
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 ROK 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1ANG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Język angielski,  poziom A1 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólnego 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Język angielski / Język polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Nadežda Rusecka, mgr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Nadežda Rusecka, mgr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin  60  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

poszerzenie znajomości języków obcych; 

kształtowanie wielojęzyczności; 
osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej  na poziomie A1 

 
 
 

Wymagania wstępne 
- 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Tematyka: Zwroty grzecznościowe. Państwa. Języki i narodowości. Zawody. 
Rodzina i koledzy. Sporty i rekreacja. Jedzenie. Codzienne czynności. Mieszkanie. 

Meble. W restauracji. Ubrania. Możliwości i zdolności. Pragnienia i życzenia. 
Wygląd i charakter. Transport i podróże. 
  

Język:  czasownik ‘to be’, zaimki osobowe i dzierżawcze, przedimek nieokreślony, 
wyrazy pytające,  czasownik ‘to have’, present simple, zaimki wystepujące w 

funkcji dopełnienia, zaimki wskazujące, zwroty z wyrazem ‘there’, przyimki, past 
simple, present continuous, liczba mnoga rzeczowników 
 

Pisanie: notatka o sobie, list do kolegi, opis miejsca, kartka z wakacji 

 
 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

Razem godzin  

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, egzamin, język 
angielski a inne języki świata, wyrazy i zwroty międzynarodowe). 

 

2. Czasownik ‘to be’, zaimki osobowe i dzierżawcze, codzienne 

2 
 
 

6 
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przedmioty, liczby 1-10, liczba mnoga rzeczowników, zwroty 

grzecznościowe, pytania i wyrazy pytające. Alfabet. 
 
3. Świat – państwa i miasta. Pytania. Liczby 11-30. Skróty. Dane 

personalne. Zdania przeczące i pytające. Krótkie odpowiedzi. 
Zawody. Zwroty grzecznościowe.  

 
4. Rodzina i koledzy. Przymiotniki dzierżawcze. Czasownik ‘to have’. 

Przymiotniki. Opis kolegi. Rozmowy telefoniczne. 

 
5. Codzienność. Przedimek nieokreślony. Języki i narodowości. Sporty. 

Jedzenie. Ceny. Czas present simple – twierdzenia, przeczenia, 
pytania. 

 
6. Test 1. 
 

 
7. Czas. Dni tygodnia. Przyimki na oznaczenie czasu. Typowy dzień. 

Okoliczniki czasu. 
 
8. Ulubione miejsca. Zaimki w funkcji dopełnienia. Zaimki wskazujące. 

Kartka z wakacji. Zwroty grzecznościowe.There is/There are... 
Przyimki oznaczające miejsce. Dom, mieszkanie. Meble. Życie 

miejskie. Opis domu/mieszkania. Kierunki. 
 
9. Daty. Zawody. Miesiące. Czas przeszły czasownika ‘to be’. Sporty i 

odpoczynek. 
 

10. Wakacje. Czas przeszły – past simple. Czasowniki regularne i 
nieregularne. Opis wakacji. Wypełnianie formularzy.Możliwości, 
umiejętności i zdolności. Prośby i oferty. Przysłówki sposobu. 

 
11. Pragnienia i życzenia. W restauracji. Zakupy. Zwroty 

grzecznościowe. 
 
12. Czas present continuous. Pytania. Kolory. Ubrania. Opis osoby. 

Transport i podróże. 
 

13. Test 2. Zaliczenie. 

 

 
 

6 

 
 

 
6 
 

 
8 

 
 

 
2 
 

 
4 

 
 
6 

 
 

 
 
4 

 
 

6 
 
 

 
4 

 
 
4 

 
 

2 
 
 

Razem godzin 60 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

New Headway, Beginner, Liz and John Soars 

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull 

Elementary Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Michael Vince 

Essential Grammar in Use, Raymond Murphy 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uczęszczanie na zajęcia i zaliczenie testów końcowych 

 
 


