
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Kultura języka polskiego  
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Agnieszka Grochocka 

Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Agnieszka Grochocka, dr Lucyna Sopolińska, 
mgr Beata Trzebuchowska, mgr Dorota Podgórska 
5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma            
zajęć 

Forma 
studiów 

Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 54 (I sem.) 
46 (I 
sem.) 

4 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 4 
Niestacjo-

narne 
54 (I sem.) 

46 (I 
sem.) 

    
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę              

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonarne/niesta-

cjonarne) 
Udział w ćwiczeniach* 54/54 h 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć* 25/25h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 7/7h 

Wykonanie zadania domowego* 9/9h 

Przygotowanie do zaliczenia* 5/5h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 100/100 h 

Punkty ECTS 4/4 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 100/100 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 54/54 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W13 

Zna  słownictwo oraz  struktury gramatyczne i wzory 
zdaniowe; posiada ogólną wiedzę, adekwatną do po-
ziomu zaawansowania językowego B1,  na temat 
struktur leksykalno-gramatycznych, ich zastosowania 
w wypowiedziach pisemnych i ustnych 
 

ćwiczenia 

metoda bezpośrednio-eklek-
tyczna, metody bazujące na 
podejściu komunikacyjnym z 
uwzględnieniem prezentacji 
multimedialnych 

pisemne testy kontrolne, 
ustne odpowiedzi sprawdzające 
znajomość gramatyki i słownictwa 

Umiejętności 

K1P_U11 

Potrafi, stosownie do stopnia zaawansowania języko-
wego, poprawnie stosować struktury gramatyczne i 
leksykalne oraz odpowiednie rejestry językowe w pi-
semnych sytuacjach komunikacyjnych  

ćwiczenia 

pogadanka przedstawiająca 
nowe wiadomości, praca z 
książką, metody bazujące na 
podejściu komunikacyjnym 

pisemne wypowiedzi  w ramach 
zadań domowych, pracy na zaję-
ciach oraz testów kontrolnych  
sprawdzające znajomość grama-
tyki i słownictwa 

K1P_U12 

Potrafi napisać proste, spójne teksty na tematy ob-
jęte katalogiem z poziomu B1 oraz posługiwać się ję-
zykiem precyzyjnie, dostosowując styl wypowiedzi 
do jej adresata  

ćwiczenia 

metody ćwiczeniowe krótkie wypowiedzi pisemne 
sprawdzane w ramach testów 
kontrolnych, pracy domowej lub 
indywidualnej na zajęciach 

K1P_U13 
Realizuje funkcje językowe oraz posługuje się słow-
nictwem i strukturami gramatycznymi  w zakresie 

ćwiczenia 
metody bazujące na podejściu 
komunikacyjnym 

ustne wypowiedzi indywidualne, 
dialogi sprawdzające znajomość 
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przewidzianym przez katalogi dla poziomu B1; kon-
troluje przebieg rozmowy, wyraża prośbę o powtó-
rzenie, wyjaśnienie kluczowych słów lub przelitero-
wanie, gdy zachodzi taka potrzeba oraz upewnia się 
czy jest właściwie rozumiany; posługuje się oficjalną 
lub nieoficjalną odmianą języka polskiego  odpowied-
nio do sytuacji w sposób płynny, nieutrudniający ro-
zumienia  

leksyki oraz struktur gramatycz-
nych, aktywność na zajęciach 

K1P_U15 

Rozumie temat, główne myśli, intencje, a także kon-
kretne informacje zawarte w wypowiedziach o przej-
rzystej strukturze, wyraźnie artykułowanych, realizo-
wanych w wolnym tempie, w standardowej odmia-
nie języka; umie stosować strategie prowadzące do 
zrozumienia tekstu. 

ćwiczenia 

metody bazujące na podejściu 
komunikacyjnym 

ćwiczenia sprawdzające słuchanie 
ze zrozumieniem, bieżące ocenia-
nie zrozumienia wypowiedzi pod-
czas lekcji 

K1P_U17 

Rozumie temat, główne myśli, intencje, a także kon-
kretne informacje zawarte w tekstach o przejrzystej 
strukturze, napisanych w standardowej odmianie ję-
zyka; stosuje podstawowe strategie w sytuacji nie-
pełnego rozumienia tekstu, wykorzystując ilustracje 
towarzyszące tekstowi, jego tytuł, znaki interpunk-
cyjne podobieństwo pisowni wyrazów w języku oj-
czystym, a także własną wiedzę ogólną. 

ćwiczenia 

metody ćwiczeniowe praca domowa, praca na zaję-
ciach, pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność czyta-
nia ze zrozumieniem 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozu-
mie potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształca-
nia zawodowego 

ćwiczenia 
metody ćwiczeniowe samoocena, obserwacja, ocena 

przygotowania do zajęć i aktyw-
ności na zajęciach 

K1P_K05 
Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych 
kultur 

ćwiczenia 
metody ćwiczeniowe ocena koleżeńska / nauczycielska, 

obserwacja 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen  
Kryteria oceny testu: 

0% - 50% ndst 81% - 90% db 

51% - 70% dst 91% - 93% db+ 

71% - 80% dst+ 94% - 100% bdb 

  
  

Aktywność Oceny Obliczenia Do końcowej 

Wykonanie ćwiczeń językowych na 
zajęciach 

bdb (5) 5*90% 4,5 

Obecność na 80% zajęć 5*10% 0,5 

Wynik końcowy     5 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
 

Krótki opis zawartości całego kursu: 

 

Głównym celem zajęć jest nauczenie studenta płynnego poruszanie się w świecie języka polskiego i 

polskiej kultury. Kurs ma też na celu przygotowanie do  zdawania wewnętrznego  egzaminu WSG z 

języka polskiego jako obcego na poziomie B1. 

Przedmiotem zajęć jest ćwiczenie następujących sprawności: poprawność gramatyczna, rozumienie 

tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie.  

Zajęcia są prowadzone głównie  w oparciu o ćwiczenia audytoryjne i metodę komunikacyjną. 

 

Tematyka i słownictwo: 

 

1. Człowiek i rodzina (relacje rodzinne i historie rodzinne; cechy charakteru, emocje i upodoba-

nia). 

2. Polskie święta, uroczystości i tradycje (Wigilia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świę-

tych, 11 Listopada, 3 Maja, zwyczaje lokalne, tradycje i przemiany, imieniny, urodziny). 

3. Czas wolny, praca i edukacja (codzienne czynności, hobby, życie towarzyskie i rozrywki; miej-

sca pracy, nazwy zawodów i rodzaje pracy; system edukacji, etapy kształcenia kierunki stu-

diów i życie studenckie). 

4. Znani Polacy oraz polska literatura, film i muzyka (historia Poli Negri i Marii Skłodowskiej-Cu-

rie, polscy Nobliści, najwięksi polscy pisarze i ich dzieła, krótka historia polskiego kina i mu-

zyki). 
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5. Zdrowie i żywienie (choroby, wizyta u lekarza, apteka, dieta i styl życia; dania, napoje, arty-

kuły spożywcze, przepisy kulinarne i gotowanie) 

6. Sprawy urzędowe, zakupy i usługi  (typu urzędów, załatwianie spraw, dokumenty; sklepy, to-

wary, pieniądze, reklama i promocja, zakupy on-line; nazwy warsztatów i rodzaje usług). 

7. Poznajemy i zwiedzamy Polskę (sąsiedzi Polski, największe miasta Polski, symbole państwowe, 

najważniejsze zabytki i regiony oraz morze, rzeki, jeziora) 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

 

1. Przypadki – powtórzenie i utrwalenie oraz odmiana rzeczowników osobliwych. 

2. Czasy w języku polskim - powtórzenie i utrwalenie. 

3. Czasowniki ruchu i czasowniki prefiksalne 

4. Liczebniki i ich odmiana (powtórzenie) oraz składnia liczebników 

5. Tryb rozkazujący i przypuszczający. 

6. Aspekt dokonany i niedokonany w języku polskim. 

 

 

Sytuacje komunikacyjne: 

 

1. Wyrażanie zadowolenia i rozczarowania, argumentowanie. 

2. Wyrażanie upodobania i niezadowolenia, wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę. 

3. Porównywanie, opisywanie korzyści i złych stron. 

4. Asertywne wyrażanie swojego zdania, odmowa, dyskutowanie. 

5. Wyrażanie konieczności, prośba o przyzwolenie. 

6. Negocjowanie warunków. 

7. Wyrażanie ważności, obojętności i dystansu. 

8. Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, wyrażanie protestu. 

9. Namawianie, przekonywanie. 

10. Formułowanie pytań i hipotez. 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne - konieczny sprzęt multimedialny: komputer z odstępem do Internetu, rzutnik, 

ekran i głośnik. 
12. Literatura przedmiotu: 

 
Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 
 

• Achtelik A., Hajduk-Gawron W., Madeja A., Światek M. , Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego 

oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Universitas,  Kraków, 2018 

• Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po Polsku III, Prolog,  Kraków, 2009 

• Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.  POLSKI krok po kroku 2, Kraków, 2013 

 

Literatura uzupełniająca:  

• Garncarek P., Czas na czasownik, Universitas, Kraków, 2011 

• Gębal P. E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako 
obcego dla poziomów B1 i B2, Universitas,  Kraków, 2017 

• Gurdak W., Sosnowski W., Polskie czytanki. Teksty do czytania i słuchania dla uczących 

się języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1, Wydawnictwo KJV Digital Sp. 

z o.o., Natolin, 2017 
• Krztoń J., Czytanie, Prolog,  Kraków, 2015 

• Krztoń J., Słownictwo 2, Prolog,  Kraków, 2014 

• Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, 

B2), Universitas, Kraków, 2014 
• Mędak S., Język polski dla obcokrajowców, Petrus, Kraków, 2015 
• Mędak S., Liczebnik też się liczy, Universitas, Kraków, 2013 
• Seretny A., Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Prolog, Kraków 2016 
• Szpigiel R. , Gramatyka 2, Prolog,  Kraków, 2017 
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13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia mgr Agnieszka Grochocka 
 
 

 


