
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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 

Informatyka                                                               

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2 rok / semestr 3, 4 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                            

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2ANG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Język angielski. Poziom A2 

 

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  

Irena Seniut, mgr 

 

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

Irena Seniut, 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 A2; 

rozwijanie umiejętnoci słuchania, czytania, mówienia i pisania przydatnych w 
pracy zawodowej 

 

Wymagania wstępne 

Ukończony poziom A1 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Tematyka: Terminologia komputerowa, skróty. Typy komputerów, ich zalety i 

zastosowanie. Części komputerów. Urządzenia peryferyjne. Urządzenia 
pamięciowe. Graficzny interfejs użytkownika. Sieć komputerowa. Internet. E-

mail. Projektowanie stron komputerowych. Redagowanie tekstów. Bazy dannych. 
Grafika. Programowanie, błędy programowania, języki programowania. Zawody 
związane z informatyką. 

  
Język: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Przedimki. Czasy: present simple, 

present continuous, present perfect, past simple, past continuous, future simple, 
be going to. Stopniowanie przymiotników. Strona czynna i strona bierna. Tryb 

rozkazujący i warunkowy (first i second conditional). Czasowniki modalne. 
Spójniki.  
 

Pisanie: Pisanie listu, e-maila, instrukcji. Opisywanie urządzeń, ich zastosowania i 

funkcji.  Opisy wykresów i diagramów. Wypełnianie formularzy i tabeli. 

 

Ćwiczenia 

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

1. Zajęcie organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, egzamin, metody i 

style uczenia się języka obcego, wyrazy i zwroty międzynarodowe, 
zwroty grzecznościowe, polecenia). 

 
2. Komputery. Zastosowanie, typy, zalety komputerów. Present simple: 

twierdzenia, przeczenia, pytania. 

 
3. Części komputera. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki. 

 
4. Opis i porównywanie komputerów. Stopniowanie przymiotników. 
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5. Instrukcje. Tryb rozkazujący. Dialog: wywiad ze studentem 
informatyki. 

 

6. Powtórzenie. Test 1. 
 

7. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie dodatkowe, pytania, 
słownictwo. 
 

8. Urządzenia peryferyjne:  urządzenia wejścia i wyjścia. Opis funkcji i 
zastosowania tych urządzeń.  

 
9. Dialog: rozwiązywanie problemów i udzielanie rad.  
 

10. Urządzenia pamięciowe. Pojemność. Cyfry i terminologia.  
 

11. Graficzny interfejs użytkownika. Układanie definicji.  
 
12. Wyrażanie opinii, zgadzanie się, przeczenie. Łączenie zdań, spójniki. 

 
13. Opis procesu. Dialog: wywiad z pracownikiem obsługi technicznej.  

 
14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie dodatkowe, pytania, 
słownictwo. 

 
15. Powtórzenie. Test 2. 

 
16. Sieć. Topologia sieci. Present simple a present continuous. 

 
17. Komunikacje: poczta głosowa, wideokonferencja.  Present simple 

strona bierna. 

 
18. Przewidywanie konsekwencji, zdania warunkowe: first conditional.  

Opis lokalnej sieci komputerowej. 
 
19. Internet: e-mail i grupy dyskusyjne. Czasy przeszłe: past simple i 

past continuous. 
 

20. Internet: strony internetowe. Czasowniki modalne must i have to. 
 
21. Projektowanie stron internetowych. Pisanie tekstu o uniwersytecie, o 

studiach, o firmie.  
 

22. Układanie menu dla strony internetowej. Dialog: rozmowa z 
projektantem stron internetowych. 

 

23. Powtórzenie. Test 3. 
 

24. Redagowanie tekstów. Pisanie listów i e-maili. Pisanie instrukcji. 

 

2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

 
2 
 

2 
 

2 
 
2 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
 
2 

 
 

2 
 
2 

 
 

2 
 
 

2 
 

2 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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.   

 

25. Bazy dannych, arkusze kalkulacyjne. Stosowanie symboli, wzorów i 
skrótów. Wyjaśnianie przyczyn.  

 

26. Present perfect a past simple. Okoliczniki i spójniki czasu.  
 

27. Grafika: sprzęt i oprogramowanie.  
 
28. Programowanie. Typy błędów. Diagramy sekwencji działań. Opis 

diagramu, wykresu.  
 

29. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje głównych zagadnień 
prac dyplomowych. 
 

30. Powtórzenie. Test 4. Zaliczenie. 
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Razem godzin 60 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Basic English for Computing, Eric H. Glendinning, John McEwan 
Information Technology. Workshop, Dino Demetriades 

English Vocabulary in Use, pre-intermediate/intermediate, Stuart Redman 
Essential Grammar in Use, Raymond Murphy 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, zaliczenie testów i prac pisemnych. 

Dodatkowe czytanie (minimum 60 str. adaptowanego tekstu własnego wyboru na 
poziomie A2 lub B1) oraz 200 słów lub zwrotów na semestr. Rozliczenie z czytania 

dodatkowego odbywa się dwa razy na semestr. Testy, prace pisemne i czytanie 
dodatkowe jest oceniane w skali od 2 do 5, a stopień zaliczenia – to średnia 
arytmetyczna wszystkich ocen za semestr. 

 
 

 


