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WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu 
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Katedra Organów 
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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
Studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Język angielski 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 (przedmiot alternatywny 60) 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I-IV lub przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
5 (przedmiot alternatywny 3) 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Poziom B1 -zaliczony: Studenci rozumieją: 
1. znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, 

które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy 
szkoły, czasu wolnego itd. 

2. Potrafią radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć 
się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się  językiem angielskim 

3. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są 
im znane bądź ich interesują. 

4. Potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, 
krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

  Znajomość języka ang. na poziomie B2: 
       

 Studenci rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w zło- 
żonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem 
dyskusji na tematy techniczne z zakresu ich specjalności. 

 Potrafią- w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe 
wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach  
będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 
 
      Treści merytoryczne przedmiotu                         New English File /Upper-intermediate/ 
 
      Semestr I:  ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:Powtórka- tworzenie pytań,słowa posi ł- 
                         kowe w pytaniach, czasy ciągłe, proste i perfect. SŁOWNICTWO dotyczące 
                         opisu osobowości, chorób i leczenie. WYMOWA: akcent, rytm i intonacja 
                         w pytaniach, samogłoski i spółgłoski. KOLOKWIALNY JĘZYK: Co przyniesie 
                         przyszłość?PISANIE nieformalnego listu/ mail' a. POWTÓRKA materiału. 
                         TEMATYKA:Wywiady ze znanymi muzykami,”Speed Dating”, What your 
                         signature says about you. 
 

http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_dete
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_piano
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_galeria
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_harp
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_violin
http://www.amuz.krakow.pl/cello/wydzialy_instrumentalny_cello.htm
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_wspolczesna


      Semestr II:   ZAGADNIENIE GRAMATYCZNE: Rzeczowniki w funkcji przymiotników 
                          i ich miejsce w zdaniu, czasy przeszłe i zaprzeszłe, proste i ciągłe, so/ such 
                          …..that, przysłówki i wyrażenia przysłówkowe. Strona bierna- powtórka, 
                          It is said that...., he is thought to...., czasy przyszłe:ciągły i perfect, zdania 
                          warunkowe typu 0, 1, 2, 3 i mieszane. SŁOWNICTWO dotyczące mody, 
                          podróży lotniczej, zbrodni i kary,pogody,mylenie przysłówków z frazami 
                          przysłówkowymi, wyrażenia z czasownikiem 'take'. WYMOWA: samogłoski, 
                          nieregularne formy przeszłe czasowników, akcent w słowach i w zdaniu,  
                          litera 'u', wymowa samogłosek, rytm i akcent w zdaniu. PISANIE krótkiego 
                          opowiadania, wyrażanie swojej opinii. POWTÓRKA materiału. 
                          TEMATYKA: Narodowe stereotypy, sekrety linii lotniczych, niezwykle krótkie  
                          historie, 'Making the punishment fit the crime', 'Stormy weather', 'Taking 
                          risk”. 
 
      Semestr III:ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:Zdania warunkowe 2 i 3 typu,czasowniki      
                           modalne w czasie przeszłym : would rather,  had better, czasowniki  
                           wyrażające  zmysły, imiesłowy i bezokoliczniki, wyrażenia : used to, be used to 
                           get used to, czasowniki wprowadzające mowę zależną . 
 
 
 
                           SŁOWNICTWO dotyczące uczuć ,muzyki, snu, części ciała, mediów. 
                           WYMOWA: Rytm w zdaniu, słabe formy czasownika' have', niewymawiane  
                           litery, 'ch' i 'y', łączenie słów, akcent w zdaniu.  
                           KOLOKWIALNY JĘZYK: Stage and screen, Music festivals. 
                           PISANIE artykułu i listu formalnego. POWTÓRKA materiału. 
                           TEMATYKA: Would you get out alive? How I trained my husband, Let your 
                           body do the talking, The psychology of music, Countig sheep, Breaking news. 
 
       Semestr IV:ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:Rodzajniki, rzeczowniki niepoliczalne  
                            i w liczbie mnogiej, 'have somethikg done', kwantyfikatory all/every,etc.,  
                            struktury gramatyczne używane po czasowniku 'wish', zdania wyrażające 
                            kontrast i cel, whatever,  whenever,etc., zdania względne. 
                            SŁOWNICTWO dotyczące miast,  nauki, biznesu, reklamy, collocation; 
                            word pairs, czasowniki zakończone na -ing i -ed i pokrewne czasowniki, 
                            wyrażenia z czasownikiem 'go', przedrostki. WYMOWA: akcent w zdaniu, 
                            akcent w wielosylabowych wyrazach, zmiana akcentu w tych samych  
                            grupach wyrazowych, rytm w zdaniu, zmiana akcentu w rzeczownikach  
                            i czasownikach, akcent w słowach. KOLOKWIALNY JĘZYK:Wielkie 
                            miasta, Słowa. PISANIE raportu, 'za i przeciw'.POWTÓRKA materiału. 
                            TEMATYKA:Speaking to the world, Bright lights, big city, Eureka,  
                            I wish you wouldn't...!, A test of honesty, Tingo. 
 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

 

Możliwe języki nauczania 

 

 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 Egzamin obowiązujący po zakończeniu   dwuletniego kursu języka: test gramatyczny z materiału 
przyswojonego   podczas kursu + esej na wybrany temat / z grupy tematów wcześniej                     
omówionych/ + egzamin ustny/ losowanie tematów wcześniej omówionych/. 
Zaliczenie z oceną obowiązujące po I, II i III semestrze: test gramatyczny + esej /j.w./ 
 Zaliczenie po IV semestrze /w którymstudenci zdają egzamin końcowy/ na podstawie obecności. 
 
 Metody oceny  Egzaminy pisemne i ustne/j.w./, eseje,  kartkówki, krótkie prace pisemne  w parach lub 
grupach, przygotowywanie dyskusji, dialogów -praca zespołowa, ocenianie ciągłe, średnia z trzech 



semestrów,   podwyższanie noty o pół stopnia za pilne   uczęszczanie na zajęcia. 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

New English File / Upper-intermediate/: Student”s Book,Workbook,ClassAUudioCDs Clive Oxenden, 
Christina Latham -KoenigLanguage Practice / all levels/, English Grammar and Vocabulary, Michael 
Vincewith Paul Emmerson. Grammar Scan / Diagnostic   tests for Practical English Usage/, Michael 
Swan,David Baker.Oxford Concise Dictionary Of Music,Michael Kennedy. 

 
Literatura uzupełniająca 

 Oxford Bookworms Library 
  Wordsworth Classics 

 

 


