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JĘZYK ANGIELSKI 

SYLABUS  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

  

Nazwa przedmiotu 

  

JĘZYK OBCY (ANGIELSKI), A1 

Kod przedmiotu 1000-IS2ANG 

Nazwa kierunku INFORMATYKA 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język angielski, język polski 

Charakterystyka przedmiotu  treści kształcenia ogólnego 

 typ przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

  

2 rok studiów, 3,4 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 

A1 

Wymagania wstępne 

  

- 

Treści merytoryczne przedmiotu Tematyka: Zwroty grzecznościowe. Państwa, języki i 

narodowości. Zawody i praca. Dane personalne. Rzeczy 

codziennego użytku i codzienne czynności. Rodzina i 

koledzy. Sport i rekreacja. Hobby. Dom i mieszkanie. 

Meble. W mieście. Pogoda i pory roku. Ubrania i moda. 

Sklepy i zakupy. Wakacje.  

  

Język: czasownik to be, to have i inne czasowniki, 

zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimki wystepujące w 

funkcji dopełnienia, zaimki wskazujące, przedimek 

nieokreślony i określony, wyrazy pytające, tryb 

rozkazujący, present simple, present continuous, past 

simple, zwroty z wyrazem there, przyimki, liczba 

mnoga rzeczowników, liczebniki ilościowe i 

porządkowe, przysłówki częstotliwości, spójniki 

  

Pisanie: notatka o sobie, list do kolegi, opis miejsca, 

kartka z wakacji. 

Zawartość tematyczna 

poszczególnych ćwiczeń  

1. Zajęcie organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, 

egzamin, metody i style uczenia się języka obcego, 

wyrazy i zwroty międzynarodowe, zwroty 
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grzecznościowe, polecenia). (2 godz.) 

  

2. Czasownik to be. Skróty. Dane personalne. Liczby 

0-100. Zaimki osobowe i dzierżawcze. (2 godz.) 

  

3. Zdania przeczące i pytające. Krótkie odpowiedzi. 

Zawody. Test 1. (2 godz.) 

  

4. Pytania i wyrazy pytające.  Alfabet. Świat – 

państwa i narodowości. (2 godz.) 

  

5. Czasowniki to have i have got. Codzienne 

przedmioty. Przedimek nieokreślony. Tryb 

rozkazujący.  (2 godz.) 

 

6. Liczba mnoga rzeczowników. Wywiad. (2 godz.) 

  

7. Zwroty There is/There are. Przyimki oznaczające 

miejsce. Test 2. (2 godz.) 

 

8. Dom i mieszkanie. Meble. Opis pokoju. Zaimki 

wskazujące. (2 godz.) 

 

9. Kolory, przymiotniki. Rodzina. (2 godz.) 

 

10. Possessive case. Czas. Notatka o sobie. 

Powtórzenie.  (2 godz.) 

  

11. Przyimki oznaczające  czas. Uczucia. Spójniki. 

Test 3. (2 godz.) 

  

12. Czas present simple – twierdzenia, przeczenia, 

pytania. (2 godz.) 

 

13. Codzienne czynności. Opis dnia pracy. Szyk 

wyrazów w zdaniach pytających. (2 godz.) 

 

14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Odpowiedzi ustne 

na podane tematy. (2 godz.) 

  

15. Powtórzenie. Test 4. (2 godz.) 

 

16. Praca i odpoczynek. Opis weekendu. Dialogi 

sytuacyjne. (2 godz.) 

 

17. Czasownik can / can’t. Mówienie o 

umiejętnościach i zdolnościach. (2 godz.) 

 

18. Czas present continuous: zdania twierdzące, 

przeczące i pytające. (2 godz.) 
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19. Pogoda i pory roku. Miejsca w mieście. Test 5. (2 

godz.) 

 

20. Opis ulubionego miejsca. W sklepie z ubraniami. 

Dialogi sytuacyjne. (2 godz.) 

 

21. Present simple a present continuous. (2 godz.) 

 

22. Zaimki osobowe i zaimki wystepujące w funkcji 

dopełnienia. Rozmowa telefoniczna – użyteczne 

zwroty. Test 6. (2 godz.) 

  

23. Propozycje. Miesiące. Daty. Przysłówki 

częstotliwości. Czas wolny i odpoczynek. (2 godz.) 

 

24. Zainteresowania. Rekreacja. Opis weekendu. (2 

godz.) 

   

25. Czas przeszły czasownika to be. Zdania przeczące i 

pytające. Krótkie odpowiedzi. (2 godz.) 

  

26. Czas przeszły – past simple – twierdzenia, 

przeczenia, pytania. Czasowniki regularne i 

nieregularne. (2 godz.) 

   

27. Wakacje. Wakacyjne czynności.  Test 7. (2 godz.) 

 

28. Sprawdzian pracy samodzielnej. Odpowiedzi ustne 

na podane tematy. (2 godz.) 

  

29. Opis wakacji. Wypełnianie formularzy.  Wyrażanie 

chęci z I’d rather / I’d like. Planowanie. Kartka z 

wakacji. (2 godz.) 

  

30. Powtórzenie. Test 8. Zaliczenie. (2 godz.) 

 

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 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 
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cząstkowych z zakresu realizowanego programu oraz 

odpowiedzi ustnych. W razie nieobecności podczas 

testu kontrolnego student jest zobowiązany do 

zaliczenia go podczas dyżuru lektora. W razie 

nieobecności podczas zaliczania wypowiedzi ustnych 

student jest zobowiązany do zaliczenia podczas 

konsultacji lektora lub w czasie kolejnych zajęć. 

 Testy, prace pisemne i ustne są oceniane w skali od 2 

do 5, a stopień zaliczenia – to średnia arytmetyczna 

wszystkich ocen za semestr. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

English File, Christina Latham-Koenig, Clive 

Oxenden, Paul Seligson 

Information Technology. Workshop, Dino 

Demetriades 

English Vocabulary in Use, elementary, Michael 

McCarthy, Felicity O’Dell 

Essential Grammar in Use, Raymond Murphy 

 
  

  

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

 


