
Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 
 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z  nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr I – 5 ECTS 

Semestr II – 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
I semestr – 90 

II semestr – 90 

12 Koordynator  

13 Prowadzący 
dr Dominika Ruszkiewicz, mgr Jadwiga Chwistek, mgr Marta 

Pałucka  

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza: 
Student 

- ma podstawową wiedzę o budowie języka 

angielskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranych dziedzinach życia.  

K_W09 

 

Umiejętności: 
Student  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B1/B1+ ESOKJ (język 

angielski),  

K _U07 

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 



profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem anglo-języcznego kontekstu społeczno-

kulturowego oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma 

elementarne umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 
Student 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca 

indywidualna i w grupach, dyskusje, praca ze słownikiem, 

nagraniami audio i wideo, korzystanie ze źródeł internetowych, 

powtarzanie ze słuchu, dyktanda połączone z transkrypcją 

fonetyczną, praca z tekstem, czytanie samodzielne, w parach. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

zaliczenie z oceną po semestrze I 

zaliczenie po semestrze II 

egzamin pisemny po semestrze II 

kolokwia 

prace domowe 

aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
ocena uzależniona od ocen z kolokwiów, prac domowych i 

indywidualnych wypowiedzi studenta   

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka angielskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane - I semestr 90 godzin i 

II semestr 90 godzin a w ich skład wchodzą: Umiejętności 

zintegrowane, Fonetyka i Gramatyka praktyczna języka 

angielskiego. 

Głównym celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka 

angielskiego na poziomie podstawowym B1/B1+ ESOKJ; nabycie 

językowych kompetencji komunikacyjnych; kształcenie i 

rozwijanie sprawności w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem, 

mówieniu i pisaniu. Student posługujący się językiem na tym 

poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. Potrafi definiować i formułować zjawiska i 

informacje, które chce analizować. Potrafi radzić sobie w 

większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w 

czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem. 

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne na tematy, które 

są mu znane lub go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, 

zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, uzasadniając lub 

wyjaśniając swoje opinie i plany. Student widzi różnice w 

rejestrach: zwroty formalne i potoczne. Kurs nastawiony jest na 

podnoszenie ogólnej płynności językowej poprzez powtórzenie, 

usystematyzowanie i rozszerzenie słownictwa i struktur 

gramatycznych. Na zajęciach kładzie się nacisk na praktyczne 

ćwiczenia językowe. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

A. Umiejętności zintegrowane – 30 godzin sem. I i 30 godzin 

sem. II 

Kształcenie w zakresie następujących zagadnień leksykalnych i 

semantycznych: 

1. Rodzina, przodkowie; ważne dla nas daty i miejsca. 

2. Przedstawianie się w e-mailu. Formalne i nieformalne e-

maile. 

3. Pisanie: e-mail. 



4. Różnice między mężczyznami i kobietami. Związki 

między ludźmi. Opisywanie ludzi. Kolokacje z go, take, 

get, do. 

5. Rozmowy i wywiady. Rady dt. rozmowy (np. o pracę). 

Mówienie o sobie samym. Wyrażenia dwuwyrazowe (np. 

of course). 

6. Powtórzenie materiału z rozdziału 1. 

7. Wydarzenia i postaci w filmach historycznych. Gatunki 

filmowe. Doświadczenia. Wyrażenia z przyimkami. 

8. Wiadomości. Teorie spiskowe. Nagłówki prasowe. 

Relacjonowanie wydarzeń. 

9. Relacjonowanie wydarzeń. Opis wydarzenia. Spójniki.  

10. Czasowniki say i tell. Kłamstwa, kłamanie. Opowiadanie 

historii i anegdot. 

11. Pisanie: artykuł z opisem wydarzenia. 

12. Powtórzenie materiału z rozdziału 2. 

13. Problemy nastolatków i ich rodziców. Plany na 

przyszłość. 

14. Komunikacja (czasowniki). Krótkie wiadomości. Pisanie: 

wiadomość (memo). 

15. Komunikacja w przeszłości i w przyszłości. Wyrażenia 

określające przyszłość. Przewidywania na przyszłość. 

Idiomy. 

16. Nieporozumienia. Wyjaśnianie nieporozumień. 

Parafrazowanie swoich wypowiedzi. „Trudna” rozmowa 

w hotelu. 

17. Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 

18. Cechy charakteru. Obowiązki w pracy. Kwestionariusz 

dt. kariery. Słowa często mylone. 

19. Wymarzona praca. Przymiotniki (strong adjectives). 

Marzenia z dzieciństwa. Zwyczaje z przeszłości. 

20. List w sprawie pracy. Organizowanie myśli w tekście. 

Pisanie: list. 

21. Biznes. Osiąganie porozumienia – wyrażanie opinii, 

reagowanie na opinie innych, proponowanie. 

Prowadzenie dyskusji. 

22. Pisanie: opis zwykłego dnia. 

23. Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

24. Technologia. Wynalazki i odkrycia. Porównywanie. 

Środki transportu. 

25. Przedstawianie zalet i wad. Słowa organizujące 

wypowiedź. Pisanie: rozprawka typu „za i przeciw” 

26. Zadawanie pytań (np. wonder, investigate). Pytania do 

ekspertów. Słowotwórstwo: przymiotniki. 

27. Typowe problemy z urządzeniami. Grzeczne prośby. 

Reagowanie na prośby. 

28. Pisanie: reklama. 

29. Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 

30. Uczucia. Przymiotniki zakończone na -ed/-ing. Terapia, 

kontrolowanie uczuć. Czasowniki złożone z on, off, up, 

down. 

31. Kolokacje: czasownik + rzeczownik. Zachowanie w 

sytuacjach hipotetycznych. 

32. Udzielanie rad. Pisanie: list z radą. 

33. Wyrażanie prawdopodobieństwa. 

34. Ważne wydarzenia w życiu. Przekazywanie dobry i złych 

wiadomości. Reagowanie na nie. 

35. Opis ważnego wydarzenia. Pisanie: wpis na stronie 

internetowej. 

36. Powtórzenie materiału z rozdziału 6. 



37. Sukcesy i porażki. Czasowniki, które występują z 

przyimkami. 

38. Umiejętności. Ludzie o niezwykłych zdolnościach. 

39. Streszczenie. Robienie notatek. 

40. Kwalifikacje. Wyrażanie opinii, uzasadnianie ich. 

Nawiązywanie do swoich wcześniejszych wypowiedzi. 

Ocena kandydatów do pracy. 

41. Niezwykłe osiągnięcia. Pisanie: opis swojego osiągnięcia. 

42. Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 

43. Sąsiedzi. Dogadywanie się z ludźmi. Rzeczowniki 

złożone. Opisywanie miejsca zamieszkania. 

44. Internet. Społeczności. 

45. Zalety i wady wykonywania czynności przez internet. 

Używanie zdań złożonych. Pisanie: recenzja strony 

internetowej. 

46. Powitania. Bycie dobrym gościem. Prośba o radę, 

udzielanie rad, odmowa udzielenia rady. Przepraszanie. 

47. Pisanie: ogłoszenie internetowe. 

48. Powtórzenie materiału z rozdziału 8. 

49. Historia. Ważne momenty w rozwoju ludzkości. Sytuacje 

hipotetyczne z przeszłości. 

50. Podział tekstu na akapity. Pisanie: esej. 

51. Określenia czasu (epoka, era, pokolenie). Podróżowanie 

w czasie. Kolokacje z come, give, have, make. 

52. Opisywanie ludzi. Wyrażanie niepewności. Reagowanie 

na usłyszane informacje. 

53. Osoba, która wpłynęła na nasze życie. Pisanie: wpis na 

stronę internetową. 

54. Powtórzenie materiału z rozdziału 9. 

55. Środowisko naturalne i jego ochrona. Relacjonowanie 

słów innych osób. Słowotwórstwo: przedrostki. 

56. Potrawy z różnych stron świata. Czasowniki 

wprowadzające mowę zależną. 

57. Ocenianie restauracji. Łączenie zdań i myśli – spójniki. 

Pisanie: recenzja. 

58. Na lotnisku. Dawanie rad i ostrzeganie. Uogólnianie. 

59. Pisanie: e-mail. 

60. Powtórzenie materiału z rozdziału 10. 

 

B. Fonetyka – 30 godzin sem. I i II. 

Kształcenie w zakresie znajomości symboli fonetycznych głosek 

angielskich oraz umiejętności prawidłowej wymowy i zapisu 

fonetycznego dźwięków, ze szczególnym uwzględnieniem różnic 

w artykulacji dźwięków angielskich i polskich oraz głosek 

nieobecnych w j. polskim. Kształcenie umiejętności transkrypcji 

fonetycznej dźwięków i wyrazów oraz prawidłowe zaznaczanie 

akcentu, niezbędne dla poprawnej wymowy. Kształcenie i 

rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem i mówieniu 

przez pracę z nagraniami audio oraz DVD. 

 

Zagadnienia fonetyczne: 

1. Wprowadzenie symboli fonetycznych. 

2. Angielskie samogłoski. Artykulacja oraz zapis 

fonetyczny. 

3. Samogłoska /iː/.  

4. Samogłoska /ɪ/.  

5. Samogłoski /e/ i /æ/. 

6. Samogłoski /ʌ/ i /ɑː/. 

7. Samogłoski /ɒ/ i /ɔː/.  

8. Samogłoski /ʊ/ i /uː/.  



9. Samogłoski /ɜː/ i /ə/.  

10. Dyftongi /eɪ/ i [aɪ].  

11. Dyftongi [ɔɪ] i [aʊ].  

12. Dyftongi [əʊ], [ɪə], [eə] 

13. Angielskie spółgłoski. Artykulacja oraz zapis fonetyczny. 

14. Spółgłoski /p/, /b/ 

15. Spółgłoski /t/, /d/ 

16. Spółgłoski /k/, /g/ 

17. Spółgłoski /s/, /z/ 

18. Spółgłoski /ʃ/, /ʒ/ 

19. Spółgłoski /tʃ/, /dʒ/ 

20. Spółgłoski /f/, /v/ 

21. Spółgłoski /w/, /j/, /h/ 

22. Spółgłoski /θ/, /ð/ 

23. Spółgłoski /m/, /n/,  

24. Spółgłoska /ŋ/ 

25. Spółgłoski /l/, /r/ 

26. Akcent główny oraz poboczny. 

27. Użycie rytmu i intonacji w kontekście. 

28. Akcent w wyrazach złożonych. 

29. Wymowa form gramatycznych (czasy teraźniejsze i 

przeszłe).  

30. Słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych. 

 

Praca z nagraniami audio i DVD: 

1. Video podcast 1. What does family mean to you? 

2. Video podcast 2. When is it OK to tell a lie? 

3. Video podcast 3. Can new technology help 

communication? 

4. Video podcast 4. Is your job a ‘dream job’? 

5. Video podcast 5. Are you good at solving problems? 

6. Video podcast 6. How are you feeling today? 

7. Video podcast 7. What has been your greatest 

achievement to date? 

8. Video podcast 8. What makes a good neighbour? 

9. Video podcast 9. Do you think that life is better now than 

in the past? 

10. Video podcast 10. What are the biggest problems facing 

the world today? 

 

1. DVD 1: The Money Programme: Second Life  

2. DVD 2: Hustle 

3. DVD 3: The Virtual Revolution 

4. DVD 4: Gavin and Stacey 

5. DVD 5: Top Gear 

6. DVD 6: The Worst Week 

7. DVD 7: The One Show: Water Ski Challenge 

8. DVD 8: Tribe: Anuta 

9. DVD 9: The Divine Michaelangelo 

10. DVD 10: Nature’s Greatest Event: The Great Melt 

 

C. Gramatyka praktyczna j. angielskiego – 30 godzin sem. I i 30 

godzin sem. II 

 

Materiał gramatyczny: 

1. Pytania 

2. Czasy – powtórzenie (Present Simple) 

3. Czasy – powtórzenie (Present Continuous) 

4. Czasy Present Simple i Present Continuous –  

porównanie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82przymkni%C4%99ta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82przymkni%C4%99ta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_otwarta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_otwarta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82otwarta_tylna_zaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82otwarta_tylna_zaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_otwarta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_otwarta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_prawie_przymkni%C4%99ta_przednia_scentralizowana_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_prawie_przymkni%C4%99ta_przednia_scentralizowana_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82przymkni%C4%99ta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82przymkni%C4%99ta_przednia_niezaokr%C4%85glona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_szczelinowa_zadzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_szczelinowa_zadzi%C4%85s%C5%82owa_d%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_d%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_d%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_szczelinowa_mi%C4%99dzyz%C4%99bowa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_szczelinowa_mi%C4%99dzyz%C4%99bowa_d%C5%BAwi%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_nosowa_tylnoj%C4%99zykowo-mi%C4%99kkopodniebienna


5. Czasy – powtórzenie (Past Simple) 

6. Czasy – powtórzenie (Past Continuous) 

7. Czasy Past Simple i Past Continuous – porównanie 

8. Czas Present Perfect 

9. Czasy Present Perfect i Past Simple – porównanie 

10. Czas Past Perfect 

11. Czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect) 

12. Przyszłość (plany) – Present Continuous, going to, will, 

might 

13. Przyszłość (przypuszczenia) – will, could, may, going to, 

be likely to 

14. Czasowniki must, have to, should (obowiązki) 

15. Czasowniki used to, would 

16. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

17. Pytania typu question tags 

18. Zdania warunkowe – typ 0 i 1 

19. Zdania warunkowe – typ 2 

20. Czasy Present Perfect Simple i Continuous 

21. Umiejętności (obecnie i w przeszłości) – can, could, be 

able to, manage to 

22. Przedimki 

23. Określenia ilości: lots of, plenty, a few, many, much, 

some, any, no itd. 

24. Zdania typu defining relative clauses 

25. Zdania typu non-defining relative clauses 

26. Zdania warunkowe – typ 3 

27. Strona czynna i bierna – porównanie 

28. Mowa zależna 1 (podstawowe formy) 

29. Mowa zależna 2  

30. Konstrukcje z czasownikami 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura obowiązkowa:  

1. Baker Ann, Ship or Sheep? An Intermediate 

Pronunciation Course. Cambridge University Press, 

2012. 

2. Clare Antonia, JJ Wilson, Speakout Intermediate. 

Students’ Book with Active Book. Pearson, 2015. 

3. Wells J. C., Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. 

Literatura uzupełniająca:  
1. Murphy, R. English Grammar in Use: A self-study 

reference and practice book for intermediate students, 

Cambridge University Press, 2012. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

 

 


