
  

Sylabus 

 
1.   Wykładowca 

st. wykładowca mgr Inez Szachułowicz 

Studium Języków Obcych ASP 

 

2.   Przedmiot 

Lektorat języka angielskiego dla grup międzywydziałowych  na poziomie B2  dla studiów I stopnia 

 

3.   Typ przedmiotu 

      Obowiązkowy 

Rok I II III 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 1 1 1 1 

Ilość godzin w 

tygodniu 

2 2 2 2 2 2 

Rodzaj zaliczenia zst zst   zst  zst   zst egz 

Legenda zst – zaliczenie ze stopniem 

egz - egzamin 

 

4.   Metody nauczania (forma zajęć). 

    Ćwiczenia - zajęcia grupowe oparte na ćwiczeniu umiejętności językowych, prowadzące do osiągnięcia 

efektów założonych dla poziomu B2 według Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego 

    Wykład 

 

 

5.   Język wykładowy: 

      Język angielski i język polski 

 

6.   Imię i nazwisko wykładowcy (lektorzy języka angielskiego w SJO). 

     mgr Inez Szachułowicz 

     mgr Mariola Pachnia 

     mgr Hanna Kaczmarczyk 

     mgr Magdalena Potts 

     mgr Małgorzata Wujec 

 

7.   Wymagania wstępne. 

      Zakwalifikowanie studentów do grup językowych na poziomie B2 na podstawie testu poziomującego 

 

8.   Wymagania końcowe. 

      Uzyskanie zaliczenia na koniec każdego semestru. 

      Zdany egzamin końcowy (ustny i pisemny) po 6 semestrach nauki języka. 

 

9.   Treści programowe nauczania (treść zajęć).  

 

Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do komunikowania się w języku obcym w 

środowisku naturalnym, a w szczególności: 

-  relacjonowania wydarzeń i przedstawienia własnej opinii z uzasadnieniem (włączanie się do dyskusji, 

precyzowanie wypowiedzi i zadawanie pytań, reagowanie na opinie, zgadzanie się, zaprzeczanie, 

komentowanie z wykorzystaniem charakterystycznych zwrotów i wyrażeń ) 

 

-   rozumienia tekstów dotyczących zainteresowań osobistych i zawodowych - czytanie z uwzględnieniem 

ogólnego przekazu tekstu (skimming), identyfikowanie konkretnych informacji w tekście (scanning), 

rozpoznawanie i efektywnie użycie spójników 

 

- wyrażanie myśli w formie pisemnej na tematy osobiste i zawodowe. 



  

Zagadnienia omawiane: 

 

1. Dom, rodzina, style życia, zainteresowania 

2. Podróże i turystyka 

3. Szkoła i praca 

4. Edukacja,  nauczanie języków obcych 

5. Reklama 

6. Technika i projektowanie 

7. Świat przyrody 

8. Kultura, sport, zdrowie - nowe trendy 

9. Sztuka i media ( muzea, galerie, znani artyści)  

10. Zakupy i usługi 

 

Materiał gramatyczny: 

 

1.Przymiotniki i przysłówki ( stopniowanie, budowa słowotwórcza) 

2. Powtórzenie i rozszerzenie użycia  czasów teraźniejszych, przeszłych , przyszłych. 

3.  Zdania względne ( defining / non-defining clauses) 

4. Czasowniki - modalne  (wyrażenie przyzwolenia, powinności, konieczności),  

                        - złożone (Phrasal Verbs) 

5. Zdania warunkowe. 

6. Strona bierna. 

7. Mowa zależna. 

8. Zdania podrzędne (okolicznikowe czasu, celu, skutkowe, przyzwalające). 

9. Konstrukcje czasownikowe (gerund / infinitive ) 

10. Rzeczowniki - policzalne / niepoliczalne 

                            -  budowa słowotwórcza  (przyrostki i przedrostki) 

11. Przedimki – określone i nieokreślone. 

 

10.   Kryteria oceny 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne i aktywne  uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są dwie 

nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie zaliczenia semestru na podstawie pozytywnych ocen cząstkowych 

z testów i wypowiedzi ustnych, jak również pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. 

Zdany egzamin końcowy (ustny i pisemny) po 6 semestrach nauki języka. 

 

11.    Literatura (piśmiennictwo). 

 

        Spis literatury podstawowej: 

1. Bell, Gower, First Expert – Coursebook, Pearson, 2017 

2. Oxender, Latham-Koening, New English File/Upper-intermediate – Student’s Book Oxford, 2002;  

3. Oxender, Latham-Koening, New English File/Upper-intermediate – Workbook Oxford, 2002 

       Spis literatury uzupełniającej: 

1. Grant, David, McLarty, Robert, Business Basics Oxford, 1995;  

2. Hopkins, Andy, Potter, Jocelyn, Work in Progress Longman, 1997;  

3. Murphy, Raymond, English Grammar In Use Cambridge University Press, 2004;  

4. Hevings, Martin, Advanced Grammar In Use Cambridge University Press, 2002 

5. Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford University Press, 2005 

6. Eastwood, John, Oxford Practice Grammar Oxford, 1992;  

7. Oxford Advanced Learner's Dictionary Oxford, 2005;  

8. M. McCarthy, F. O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2002 

9. V. Evans, FCE Use of English, Express Publishing 1998 



  

10. M. Vince, First Certificate Language Practice , Macmillan 2003 

11. Czasopisma i gazety ( Newsweek, The Times, The Guardian) 

12.  Cel zajęć. 

  

   Celem zajęć  jest przygotowanie  studentów do wykorzystania języka  angielskiego w życiu codziennym, 

w środowisku akademickim i środowisku pracy na poziomie zapewniającym efektywną komunikację 

językową. Proces nauczania obejmuje cztery sprawności – słuchania, mówienia, czytania i pisania, a 

docelowy ich poziom ma umożliwić studentom samodzielne zdobywanie informacji, przetwarzanie ich, 

reagowanie i wyrażanie emocji zarówno w mowie jak i piśmie.  

Zapoznanie studentów z kulturą i zwyczajami państw  anglosaskich ma poszerzyć ich wiedzę ogólną i 

wzbogacić doświadczenie. Zakłada się wykształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się, auto-korekty, 

analizy i planowania dalszego toku nauczania.                              

    Cele szczegółowe:  

    Po ukończeniu zajęć, studenci powinni:  

 używać poprawnie gramatyki angielskiej (czasy gramatyczne, czasowniki modalne, łączniki, itp.) w 

stopniu pozwalającym na wyrażenie różnic znaczeniowych używanych struktur, zarówno w mowie 

jak i piśmie  

 umiejętnie udzielać informacji oraz instrukcji  

 swobodnie przeprowadzać rozmowy na tematy zawodowe i prywatne, rozmawiać o 

zainteresowaniach, przedstawić się w kontekście artystycznym 

 przygotowywać i przeprowadzać prezentację związaną tematycznie z wykładanym przedmiotem  

 efektywnie korzystać z tekstów źródłowych  

 

 sporządzić notatkę z wysłuchanych treści 

 

 

13.    Zamierzone efekty kształcenia w zakresie: 

        

  Umiejętności:  

         Przewiduje się, że student po ukończeniu lektoratu językowego będzie potrafił zrozumieć różne 

aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję 

specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Będzie potrafił porozumieć się swobodnie i 

spontanicznie, z innymi  użytkownikami języka angielskiego Będzie również w stanie wyrażać się w sposób 

jasny i szczegółowy na wiele tematów, a  w szczególności związanych z edukacją, kulturą i sztuką, wyrażać 

opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów.  

     

Wiedza: 

W zakresie gramatyki  student powinien osiągnąć wiedzę w stopniu pozwalającym na wyrażenie różnic 

znaczeniowych używanych struktur w mowie i piśmie. 

W zakresie słownictwa student osiągnie wiedzę pozwalającego na komunikację, zarówno w mowie jak i w 

piśmie w obszarach językowych prywatnych i zawodowych 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem student będzie potrafił zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady 

oraz nadążać za złożonymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest mu przynajmniej w pewnym stopniu 

znany. Powinien również rozumieć programy telewizyjne i radiowe o tematyce specjalistycznej.  

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem student będzie potrafił czytać ze zrozumieniem artykuły i reportaże 

dotyczące problemów współczesnego świata, w szczególności z obszaru sztuki i nauki, w których piszący 

prezentują określone stanowiska i poglądy. Powinien rozumieć literaturę popularno-naukową i artykuły 

dotyczące jego obszaru zainteresowań zawodowych. 

 



  

W zakresie pisania student będzie potrafił pisać teksty związane ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi 

napisać esej, raport, podanie o pracę, recenzję. W tekstach potrafi wyrazić swoją opinię przedstawiając różne 

argumenty i punkty widzenia. 

 

W zakresie mówienia student w miarę płynnie i bez przygotowania będzie potrafił porozumiewać się z 

obcokrajowcami, będzie potrafił w prowadzonej dyskusji przedstawić swój punkt widzenia i podać istotne 

argumenty. 

Student  będzie potrafił praktycznie wykorzystać wiedzę o kulturze i języku zdobytą na zajęciach 

językowych w sytuacjach pozaszkolnych.  

 

 

    Inne kompetencje ( postawy): 

    Przewiduje się, że student po ukończeniu lektoratu językowego nabędzie: 

 - umiejętność pracy w grupie i przedstawienia swojego punktu widzenia 

- umiejętność wyrażania opinii 

-  umiejętność aprobowania opinii i postaw innych osób 

- umiejętność docierania do informacji 

- chęć dalszego kształcenia językowego 

 

14.   Wartościowanie efektów w skali 1 :3  

        

umiejętności - 3 

wiedza -3 

postawy - 3 

 

 

15.   Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w %). 

 

 Aktywny udział w zajęciach –  10% 

 Praca pisemna – 20% 

 Test śródsemestralny  – 20%  

 Test końcowy semestralny – 50 % 

 

16.    Prerekwizyty. 

 

Znajomość podstawowych zagadnień językowych na poziomie B1. 

 

17.     Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

 

1. Wyposażona pracownia lingwistyczna (tablica, pisak/kreda, magnetofon, możliwość przechowywania 

pomocy naukowych wraz z zamykaną szafą). 

2. Dostęp do internetu, projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

3. Przenośny komputer z twardym dyskiem powyżej 100GB i ponad 2 GB pamięci RAM. 

4. Dostęp do kserokopiarki. 

 

 


