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Nazwa przedmiotu:  

  

Język angielski 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 4 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 1 I ćwiczenia 30 2 

 1 II ćwiczenia 30 2 

 2 III ćwiczenia 30 2 

 2 IV ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 18 2 

 1 II ćwiczenia 18 2 

 2 III ćwiczenia 18 2 

 2 IV ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : mgr A. Sobczyński 

 

Wymagania wstępne:  

Przedmiot bazuje na wiadomościach ze szkoły średniej oraz kolejnych semestrów dotyczących 

podstawowych zwrotów, fraz leksykalnych i zagadnień gramatycznych. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Studenci opanowują język angielski na poziomie B1- B2 z uwzględnieniem  języka branżowego, 

tak aby potrafili: 

 Przedstawiać się, zawierać znajomości 

 Określać kierunki, podawać drogę 

 Formułować propozycje, przyjmować je i odmawiać 

 Zamawiać posiłki w restauracji 

 Redagować oficjalną i nieoficjalną korespondencję 

 Opowiadać o historii sztuki,  

 planować kalendarz zajęć,  

 pisać maile z podziękowaniami, zapytaniami  

 przedstawiać klientom cechy projektów  

 prezentować strukturę programów użytych w trakcie tworzenia projektów 

 planować przyszłe wydarzenia, wystawy 

 opisywać zmiany, trendy 

 opisywać materiał wizualny 

 dokonywać porównań 

 wymieniać się wiadomościami na tematy osobiste, negocjować 

 Formułować skargi, reklamacje oraz rozpatrywać je i reagować na nie 

 Opisywać wady i zalety konkretnego zawodu 

  Zamawiać i dostarczać materiały 



  negocjować ceny, składać pisemne zamówienia 

 określać cechy charakteru niezbędne na danym stanowisku 

 posługiwać się słownictwem niezbędnym w trakcie procesu rekrutacji 

 redagować swój życiorys oraz list motywacyjny 

 posługiwać się słownictwem z zakresu ścieżki kariery i awansu 

 posługiwać się słownictwem z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w 

miejscu pracy 

 posługiwać się słownictwem z zakresu sytuacji towarzyskich biznesowych oraz 

prywatnych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

 PS6_WG K6_W03 W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w 

trakcie studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 

Umiejętności. Student potrafi:  

  

PS6_UK 

 

K6_U17 Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

 PS6_KK 
K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

Metody kształcenia:  

 Metoda komunikatywno-sytuacyjna - zakłada maksymalny nacisk na naukę i praktykowanie 

konwersacji. Jednocześnie nie odbywa się to bez wprowadzania, w mniejszym stopniu niż 

mówienie jednak elementów gramatycznych oraz leksykalnych. Ważnym aspektem jest nacisk na 

rozumienie ze słuchu oraz sprawne porozumiewanie się. Zajęcia oparte są na sytuacjach 

codziennych, wziętych z życia i języka potocznego.  

Na zajęciach studenci często dzieleni są na grupy/ w pary - mogą ten sposób rozmawiać ze sobą, 

odgrywać zainscenizowane sytuacje. Zajęcia odbywają się w laboratorium językowym (słuchawki/ 

mikrofony), rzutnik multimedialny oraz tablica interaktywna. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie lektoratu następuje na podstawie kontrolnych prac pisemnych (1-2 kolokwiów) w 

trakcie trwania semestru. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (dopuszcza się dwie 

nieobecności w semestrze). Dla studentów, którzy nie zaliczą testu pisemnego w trybie normalnym 

odbywa się zaliczenie  poprawkowe z danej partii materiału w trakcie konsultacji danego lektora. 

W trakcie semestru student jest zobowiązywany do opracowywania w domu ćwiczeń 

gramatycznych lub leksykalnych utrwalających materiał z zajęć. Dopuszcza się sprawdzenie 

materiału z ostatnich zajęć w postaci niezapowiedzianej kartkówki.  

Warunkiem zaliczenia jest:  

zaliczenie wszystkich testów pisemnych (1-2) i kartkówek (1-2) 

ogólne przygotowanie studenta do zajęć (praca domowe, udział na zajęciach) 

frekwencja 

EGZAMIN - Sem IV 



Treści: 

Czasownik ‘to be’; przymiotniki dzierżawcze my/ your/  her; Liczby, Powitania; Pożegnania; 

Pozdrowienia 

Czasownik ‘to be’ – pytania/ przeczenia; dopełniacz saksoński; Rodzina; Przeciwieństwa – good 

vs. Bad; dialog w kawiarni/ fast food  

Czas Present Simple; zawody; godziny; hobby; wolny czas; social expressions 

There is/are; przyimki – behind, next to; some/any; this/that; meble; mieszkanie; Pytanie o drogę; 

udzielanie instrukcji 

Can/ Can’t/ could/ couldn’t – was/ were; rozmowa telefoniczna 

Czas Past Simple- czasowniki regularne/ nieregularne; Special occasions- urodziny, ślub; 

podawanie daty 

Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne; I like vs. I’d like; much/ more; Uprzejme prośby i zapytania 

Przymiotniki- stopniowanie; have got; Miasto/ wieś- porównania;  

Czas Present Continuous; whose; ubrania; dialog w sklepie odzieżowym 

Konstrukcja ‘be going to’ – wyrażanie przyszłości; bezokolicznik celu; pogoda; propozycje; oferty; 

akceptacja; odrzucanie 

Formy pytające; przymiotniki vs. Przysłówki; opisywanie uczuć; Dworzec kolejowy 

Czas Present Perfect; ever/ never/ yet/ just/ already/ since/ for; Lotnisko 

     Zagadnienia specjalistyczne: 

Rysunek – rodzaje kresek – techniki stosowane w rysunku 

Projektowanie wnętrz – rozmowa z klientem (doradzanie, motywowanie, uzasadnianie 

wypowiedzi) 

Meble i sprzęty w różnych pomieszczeniach 

Rodzaje materiałów, wzorów, kształtów, rozmiarów 

Opisywanie tekstur i powierzchni, światło i cień 

Malarstwo – rodzaje pędzli, techniki malarskie, narzędzia  

Krytyka i opis dzieł sztuki 

Rzeźba 

Fotografia 

Programy komputerowe – CorelDraw, 3D Max, Photoshop  

CV – List  motywacyjny 

Organizacja wystaw i wernisaży 

Dyskusja na temat dzieł sztuki 

Style malarskie 

Historia sztuki 

Rodzaje budowli 

Style architektoniczne w sztuce 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. Soars L.& J. 2000. – New Headway Elementary-Intermediate Oxford University Press 

2. Lifelines – OUP – Elementary-Intermediate  

3. Inside-OUT – Macmillan – wszystkie poziomy 

4. Move – Macmillan – wszystkie poziomy 

Uzupełniająca: 

1. Słowniki Angielsko-Polskie, Polsko-Angielskie; Angielsko-Angielskie 

2. Zasoby Internetu 

3. Murphy. R. - Essential Grammar in Use – Elementary – Cambridge University Press 

4. Murphy R. - Essential Grammar in Use – Intermediate/ Advanced – Cambridge University 

Press 

5. Grammarway-1-4- Express Publishing 

6. Wordbuilder- Heinemann  

7. Good Grammar- Oxford University Press 

8. Jasińska; Prejbisz - Repetytorium Języka Angielskiego. 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 120 Praca na zajęciach: 72 

Praca własna: 80 Praca własna: 128 

 


