
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU 
Rok akademicki:  (2017/1018)  Semestr: (zimowy/letni) 

Nazwa modułu Język obcy (język angielski) 

Wydział Humanistyczny 

Instytut/Katedra Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa 

Kierunek Filologia 

Specjalność/specjalizacja Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia, rok I 

Opisywana forma zajęć Konwersatorium w języku obcym 

Liczba godzin 

dydaktycznych 
60 

  

Tytuł /stopień naukowy 

(zawodowy) 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia 

mgr Marzenna Kozłow 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 

Materiał gramatyczny obejmuje: czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, określanie przyszłości 

 

Słownictwo i zagadnienia związane ze specyfiką kierunku 

 

Konwersacja: 

Zagadnienia związane ze specyfiką kierunku 

Zagadnienia związane z mediami. 

Zagadnienia związane z rynkiem pracy – wybór zawodu, CV, List intencyjny, biura 

pośrednictwa pracy, różne zawody oraz cechy i predyspozycje niezbędne do ich 

wykonywania, zawody i płace w Polsce i UK, problem bezrobocia. 

Zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami – futurologia, podróże kosmiczne, 

komputery w życiu codziennym i zawodowym, Internet, gry komputerowe, komunikacja – e-

maile, on-line shopping. 

Zagadnienia związane z rozrywką, TV (reality TV), radio, kino (prestiżowe nagrody), sale 

koncertowe, formy spędzania wolnego czasu w UK. 

Zagadnienia związane ze stylem życia – stres, sport amatorski, rola zwierząt w życiu 

człowieka. 

 

Metody dydaktyczne 
Praca z książką, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 

indywidualne projekty studenckie, praca w grupach.    

Metody i kryteria oceniania 

Aktywność na ćwiczeniach, prezentacja, praca z książką, 

kolokwium z gramatyki, słownictwa, test na rozumienie tekstu 

czytanego i słuchanego. 

 

na ocenę dostateczną- student posługuje się językiem 

mówionym i pisanym w stopniu zadawalającym popełniając 

liczne błędy gramatyczne, fonetyczne i leksykalne, jednakże 

umożliwiającym zrozumienie 

 

na ocenę dobrą- student posługuje się językiem mówionym i 

pisanym używając słownictwa i struktur prezentowanych na 

zajęciach, popełniając nieliczne błędy 

 



na ocenę bardzo dobrą- student posługuje się językiem 

mówionym i pisanym bardzo płynnie, używając poszerzonego 

słownictwa, sporadycznie popełniając błędy 

Rygor zaliczenia Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa  Speakout extra-Pearson, Pearson Education Limited 2015 

Literatura uzupełniająca 

1. Maciej Matasek.: Język angielski słownictwo, 

Wydawnictwo Handybooks, Poznań 2006 

2. A.J.Thomson,A.V.Martinet: A Practical English Grammar, 

Oxford University Press 

3. Michael Vince: First Certificate Language Practice, 

Heineman 

4.  Barbara Otto, Marcin Otto: Here is the news (part 1,2), 

Poltext 2007 

5. www.busyteacher.com 

6. www.englishtips.org 

7. www.brakingnewsenglish.com 
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