii 
angielskiej,  bardzo 
dobrze zna łączniki, 
swobodnie operuje 
wiedzą w zakresie 
reguł dotyczących 

sporządzania 
streszczenia.

UMIEJĘTNOŚCI Student nie potrafi 
zredagować 
rozprawki, 

poprawnie napisać 
tekstu rozprawki na 

komputerze, 
prawidłowo 

stosować zasad 
interpuncji 
angielskiej, 

posługiwać się 
łącznikami, nie 

potrafi zredagować 
streszczenia ani 

zreferować 
argumentów w 

debacie.

Student redaguje 
poprawnie zaledwie 

niektóre części 
rozprawki (np. 

elementy wstępu, 
zakończenia lub 

rozwinięcia), 
potrafi napisać tekst 

rozprawki na 
komputerze 

stosując zaledwie 
niektóre zasady 

typografii, 
wybiórczo stosuje 

zasady interpunkcji 
angielskiej, 

posługuje sie tylko 
niektórymi – 

podstawowymi 
łącznikami, 

redaguje poprawnie 
jedynie niektóre 

fragmenty 
streszczenia i 
wniewielkim 

stopniu potrafi 
zreferować 

argumenty w 
debacie w debacie.

Student poprawnie 
redaguje wszystkie 
części rozprawki, 
umie napisać tekst 

francuski na 
komputerze 

poprawnie stosując 
zasady typografii, 
umie poprawnie 

zastosować zasady 
interpunkcji 
angielskiej, 

stosować łączniki w 
języku angielskim, 

redaguje tekst 
prawidłowo stosując 
zasady streszczenia i 
w sposób klarowny 
potrafi zreferować 

argumenty w 
debacie w debacie w 
języku angielskim

Student potrafi 
zbudować poprawną 
strukturę dysertacji i 

dostosować ją do 
zaproponowanej 

argumentacji, którą 
prowadzi w sposób 

logiczny, 
przejrzysty, 
poprawny i 

urozmaicony 
stylistycznie, 
posługując się 
adekwatnym 

słownictwem; potrafi 
poprawnie napisać 

tekst w języku 
angielskim na 
komputerze, 

z dbałością o jego 
estetykę, 

przejrzystość 
graficzną i zasady 
typografii; Student 

nie tylko potrafi 
poprawnie stosować 
zasady interpunkcji 

angielskiej, ale 
również potrafi użyć 

w tekście różnych 
środków 

interpunkcujnych w 
całej ich 

różnorodności. 
Student potrafi 

swobodnie stosować 
łączniki w języku 

angielskim, 



poprawnie pod 
względem gramatyki 
i kontekstu, potrafi 
znaleźć synonimy, 

wyrazić relację 
logiczną w zdaniu na 

wiele sposobów. 
Student nie tylko 

prawidłowo redaguje 
streszczenie i 

sprawozdanie, ale 
również potrafi 
samodzielnie 

odnaleźć i przekazać 
w streszczeniu i 
podsumowaniu 
debaty relacje 

logiczne w tekście, 
znajduje adekwatne 
synonimy do słów-
kluczy użytych w 

oryginale, posługuje 
się poprawnym 

językiem angielskim.

KOMPETENCJE

Student nie umie 
stosować formy 

tekstu adekwatnie 
do określonej 

sytuacji życiowej 
bądź zawodowej, 

nie potrafi pisemnie 
wypowiedzieć się 
na temat danego 

zagadnienia 
społecznego, nie 

potrafi pracować w 
grupie. 

Student w stopniu 
ograniczonym umie 

stosować różne 
formy tekstu 

adekwatnie do 
określonej sytuacji 

życiowej bądź 
zawodowej, 

pisemnie 
wypowiedzieć się 
na temat danego 

zagadnienia 
społecznego, w 
stopniu mało 

zadowalającym 
potrafi pracować w 

grupie.

Student w stopniu 
zadowalającym 
potrafi stosować 

różne formy tekstu 
adekwatnie do 

określonej sytuacji 
życiowej bądź 
zawodowej, 

pisemnie 
wypowiedzieć się na 

temat danego 
zagadnienia 

społecznego, w 
stopniu 

zadowalającym 
potrafi pracować w 

grupie.

Student swobodnie 
posługuje się 

różnymi formami 
tekstu adekwatnie do 
określonej sytuacji 

życiowej bądź 
zawodowej, 

z łatwością potrafi 
pisemnie 

wypowiedzieć się na 
temat danego 
zagadnienia 
społecznego, 

sprawnie organizuje 
pracę w grupie w 
zakresie analizy i 
redakcji tekstów.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

W I-szym semestrze zajęcia dr T. Niedokosa odbywaja się w poniedziałki w godz.9:10:10:40 i we wtorki w 
godz. 7:30-10:40, konsultacje we wtorki godz. 10:40- 12:10.; mgr Moniki Wilk w czwartek 9:10-10:50, 
konsultacje w czwartek 10:50-12;20


