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Status przedmiotu: 

WYBIERALNY 

Specjalność: 
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Rok 1-2,  sem. 1-4  B2 -   I  stopień 

Rok  1   , sem  1- 2 B2+- II  stopień 

 Języki nauczania przedmiotu: 

Angielski 

Forma zajęć: 

Ćwiczenia 

wykłady 

Rodzaj zajęć: 

Grupowe 

Wymiar zajęć: 

 I Stopień: 120 godz.;  II stopień: 6o 

godz. 

I Koordynator przedmiotu Kierownik Ogólnouczelnianego Zespołu Języków Obcych 

Prowadzący zajęcia Mgr Elżbieta Rudzińska 

Cele przedmiotu 
Rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych, płynności i poprawności 

oraz  

Wzbogacanie słownictwa ogólnego i specjalistycznego na poziomie B2[I st.] i B2 +[II st.] 
Wymagania wstępne Znajomość struktur gramatyczno- leksykalnych na poziomie B1[Ist.] i B2 [IIst.] 

 
Symbol 

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze kształcenia  

w zakresie sztuki      

do PRK 

Umiejętności (U) 

KT1ak_U09 

… 

 

 

 

Potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P65_UK 

 

 

 

Umiejętności (U) 

KT2ak_U08 

… 

 

 

 

 

 

Potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

 

 

 

P75_UK 

 

 

Umiejętności(U) 

KT2ak_U09 

 

 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacji z niespecjalistami w języku polskimi i 

języku obcym. 

 

 

 

 

 

 

Potrafi posługiwać się językiem 

 

 

 

 

P75_UK 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

                                                                                                                                                                                                               

I STOPIEŃ   B2    

                                                                                                                                                                                                       

Semestr I-IV       Słownictwo               Sytuacje              Funkcje 

 

Gramatyka i słownictwo: 1. przymiotniki opisujące osobowość i uczucia; typy zdań pytających/DIRECT/INDIRECT 

 

 QUESTIONS/tworzenie rzeczowników odprzymiotnikowych; czasy: PAST SIMPLE versus PRESENT PERFECT;  

 

prowadzenie rozmów telefonicznych; POLITE PHONE ENQUIRES. 2. problemy społeczne: metody nadzorowania  

 

społeczeństwa: czasowniki rzeczowniki w identycznej formie; strona bierna /PASSIVE VOICE/; czasy: PRESENT  

 

PERFECT SIMPLE versus PRESENT PERFECT CONTINUOUS; przymiotniki wyrażające opinię; społeczeństwo 

 



 konsumenckie. 3. Zwyczaje i przyzwyczajenia-frazy: USED TO, WOULD BE/GET USED TO; wpływ komputerów na  

 

zachowania i relacje ludzi; formy czasu przyszłego: GOING TO, PRESENT CONTINUOUS, PRSENT SIMPLE, WILL,  

 

BE LIKELY TO, COULD; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, frazy opisujące wykonywanie czynności:  

 

DESCRIBING PROCEDURES- MIRROR QUESTIONS. 4. Wyrażanie upodobań i życzeń: I WISH , IF ONLY,  

 

SHOULD HAVE; czasy przeszłe: PAST SIMPLE and CONTINUOUS,PAST PERFECT SOMPLE and CONTINUOUS. 

 

5. reklama: rodzajniki: ARTICLES; rzeczowniki złożone: COMPOUND NOUNS; zdania warunkowe: ZERO, FIRST,  

 

SECOND THIRD and MIXED CONDITIONALS, time phrases: AS LONGAS, UNLESS, PROVIDIG THAT. 

 

 

Tematy muzyczne obowiązkowe: Podstawowe terminy muzyczne: notacja muzyczna, profile muzyczne, frazy opisujące  

 

instrumenty i aktywności muzyczne, muzyczne idiomy, opis i budowa wybranych instrumentów. 

 

Artykuły do wyboru: Confronting Stage Fright, Does Mental Practice Work? Music, Language and Meaning. 

 

Zakres tematyczny i leksykalny- poziom B2: 

 

Tematyka i  związane z nią słownictwo na poziomie B2 zależne są od doboru głównego podręcznika i uwzględnione w  

 

podziale na jednostki lekcyjne w każdym podręczniku w danym języku. 

 

Zakres umiejętności komunikacyjnych i funkcji językowych dla poziomu B2jest określony zadaniami egzaminacyjnymi 

 

wymagającymi od studentów biegłości w stopniu właściwym dla poziomu B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu  

 

Kształcenia Językowego. 

 

 

II STOPIEŃ   B2+ 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

1. Frazeologia związana z nadawaniem imion- ‘continuous aspect’; formy czasu ciągłego; opisywanie zwyczajów i 

przyzwyczajeń w czasie teraźniejszym i przeszłym; przymiotniki i idiomy opisujące osobowość;  język opisujący 

przypuszczenia i niepewność w wyrażaniu opinii; sposoby doskonalenie języka obcego; opis portretów (sławnych0 

ludzi- ‘a personal profile’. 

2. Metafory; zdania warunkowe ( mieszane: ‘had I’, ‘but for’, ‘if only’, ‘I wish’ ; wyrażanie opinii –idiomy-dyskusja; 

łączniki 9 ‘linking devices’. A discursive essay. 

3. Opisywanie miejsc: frazeologia, idiomy; frazy rzeczownikowe; relative clauses; przedstawianie propozycji ( making a 

proposal ) 

4. Wyrażenia i idiomy opisujące sprawiedliwość- przestępczość, pomoc socjalna; ‘ the perfect aspect’; wyrażenie 

hipotetycznych preferencji i decyzji; dyskusja na temat problemów socjalnych i moralnych dylematów. A problem- 

solution essay. 

5. Prawda czy mit? – rodzinne sekrety- idiomy; ‘ multi- word verbs; czasowniki modalne; strona bierna; rozmowa na 

temat WikiLeaks ;rozmowa- wolność słowa; pisanie opowiadania’ write a narrative’. 

 

Tematy muzyczne ( obowiązkowe): podstawowe terminy muzyczne: notacja muzyczna; znajomość terminów 

muzycznych./Music the art. of listening/ by Jean Ferris: 1. Sound: pitch, notating  pitches, intervals, dynamics.2. Rhythm: 

tempo, meter. 3. Melody: melodic types, scales: major and minor. Harmony, cords, tonality, texture. 

 

Indywidualne prezentacje studentów na wybrane tematy muzyczne. 

 

Artykuły o tematyce muzycznej /do wyboru/ np. Performance of music, The musical mind in culture context etc. 

 

 

 

 

 



Metody kształcenia 

wykład  konwersatoryjny 

 

praca z tekstem; dyskusja 

 

praca indywidualna, w parach i grupach 

 

prezentacja nagrań CD 

 

indywidualne prezentacje studentów na wybrane tematy muzyczne /II stopień/ 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny  Symbol EKK 

 

ciągła ocena pracy na zajęciach 

 

regularne sprawdzanie przyswojonego materiału /ustnie/ 

 

kontrolne testy gramatyczno-leksykalne 

 

pisanie różnego typu esejów /’opinion, discursive , problem- solution’/  na  

zadane tematy 

 

teksty praktyczne do wykorzystanie podczas studiów w kraju , zagranic i 

w życiu  

 

zawodowym: CV, list motywacyjny, nie/formalny email ‘, personal 

profile’ 

 

prezentacje, projekty studentów na wybrane przez nich tematy muzyczne 

 

egzamin końcowy : test gramatyczno-leksykalny z całości  materiału  + 

esej na wybrany temat  

 

Wszystkie wymienione  

Efekty kształcenia 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 I stopień:     

                                                                                                                                                               

Zaliczenie jest uwarunkowane obecnością na zajęciach; po pierwszych 3 semestrach student uzyskuje  

 

zaliczenie ze stopniem na podstawie zanotowanych obecności, zaliczonego testu gramatyczno- 

 

leksykalnego /60 lub 50%/ oraz eseju. Po czterech semestrach student otrzymuje zaliczenie na  

 

podstawie obecności oraz zdaje egzamin końcowy / test gramatyczno-leksykalny/ z całości  materiału 

 

+ esej + egzamin ustny /w razie potrzeby/. 

 

II stopień: 

 

Zaliczenie uwarunkowane obecnością na zajęciach , zaliczenie ze stopniem po I semestrze/ test 

gram.( 50 % zal. + esej) w II semestrze: egzamin końcowy z całości materiału  : test gramatyczno-

leksykalny+ esej/.Obowiązkowe wygłoszenie prezentacji na wybrany temat muzyczny. 

 

 

                                                                           JĘZYK ANGIELSKI                                                                                                                                                                                                              

Literatura podstawowa 

 

SPEAKOUT 2ND EDITION (B2)  /2015  F. EALES, S .OAKES, L. HARRISON/, ESSENTIAL DICTIONARY OF  

 

MUSIC NOTATION</ A> HARDY GUIDE/, OXFORD CONCISE DICTIONARY of MUSIC / M. KENNEDY / 

 

Prezentacja materiału na CD. 

 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Artykuły z książek i czasopism anglojęzycznych: Miesięcznik: Classic CD, Music the Art. of Listening/ J. Ferris/,  

 

The Musical Mind / J.A. Sloboda/. 



NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120- B2       60- B2+ 

Przygotowywanie się do zajęć 25                  5 

Praca z literaturą 25                  1 0 

Konsultacje 10                   5 

Przygotowywanie się do prezentacji 0                     20 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 50                   20 

Inne 10                   0  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 240                  120 

Liczba punktów ECTS 7                     4 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

W obecnym świecie biegłe posługiwanie się językiem obcym w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego  

 

stało się koniecznością. Im lepsza znajomość praktyczna języka obcego, tym większa możliwość zdobycia  

 

atrakcyjnej pracy. W przypadku kariery muzycznej biegła znajomość języka jest  szczególnie istotna ze względu na  

 

korzystanie z obcej literatury, pracę w międzynarodowych zespołach i orkiestrach, możliwość nawiązywania  

 

kontaktów  zawodowych i poszukiwania pracy zagranicą. 

 


