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JĘZYK ANGIELSKI 

SYLABUS  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

  

Nazwa przedmiotu 

  

JĘZYK OBCY (ANGIELSKI), A2 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1ANG 

Nazwa kierunku EKONOMIA 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język angielski 

Charakterystyka przedmiotu  treści kształcenia ogólnego 

 typ przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

  

1 rok studiów, 1,2 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin lektoratów 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Punkty ECTS 8 

Prowadzący  

  

Nadežda Rusecka, mgr 

Założenia i cele przedmiotu poszerzenie znajomości języków obcych; 

kształtowanie wielojęzyczności; 

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej  na poziomie 

B1 

Wymagania wstępne 

  

- 

Treści merytoryczne przedmiotu Tematyka: Zwroty grzecznościowe. Zatrudnienie w 

nowej pracy. Zawody. Rekrutacja pracowników. 

Struktura firmy: modele hierarchii, role.  Jakość i 

koszt produktów. Import/eksport. Finanse osobiste. 

Podróże służbowe. Rozmowy telefoniczne. 

Perspektywy kariery. Zarządzanie czasem. 

  

Język: zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimki 

wystepujące w funkcji dopełnienia, przedimki, 

wyrazy pytające, liczebniki, czasy: present simple, 

past simple, present continuous, future simple, 

present perfect, be going to, stopniowanie 

przymiotników, rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne. 

  

Pisanie: notatka o sobie, list w sprawie pracy, 

opisywanie wykresów, list umawianie się na 

spotkanie, e-mail z prośbą o informację. 

 

Zawartość tematyczna 

poszczególnych ćwiczeń  

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, 

egzamin, metody i style uczenia się języka obcego, 
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wyrazy i zwroty międzynarodowe, zwroty 

grzecznościowe). Liczebniki ilościowe i 

porządkowe. 

  

2. Zatrudnienie w nowej pracy. Zawody. Rekrutacja 

nowych pracowników. Czasowniki be, have, have 

got. 

  

3. Zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimki 

wystepujące w funkcji dopełnienia, przedimki. 

Wywiad. Test 1. 

  

4. Mówienie o wymarzonej pracy. Present simple: 

twierdzenia, przeczenia, pytania, krótkie 

odpowiedzi, skróty.  

  

5. Przedstawianie się w nowym miejscu pracy. Dane 

personalne, wypełnianie formularzy. 

Przedstawianie się, przedstawianie kolegów. 

Pisanie notki informacyjnej o sobie.  

  

6. Struktura firmy: modele hierarchii, role. Typowy 

dzień pracy.  

  

7. Rozmowa telefoniczna. Pisanie listu w sprawie 

pracy. Listy formalne. Test 2. 

  

8. Firmy i ich produkty. Jakość i koszt produktów. 

Omawianie stosunku między ceną a jakością 

produktu.  

  

9. Present continuous: twierdzenia, przeczenia, 

pytania, krótkie odpowiedzi, skróty. 

  

10. Present simple a present continuous. Pisanie listu 

ze skargą. 

  

11. Finanse osobiste. Różne rodzaje kont bankowych. 

Rola euro. Waluty innych państw. Test 3. 

  

12. Wyrazy pytające, pytania i odpowiedzi. Rozmowy 

telefoniczne. 

  

13. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some , any, 

much, many. Opisywanie wykresów.  

  

14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. 

  

15. Powtórzenie. Test 4. 
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16. Eksport /import. Produkty importowane i 

eksportowane na Litwie. Past simple: czasownik to 

be 

  

17. Past simple: czasowniki regularne i nieregularne, 

twierdzenia, przeczenia, pytania, krótkie 

odpowiedzi. Pisanie e-maila z prośbą o informacje 

  

18. Podróże. Na lotnisku, w hotelu. Udzielanie 

informacji o szczegółach podróży. Przyimki 

miejsca, czasu, kierunku. Test 5. 

  

19. Podróże służbowe a turystyka. Present perfect: 

twierdzenia, przeczenia, pytania, krótkie 

odpowiedzi.  

  

20. Present perfect a past simple. 

  

21. Sugestie i uzgodnienia. Test 6. 

  

22. Perspektywy kariery. Cechy lidera.  

  

23. Nowe kontakty. Rady i ostrzeżenia.  

  

24. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 

Porównania. 

  

25. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. 

  

26. Zarządzanie czasem. Omawianie sposobów 

spędzania wolnego czasu. Test 7. 

  

27. Różne sposoby oszczędzania czasu. Rozmowa 

telefoniczna.  

  

28. Czas przyszły: will i be going to, 

  

29. Powtórzenie. Test 8. 

  

30. Zaliczenie. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

  

 Regularna obecność na zajęciach - można 

opuścić dwa zajęcia w semestrze. W wypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

student jest zobowiązany do opracowania tekstu 

wskazanego przez lektora (długość tekstu- 

strona A4) i wykazać się podczas konsultacji 

lektora umiejętnością poprawnego przeczytania 



 

4 

 

i streszczenia/ interpretacji przygotowanego 

tekstu. 

 Aktywność na zajęciach.  

 Praca własna studenta (odrabianie prac 

domowych, praca nad projektami, 

przygotowanie się do prac kontrolnych) 

 Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną 

testów cząstkowych z zakresu realizowanego 

programu oraz prezentacji ustnych. W razie 

nieobecności podczas testu kontrolnego student 

jest zobowiązany do zaliczenia go podczas 

dyżuru lektora. W razie nieobecności podczas 

prezentacji projektów student jest zobowiązany 

do zaliczenia prezentacji podczas konsultacji 

lektora lub w czasie kolejnych zajęć. 

 Testy, prace pisemne i prezentacje są oceniane 

w skali od 2 do 5, a stopień zaliczenia – to 

średnia arytmetyczna wszystkich ocen za 

semestr. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

ProFile 1, Pre-intermediate; Jon Naunton, Mark Tulip 

(Oxford) 

English Grammar in Use, Raymond Murphy 

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull 

English Vocabulary in Use, pre-intermediate & 

intermediate, Stuart Redman 

First Steps in Business English, Roman Kosierkiewicz 
  

  

        ……………………………….
        podpis osoby składającej sylabus 

 


