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Forma studiów 
Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów 

ECTS Wyk. Ćw. Lab. Sem. Razem 
Studia stacjonarne:  60   60   
Studia niestacjonarne:  40   40  
Założenia i cele przedmiotu:  

W semestrze zimowym 2MA nauczanie przedmiotu GE skupiać się będzie na powtórzeniu wiadomości i 
doskonaleniu kompetencji językowych, jak również na przygotowaniu studentów do egzaminu z praktycznej 
znajomości języka angielskiego. Po ukończeniu nauki student powinien umieć: 
 
-  posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości językowej (proficiency), wykorzystując 
zaawansowane słownictwo i struktury gramatyczne w sposób generalnie wolny od błędów 
 
- biegle rozróżniać style i rejestry językowe zarówno w przypadku tekstów jak i usłyszanych wypowiedzi, jak 
również umieć skutecznie dostosować własną wypowiedź pisemną i ustną do wymagań stylistycznych sytuacji 
językowej  
 
- wysłuchać ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi ustnych (wykład, prezentacja)   
 
- umieć aktywnie uczestniczyć w dyskusji na tematy ogólne wykazując zaawansowane umiejętności 
komunikacyjne w języku angielskim   
Metody dydaktyczne:  

Stosowane metody mają na celu aktywizację studentów i zmotywowanie ich do systematycznego 
wzbogacania zasobu słownictwa oraz struktur gramatycznych, jak również stałego podnoszenia 
kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Są to: 

- ćwiczenia w parach i grupach pod nadzorem prowadzącego zajęcia 

- praca własna pod nadzorem prowadzącego zajęcia 

- metody wykładowe – wyjaśnianie trudnych zagadnień w trakcie zajęć 

- ćwiczenie technik egzaminacyjnych 

- trenowanie wypowiedzi ustnych na zadany temat 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w semestrze zimowym 2MA na podstawie ocen 
cząstkowych.  
 
Ocena z przedmiotu rozkłada się w sposób następujący: 

 20% ocena z prezentacji ustnej na początku semestru 
 20% ocena  z prezentacji ustnej na końcu semestru 
 25% ocena z testów z rozdziałów zrealizowanych w trakcie semestru (podręcznik Unit 9 -11) 
 25% ocena z testów Proficiency przeprowadzonych w trakcie semestru (Evans: 2002; 

Mansfield, F. and C. Nuttall: 2007 ) 
 10% ocena z assignmentów  

 
Każdy test należy zaliczyć na co najmniej 60% 



 
 
 
 

 
Ocena z zajęć wystawiana jest według następującej skali: 
             60 - 67% = 3 
             68 - 75% = 3,5 
             76 - 83% = 4 
             84 - 91% = 4,5 
             92 - 100% = 5 

Dozwolona liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2  
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA 2-gim ROKU STUDIÓW II STOPNIA OBEJMUJE 
1 SEMESTR I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM KOMPETENCJI NA POZIOMIE C2 W SESJI ZIMOWEJ 2MA.
Treści programowe:  

1. Unit 9 “Money makes the world go round”: expressions connected with trade and money, 
reported speech, homonyms, business expressions; pp 122 -127, 130-131, 134-135  

2. Unit 10 “Taking liberties”: expressions with free, gerunds and infinitives, expressions 
connected with the law (excluding all the writing tasks) pp. 136 - 141, 144 – 145, 148 – 149 

3. Unit11 “That’s entertainment”:  complementation, expressions with colours, uses of have and 
get,  expressions connected with food, drink and eating;  pp 150 – 155, 158 – 159, 162 – 163 

4. Practice Tests 1 – 5: Papers 1, 3, 4, 5; Glossary (Mansfield, F. and C. Nuttall. 2007)  

5. Practice Tests 1 – 15 (Evans. CPE. 2002), the following pages: 24-35; 44-45; 66-67; 86-87; 
110-111; 134-135; 154-155; 174-175; 192-193; 210-211; 226-227; 244-245; 270-271; 286-
287; 306-307 
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