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Nazwa przedmiotu: 
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - JĘZYK FRANCUSKI: I i II stopnia: B2 i B2+ 

Kod przedmiotu: 

II / I / S II / 63 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 
Ogólnouczelniany Zespół Nauk Humanistycznych i Wychowania Fizycznego 

Data 

01.01.2018  

Nazwa kierunku: 

Instrumentalistyka 

Forma studiów: 
stacjonarne  I i II stopnia 

Profil kształcenia: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 
WYBIERALNY  

 

Specjalność: 

Wszystkie specjalności prowadzone na Kierunku 

Rok / semestr: 1-2/ sem. I-IV B2 

Rok/ semestr 1, sem. I-II B2+ 
 

Języki nauczania 

przedmiotu: 
francuski 

Forma zajęć: 
Ćwiczenia 

Rodzaj zajęć: 
Grupowe   

Wymiar zajęć: 
I stopień 120 godz., II stopień 60 godzin 

Koordynator przedmiotu 

Koordynator Ogólnouczelnianego Zespołu Dydaktycznego Języków Obcych 

                               mgr Elżbieta Rudzińska 

Prowadzący zajęcia 
            mgr Magdalena Sincholle 

Cele przedmiotu 

Rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych, płynności i poprawności 

lingwistycznej. Kształcenie kompetencji językowych i przygotowanie studenta do egzaminu 

na poziomie  B2 i B2 +– zgodnie z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego. Rozumienie standardowego języka mówionego dotyczącego tematów znanych  i  

nowych nieznanych. Tworzenie jasnych i wyczerpujących wypowiedzi ustnych i pisemnych 

w szerokim zakresie tematów. Posiadanie szerokiego zasobu słownictwa poza terminami 

rzadko stosowanymi. Dodatkowo: wprowadzanie słownictwa muzycznego i omawianie 

artykułów o tematyce muzycznej 

Wymagania wstępne 

Znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B1-Istop. i B2+-IIstop.Student 

przed rozpoczęciem kursu  powinien rozumieć rzeczowe informacje dotyczące codziennych 

tematów lub tematów z obszarów jego zainteresowań. Student powinien umieć opisywać 

doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia wraz z prostym uzasadnieniem swoich opinii i 

planów. 

 
Symbol 

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekt kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

 

Umiejętności 

(U) 

KT1ak_U

09 

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_U

08 

 

 

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)) 

KT2akU 

09 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacji z niespecjalistami w języku polskimi i języku 

obcym. 

 

P75_UK, 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Stopień B2 

Semestr I i II  Słownictwo, Sytuacje, Funkcje, Gramatyka, Muzyka 

Kurs  realizowany w oparciu o podręcznik Podrᶒcznik: Alter Ego Plus B2  Hachette 2013 

Vocabulaire Progressif niveau avancé  CLE international 2003 

Grammaire progressive niveau avancé CLE international 2012 
oraz artykuły z czasopism francuskojᶒzycznych i stron internetowych.  

MUZYKA: Musique Nathan 2007 

 

Gramatyka: Dopełnienia : Compléments neutres : en , y, leurs places dans la phrase, les compléments et la 
négation. Répétition : négation composée ; Miejsce dopełnień w zdaniu, dopełnienia i negacja. Formy  negacji 

złożonaej. 

Les phrases de condition, conditionnel passé. Zdania warunkowe, powtớrzenie tworzenia czasu conditionnel passé 
oraz  jego użycie  w zdanaich warunkowych.. powtớrzenie worzenia i użycie czasu: plus- que- parfait , Ćwiczenia na 

zdania z użyciem obu powyższych czasớw w zdaniu warunkowym. Passif: strona bierna powtorka  jej tworzenia i  

uzgadniania participes passes w stronie biernej. 
 

Leksyka:  

Słowotwớrstwo: tworzenie przysłớwkớw zlożonych,   

organizacja pracy calego tygodnia, opis w czasie przeszłym:p. composé i zaprzeszłym: plus-que- parfait, słownictwo 
wiadomości oficjalnej i prywatnej : zaproszenie, życzenia, pozdrowienia, prośby...umiejᶒtność odczytywania 

ogłoszeń prasowych, ich  układania i  odpowiadnia na nie:travail, location,  

Les nouvelles technologies:la recherche des informations dans l’internet. Internetowe wyszukiwanie baz danych 
majᶏcych zastosowanie  w danej dziedzinie.   

 

Muzyka:  

La musique française du XXe siècle : choix / wybớr  
les plus populaires instruments de musique dans l’orchestre: typy instrumentớw muzycznych w orkiestrze, les 

expressions de musiques: wybrana nomenklatura muzyczna : partytury : klucze, rytm, melodyka, tonacja... 

Wielcy wspớłcześni kompozytorzy :K.Penderecki. 
 

Semestr III i IV Słownictwo, Sytuacje, Funkcje, Gramatyka, Muzyka 

Francja- smak i ...z czym kojarzymy Francjᶒ?   
Regiony Francji i specjalności regionalne.. 

Słownictwo polskich dań świᶏtecznych, porớwnanie i opis tradycji świᶏt w Polsce i na świecie, description de nos 

voeux et souhaits: opis naszych upodobań, życzeń: wyrażenia: je voudrais, je voeux, je souhaite, j’aimerais, ce serait 

bien de, czasy przyszłe oraz przyszłe uprzednie: futur simple et futur antérieur.  
Dyskusja,wymiana  poglᶏdớw i opinii: 

n’importe quoi, n’importe quand, n’importe comment, n’importe lequel, on dit, il parait que, ce n’est pas la peine, 

c’est inutile, ça m’est égal… 
Terytoria zamorskie Francji : Gwadelupa. 

 

Muzyka:  

Articles: presse, journaux, internet: 

Wielcy kompozytorzy : C.Débussy i jego dzieła 

Le festival du film : Cracovie 2017. 

Les grands orchestres de l’Europe. :  : . 
Les Instruments de bois : flute et clarinette 

Les grands musiciens joueurs de la flute et de la clarinette 

La musique techno –le signe du temps moderne 

 

Stopień B2+ 

Semestr I i II  Słownictwo, Gramatyka,Sytuacje, Funkcje, Muzyka 

Kurs autorski realizowany w oparciu o podręcznik  
Podrᶒcznik: Alter Ego Plus B2/B2plus  Hachette 2013 

Vocabulaire Progressif niveau avancé  CLE international 2003 



Grammaire progressive niveau avancé CLE international 2012 

Musique Nathan 2007 

 

 

Semestr I 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA: 
Czas wolny, koncerty; wystawy: upodobania,, zainteresowania. 

-Styl życia, odżywianie:wegeterianizm, weganizm, ulubione smaki.  

-Uczucia, nastrój frazeologia zwrotớw uczuć. 

 -Rozwój techniki: komputery, współczesne środki komunikacji /e-mail, Internet/, środki masowego przekazu. 
 .-Przyimki: łᶏczenia z czasownikami, 

                  łᶏczenia w zwrotach jᶒzykowych. 

-Mowa zależna: zwroty okolicznikớw czasu 
-Zgodność czasowa w mowie zależnej 

 

SŁOWNICTWO:  artykuły przykładowe: 
Kultura: Alexander Calder- forgeron de géantes libellules. 

 Styl życia:  Le veganisme à la française www.franceculture.fr/societe/le-veganisme-la-francaise 

Qu’est-ce qui pousse les Français à devenir végétariens ? 

http://www.lesinrocks.com 
Les plats préférés des Français 

http://association-alimentation.fr/le-plat-prefere-des-francais-est/ 

Środki komunikacji :les portables / Vocabulaire Progressif niveau avancé  CLE internat.  
Uczucia : Le vocabulaire des sentiments / Alter Ego Plus B2/B2plus ,  

La littérature française ; Emile Ajar : « La vie devant soi ». 

 

GRAMATYKA: ćwiczenia z Alter Ego Plus / B2/B2plus,  
Grammaire progressive / niveau avancé,  

Grammaire en dialogues / niveau avancé,  

Przyimki: łᶏczenia z czasownikami, 
                łᶏczenia w zwrotach jᶒzykowych. 

Zaimki nieokreślone proste, 

Zaimki nieokreślone złożone. 
 

Tematy muzyczne /obowiᶏzkowe/ 

-Kompozytorzy, wykonawcy, kultura remiksu muzycznego, wieloznaczeniowość słownictwa muzycznego: w 

muzyce oraz w życiu codziennym. 
/ article : internet 

-Les cinq visages du rap français d’aujourd’hui 

http://www.slate.fr/story/66759/rap-francais 
-Pluralité linguistique du vocabulaire musical / Vocabulaire expliqué du français /n. avancé 

-Soprano- succès d’un rappeur, chanteur et compositeur français d’origine comorienne succès du groupe 

Opéra : caser la voix. 
http://next.liberation.fr/theatre/2017/06/15/opera-caser-la-voix_1577096 

 

Semestr II 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 

- Kultura, zwyczaje, tradycje.: polskie i francuskie. 

- Problemy społeczne współczesnego świata:organizacje humanitarne. 

- Wiedza o krajach frankofońskich: nauka, sztuka, muzyka 
-Zdrowie: przydatne zwroty medyczne / wyrażenia i idiomy. 

-Wiedza o krajach frankofońskich: nauka, sztuka, muzyka frankofońska,frankofońscy wykonawcy muzyczni. 

- Czasy : subjonctif  présent et passé.  

-Passe simple- czas historyczny używany rớwnież wspớłcześnie.  
-Imiesłớw czasu teraźniejszego 

 

SŁOWNICTWO : artykuły przykładowe: 
Kultura: La toussaint en France 

http://www.frenchmomentsblog.com/la-toussaint-en-france-une-tradition-tenace-2/ 

Zdrowie : Les médecins sans frontières : Alter Ego plus B2/B2plus 
Zwroty dotyczᶏce chorớb i złego samopoczucia Alter Ego plus B2/B2plus 

http://next.liberation.fr/theatre/2017/06/15/opera-caser-la-voix_1577096


Podrớże i transport : Covoiturage / Le français présent 2016- nowe podrớżowanie. 

Francophonie -Le français dans le monde B2plus  

Francophonie en fete 
http://francophonie-en-fete.com/ 

 

GRAMATYKA: ćwiczenia z Alter Ego Plus B2/B2plus,  
Grammaire progressive niveau avancé, 

Grammaire en dialogues / niveau avancé, 

Czasy: subjonctif présent et passé.  

Passé simple 
Imiesłớw czasu teraźniejszego 

 

Tematy muzyczne /obowiᶏzkowe/ 
 

Les opéras français / Musique  Nathan 

Hector Berlioz et ses œuvres : 
La damnation de Faust 

www.music-opera.com/img/cms/LA%20DAMNATION%20DE%20FAUST_1.pdf 

La chanson francophone / bonjourdefrance.com /B2plus 

Le chanteur et DJ français David Guetta 
http://www.premiere.fr/Star/David-Guetta 

D.Guetta compare sa musique à celle de Bach 

www.francemusique.fr/musique-baroque/le-dj-david-guetta-compare-sa-musique-celle-de-bach-1407 
Les grands compositeurs : J.S.Bach  

www.francemusique.fr/musique-baroque/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-jean-sebastien-

bach-2036  

Le tango argentin / Musique Nathan 
La dénomination musicale / article 

 

 

Metody      

kształcenia 

 

 

 

 

                                                           wykład problemowy 

wykład konwersatoryjny 

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 

praca z tekstem i  dyskusja 

analiza przypadków 

rozwiązywanie zadań 

praca indywidualna 

praca  w grupie 

prezentacja nagrań CD i DVD 

opracowywanie i rozwiᶏzywanie problemớw leksykalnych i gramatycznych na platformach 

internetowych na bazie ćwiczeń, artykułow, tekstớw interaktywnych  

 

                                      

 

Metody 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Kod efektu kształcenia 

Egzamin 

Kolokwium pisemne 

realizacja zleconego zadania 

kontrolne testy gramatyczne sprawdzające wiedzę 

ocena ciągła pracy na zajęciach 

Eseje na zadane tematy 

Eseje na wybrane tematy 

Wszystkie 

wymienione efekty 

kształcenia 



Teksty użytkowe  do wykorzystania w karierze (CV, list 

motywacyjny, artykuł, internetowy tekst interaktywny ) 

Szczegớłowa, rozwinᶒta prezentacja na zadany temat: 

autentyczny tekst, artykul, opis, biografia, zestawienie 

określonego słownictwa, teksty muzyczne...) 

 

 

 

Forma i 

warunki 

zaliczenia 

I stopień 

 Zaliczenie uwarunkowane jest obecnością na zajęciach /3 dopuszczalne nieobecności w 

semestrze na podstawie rejestru obecności, testu gramatyczno-leksykalnego (50%), 

rozwiᶏzanych zadań internetowych z mailowym przesłaniem  screenow wykonania każdego 

zadanego zadania oraz zaliczenie ustne , zaliczenie ze stopniem po 1., 2. i 3.semestrze 

po 4. semestrze  egzamin końcowy /test gramatyczno-słownikowy z całości materiału, 

rozwiᶏzane zadania internetowe z mailowym przesłaniem  screenow wykonania każdego 

zadanego zadania + egzamin ustny: z materiałớw leksykalnych, ogớlnych i muzycznych: 

ich praktyczne wykorzystanie, rozwiniᶒta prezentacja. 

 

II stopień 

 

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

test gram.( 50 % zal. + esej) oraz rozwiᶏzane zadania internetowe z mailowym przesłaniem  

screenow wykonania każdego zadanego zadania 

 w II semestrze: egzamin końcowy z całości materiału  : test gramatyczno-leksykalny+ esej/ 

oraz rozwiᶏzane zadania internetowe z mailowym przesłaniem  screenow wykonania 

każdego zadanego zadania.Obowiązkowe wygłoszenie prezentacji na wybrany temat 

muzyczny. 

 

 

 

Literatura B2i B2+ 

/ 

Podręcznik podstawowy:  

Alter Ego Plus B2/B2plus  Hachette 2013 

Vocabulaire Progressif niveau avancé  CLE international 2003 
Grammaire progressive niveau avancé CLE international 2012 

Musique Nathan 2007 

 

Prezentacja nagrań CD I DVD. 

 

Literatura uzupełniajᶏca: 

  

Platformy internetowe: 
tv5monde.com 

bonjourdefrance.com 

muzycznafrancja.pl 

Wybrane wykłady ze stron internetowych  poświęcone muzyce oraz zagadnieniom wykonawczym/ 

bachtract.com/fr 

Le français présent 2016-  journal 

 
Vocabulaire en dialogues CLE international / niveau avancé  2013 

Vocabulaire expliqué du français / CLE international / n.int. / avancé 2011 

Grammaire en dialogues CLE international / niveau avancé 2012 

 

 



NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120-B2             60-B2+ 

Przygotowywanie się do zajęć 25                       5 

Konsultacje 10                       5 

Przygotowywanie się do egzaminu, 

zaliczenia 

50                      20 

Przygotowywanie się do prezentacji, inne 10                       20 

Praca z literaturᶏ. 25                       10 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 240                    120 

Praktyki  (jeśli obowiązują) Nie dotyczy 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 240                    120 

Liczba punktów ECTS 

 
 

8                            4 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

 

Nauka języka obcego nowożytnego, jego kontynuacja i jego nieustanne pogłᶒbianie ukierunkowane sᶏ na  

praktyczne aspekty aktywności zawodowej muzyka – pisanie listów motywacyjnych i CV o profilu 

muzycznym, poznawanie konstrukcji instrumentów muzycznych w języku francuskim, francuskiej 

terminologii zapisu nutowego, biografii oraz charakterystyki, krytyki twórczości zagranicznych 

kompozytorów w obcym języku pozwala na podniesienie ogólnych kompetencji zawodowych absolwenta 

Akademii Muzycznej, oraz na dostosowanie programu nauczania języka obcego z poszczególnymi ścieżkami 

edukacyjnymi  przedmiotów zawodowych. Absolwent opuszczający szkołᶒ  jest przygotowany do pracy 

zawodowej za granicami kraju, jako pedagog, jako członek orkiestry lub zespołu kameralnego, czy też jako 

solista,  z wykorzystaniem języka obcego. Ponadto  posługuje sie swobodnie jᶒzykiem obcym w mowie i piśmie 

integrujᶏc sie na danym terenie obszaru jᶒzykowego zawodowo i prywatnie. 

 

 

 

 


