
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Język hiszpański 
2. Język wykładowy: język hiszpański/ język 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 Jolanta Zygnerska-Hajduk 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Joanna Drozd 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma  
Zajęć 

 
 
 

Forma  
Studiów  

Lektorat 
językowy 

 
PWS ECTS 

Lektorat 
językowy 

 
PWS ECTS 

Lektorat 
językowy 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Lektorat ję-
zykowy - 
zdalne 

 

PWS ECTS 

Lektorat 
językowy 
- zdalne 

 

PWS ECTS 

Lekto-
rat ję-

zykowy 
- zdalne 

 

PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 32 (2 sem) 8 

2 

32 (3 sem) 8 

2 

32 (4 sem) 8 

2 

  

 

10 (2 sem)  

 

10 (3 sem)  

 

10 (4 sem)  

 6 
Niestacjo-

narne 
24 (2 sem) 8 24 (3 sem) 8 24 (4 sem) 8 

  
18 (2 sem)  18 (3 sem)  18 (4 sem)  

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

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/niestacjo-

narne) 

udział w zajęciach* 96h/72h 

zadania domowe* 9h/9h 

samodzielne przygotowanie się do wypowiedzi ustnych* 6h/6h 

samodzielne przygotowanie się do testów i prac pisemnych* 9h/9h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 30h/54h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 150h/150h  

Punkty ECTS 6 ECTS / 6 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 150h/150h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 126h/126h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: umiejętności językowe na poziome min. A2/A2+ 

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 

posiada wiedzę na temat struktur leksykalno-grama-
tycznych i ich zastosowania w różnych sytuacjach ko-
munikacyjnych o tematyce ogólnej i biznesowej w ty-
powym środowisku pracy 

lektorat języ-
kowy, lekto-
rat językowy - 
zdalne 

komunikacyjna, ćwiczeniowo-
praktyczna 

test gramatyczny, test leksykalny, 
wykonanie zadań w modułach ję-
zykowych na platformie edukacyj-
nej 

Umiejętności 

K1P_U09 
K1P_U11 
K1P_U12 
K1P_U21 

konstruuje typowe i zwięzłe wypowiedzi pisemne, w 
których wyjaśnia swój punkt widzenia oraz podaje ar-
gumenty za i przeciw, dobierając odpowiednie leksy-
kalne i gramatyczne środki językowe oraz rejestr języ-
kowy 

lektorat języ-
kowy 

komunikacyjna, ćwiczeniowo-
praktyczna 

maile, profil zawodowy w mediach 
społecznościowych, list motywa-
cyjny, CV, praca pisemna 
 

K1P_U09 
K1P_U13 
K1P_U21 

potrafi przygotować i sformułować wypowiedź ustną 
w typowych sytuacjach komunikacyjnych, uzasadnia i 
broni własnych opinii, przedstawia i komentuje opinie 
innych osób, dobierając odpowiednie leksykalne i gra-
matyczne środki językowe oraz rejestr językowy 

lektorat języ-
kowy 

komunikacyjna, ćwiczeniowo-
praktyczna 

wypowiedź ustna, udział w dysku-
sji, praca w parach, praca w gru-
pach, odgrywanie ról 
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K1P_U15 
K1P_U17 
K1P_U21 

rozumie wypowiedzi pisemne i ustne sformułowane w 
standardowej odmianie języka, wyszukuje i interpre-
tuje informacje w tekstach słuchanych i czytanych 

lektorat języ-
kowy, lekto-
rat językowy - 
zdalne 

komunikacyjna, ćwiczeniowo-
praktyczna 

wykonanie zadań w modułach ję-
zykowych na platformie edukacyj-
nej, zadania na zrozumienie tekstu 
pisanego, zadania na zrozumienie 
tekstu słuchanego 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
 

ma świadomość potrzeby samodzielnego uzupełniania 
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności przy wy-
korzystaniu narzędzi tradycyjnych i elektronicznych  
 

lektorat języ-
kowy, lekto-
rat językowy - 
zdalne 

komunikacyjna, ćwiczeniowo-
praktyczna 

poprawne wykonanie ćwiczeń na 
zajęciach i platformie edukacyjnej, 
poprawne wykonanie zadań do-
mowych 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: lektorat językowy, lektorat języ-
kowy – zdalne 

• Zadania punktowane i testy: 
100% - 90% bardzo dobry 
89% - 83%   dobry plus 
82% - 75%   dobry 
74% - 68%   dostateczny plus 
67% - 60%   dostateczny 

• Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej 

wyraża-
nie opinii, 
wypo-
wiedź na 
dany te-
mat, ko-
munika-
cja inte-
raktywna 

5-4 
pkt 

swobodnie wyraża opinie i uczestniczy w procesie komunikacji, wypowiedź lo-
giczna i na temat, prawidłowa interakcja w rozmowie, spontanicznie udziela in-
formacji, poprawnie reaguje na pytania i wypowiedź partnera 

3-2 
pkt 

potrafi przygotować wypowiedź lub dialog, wypowiedź nie zawsze logiczna, pra-
widłowo udziela informacji czasami przy częściowej pomocy partnera, często 
krótka i ograniczona reakcja na wypowiedź partnera 

0-1 
pkt 

wypowiedź często niezrozumiała i większości niespójna, wymaga znacznej po-
mocy partnera, odpowiedzi są nieadekwatne, brak reakcji w rozmowie wynika-
jący z niezrozumienia treści 

płynność 
wypowie-
dzi i wy-
mowa 

5-4 
pkt 

wypowiedź płynna i zrozumiała, wypowiedź może zawierać drobne błędy w wy-
mowie niezakłócające komunikacji 

3-2 
pkt 

wypowiedź z zawahaniami i niedokończonymi zdaniami, przerwy w wypowiedzi, 
wymowa czasem utrudnia zrozumienie 

0-1 
pkt 

liczne przerwy w wypowiedzi, błędy w wymowie znacznie utrudniają lub unie-
możliwiają zrozumienie treści 

zakres 
środków 
języko-
wych 

5-4 
pkt 

bogaty i różnorodny zasób środków językowych 

3-2 
pkt 

odpowiedni i w miarę różnorodny zasób środków językowych, czasami utrud-
niający odbiór wypowiedzi 

0-1 
pkt 

ograniczony lub bardzo ubogi zasób środków językowych w znacznym stopniu 
utrudniający lub uniemożliwiający odbiór wypowiedzi i komunikację 

popraw-
ność 
środków 
języko-
wych 

5-4 
pkt 

nie popełnia błędów lub popełnia nieliczne błędy niezakłócające komunikacji 

3-2 
pkt 

popełnia liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komu-
nikację  

0-1 
pkt 

popełnia liczne błędy często zakłócające komunikację 

 

• Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej: 

treść 5-4 
pkt 

odnosi się do wszystkich wymaganych elementów podanych w poleceniu i roz-
wija je w stopniu zadowalającym w sposób komunikatywny 

3-2 
pkt 

odnosi się do części wymaganych elementów podanych w poleceniu lub rozwija 
je w sposób częściowo komunikatywny 

0-1 
pkt 

nie odnosi się do wymaganych elementów podanych w poleceniu lub/i realizuje 
je w sposób niekomunikatywny 

spójność i 
logika 

5-4 
pkt 

wypowiedź jest w pełni lub w znacznej części spójna i logiczna na poziomie po-
szczególnych zdań i całego tekstu 
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3-2 
pkt 

wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice na poziomie poszczególnych 
zdań lub całego tekstu 

0-1 
pkt 

wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna i nielogiczna  

zakres 
środków 
języko-
wych 

5-4 
pkt 

stosuje bogate i odpowiednio dobrane środki językowe dla danego tematu 

3-2 
pkt 

w sposób zadawalający dobiera środki językowe dla danego tematu 

0-1 
pkt 

zakres środków językowych jest bardzo ograniczony 

popraw-
ność 
środków 
języko-
wych 

5-4 
pkt 

nie popełnia błędów lub popełnia nieliczne błędy niezakłócające komunikacji 

3-2 
pkt 

popełnia liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komu-
nikację  

0-1 
pkt 

popełnia liczne błędy często zakłócające komunikację 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: lektorat językowy, lektorat językowy – zdalne 
 

a. Tematyka / słownictwo / wypowiedzi ustne i pisemne oraz zagadnienia gramatyczne 

1. Przedstawianie siebie: 

• Przywitania, pożegnania (formalne, nieformalne) 

• Podanie imienia i nazwiska, narodowości, zawodu, wieku (alfabet, zasady wymowy i into-
nacji 

• czasownik Ser, estar, llamarse, przymiotniki o narodowościach oraz liczba i rodzaj przy-
miotników,  

• zawody i nazwy państw, rodzajniki określone/nieokreślone, liczebniki 1-101, zaimki pyta-
jące ¿Cómo/ De dónde/ Cuántos?, zaimki wskazujące este, esta, estos, estas) 

• Nazwiska hiszpańskie 

2. Opisywanie miejsca zamieszkania i swojego domu 

• Pytanie i podanie adresu  

• Opisywanie położenia w przestrzeni rzeczy i osób (kontrast między czasownikami Hay/es-
tar, przyimki określające miejsce) 

• Opisywanie przedmiotów i miejsc (pomieszczenia w domu, nazwy sprzętów, mebli, kolory, 
uzgodnienie liczby i rodzaju przymiotnika z rzeczownikiem, liczebniki porządkowe 1-10, 
czasowniki regularne 3 grup zakończone na-er/-ir/-ar) 

• Różnica pomiędzy formą tú i usted, zwroty grzecznościowe 

3. Opisywanie wyglądu i rodziny 

• Wygląd zewnętrzny osób (słownictwo związane z wyglądem, części garderoby i ich opis, 
czasowniki ser/tener/llevar oraz querer/preferir/necesitar+ bezokolicznik/rzeczownik 
,czasowniki regularne w czasie teraźniejszym) 

• drzewo genealogiczne, zwroty i słowa związane z rodziną (zaimki dzierżawcze) 

4. Poruszanie się po mieście 

• jak wyrażam potrzeby, pragnienia, upodobania (querer/preferir/necesitar+ bezokolicz-
nik/rzeczownik, porównania más+adj.+que, menos+adj.+que, tan+adj.+como, porównania 
nieregularne bueno-mejor, Malo-peor, etc.) 

• jak pytam się o drogę i udzielam odpowiedzi odnośnie poruszania się w terenie (słownic-
two związane ze środkami transportu, zaimki en i a z czasownikami ruchu, czasowniki gi-
rar/seguir/cruzar/pasar/subir/bajar/coger) 

• jak kupuję bilety komunikacji miejskiej 

• słowa związane z miastem (budynki, ważne miejsca urzędowe, handlowe i związane z roz-
rywką) 
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5. Codzienna rutyna i spędzanie czasu wolnego 

• Czynności zwyczajowe i pytanie o nie (czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne zwią-
zane z czynnościami codziennymi, przysłówki i zwroty określające częstotliwość, części 
dnia, miesiące, pory roku, dni tygodnia) 

• pytanie o godzinę 

• zwyczaje hiszpańskie 

• własne upodobania (czasowniki gustar/ encantar, zaimki dopełnienia dalszego, słownic-
two związane z czynnościami czasu wolnego, zgadzanie lub nie zgadzanie się z rozmówcą 
odnośnie gustów: zwroty también/ tampoco) 

6. Moje posiłki, wizyta w restauracji 

• słowa i zwroty odnośnie posiłków i produktów żywnościowych 

• jak zamawiam posiłek w restauracji (de primero, de segundo, de postre, la cuenta, etc.) 

• zwyczaje żywieniowe w Hiszpanii, tradycyjne potrawy, tradycja barów tapas 

7. Wybieramy się na zakupy 

• zwroty i słowa o sklepach, zakupach, lista produktów spożywczych i ubrań (powtórzenie) 

• zapytanie o dostępność różnych produktów, wyrażanie i pytanie o ilość oraz cenę (zaimki 
pytające, zaimki dopełnienia bliższego, zaimki wskazujące, zaimki względne algo/nada, al-
guien/Nadie, alguno/ninguno; liczebniki od 101 do miliona 

• relacje społeczne Hiszpanów 

8. Problemy zdrowotne 

• części ciała 

• słowa i zwroty związane z tym co nas boli i jakie dolegliwości nam dokuczają (czasownik 
doler, zwroty typu tengo tos, tengo gripe, etc.) i radzenie jak sobie z nimi poradzić (wyra-
żenia para, Hay+que, por qué no…?,es necesario, es bueno, es importante) 

9. Pogoda i klimat 

• pogoda, klimat, strony świata, pory roku (czasowniki dot. Pogody: llover, nevar; 
hace+muy/mucho+adj./sust.;) 

• klimat w Hiszpanii 

10. Planowanie przyszłości 

• plany na przyszłość (konstrukcje Ir+a+inf., pensar+inf., preferir+inf., querer+inf.) 

• wyrażanie sugestii, akceptowanie lub odrzucanie jej ( konstrukcje poder+inf., Hay 
que+inf., tener que+inf., deber+inf.) 

• słowa i zwroty dotyczące rozrywki i czasu wolnego, podróży 

11. Wyrażanie opinii i organizowanie wypowiedzi 

• wyrażanie opinii i pytanie o nią (zwroty me parece que…, para mi…, creo que), pytanie o 
przyczynę 

• wyrażanie zgody i sprzeciwu (tienes razón, estoy de acuerdo, vale, nunca, jamás, ¡qué 
dices!, bueno, ¡ni hablar!, etc.) 

• organizowanie całej wypowiedzi (en primer/segundo lugar, por una/otra parte, además, 
por último, etc.) 

• styl życia mieszkańców poszczególnych Comunidades Autónomas w Hiszpanii, słownictwo 
związane ze stylem życia Hiszpanów 

12. Moje doświadczenia 

• opisywanie lub opowiadanie o doświadczeniach życiowych, czynnościach zakończonych 
ale związanych z teraźniejszością (użycie i forma czasu pret. Perfecto; określenia czasowe: 
hoy, esta tarde, este mes, alguna vez, nunca, ya, todavía no…) 

• czynności zwyczajowe w porównaniu z czynnościami zakończonymi w niedalekiej prze-
szłości 

• składanie wyjaśnień i podawanie przyczyny (es que…) 
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13. Biografie 

• opowiadanie o ważnych wydarzeniach z przeszłości znanych ludzi oraz swoich (forma oraz 
użycie czasu pretérito indefinido : czasowniki regularne i nieregularne, okoliczniki czasu: 
en 1999, El mes Pasado, desde…hasta, etc.) 

         14. Edukacja, praca zawodowa 

• porównywanie sytuacji obecnych i przeszłych, mówienie o rutynie i przyzwyczajeniach 
(czasownik soler + bezokolicznik, określenia czasowe: antes/ahora, określenia czasowe 
związane z użyciem czasu pretérito imperfecto de indicativo) 

        15. Ulubiony film, książka   

• opisywanie ulubionego filmu, programu telewizyjnego, koncertu, książki lub wystawy 
muzealnej, (stosowanie czasu teraźniejszego, czasów przeszłych, czasu przyszłego oraz 
łączników w zdaniu oraz zaimków względnych: que, quien, donde, cuyo, ) 

16. Relacje międzyludzkie i problemy uczuciowe 

• świętowanie urodzin, ślubu, zakończenia szkoły, wyrażanie życzeń co do przyszłości, 
składanie życzeń (presente de subjuntivo, tryb rozkazujący twierdzący i przeczący) 

17. Święta rodzinne i państwowe 

• Wyrażanie życzeń co do przyszłości, składanie sobie życzeń, udzielanie rad (presente de 
subjuntivo, tryb przypuszczający) 

18. Ekologia i środowisko  

• mówienie o przyszłości naszej planety, mówienie o zanieczyszczeniu środowiska, zmianie 
klimatu, energiach odnawialnych i recyklingu (użycie czasów przeszłych, czasu przyszłego, 
wyrażanie wątpliwości i możliwości, sugerowanie i doradzanie) 

19. Akcje społeczne i kulturowe, prawa zwierząt 

• ocenianie i wydawanie sądów, podawanie argumentów za i przeciw, rozwiązywanie 
problemów (presente de subjuntivo, struktury związane z ocenianiem: ser/estar + 
przymiotnik, przysłówek + bezokolicznik / que + subjuntivo 

20. Wydarzenia polityczne i społeczne 

• opowiadanie o wydarzeniach mających miejsce w przeszłości, relacjonowanie wydarzeń i 
ciekawostek, (kontrast pomiędzy czasami przeszłymi, peryfraza: estar + gerundio, strona 
bierna) 

 
b. Funkcje językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych: 

• wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, preferencji 

• przedstawianie opinii innych osób 

• pytanie o opinie innych,  

• uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień 

• opisywanie ludzi, przedmiotów i czynności, zjawisk, miejsc 

• prezentowanie faktów z teraźniejszości i przeszłości 

• rozpoczynanie i kończenie rozmowy,  

• proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca 

• wyrażanie skarg,  

• przepraszanie i przyjmowanie przeprosin, proponowanie,  

• przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, stosowanie form grzecznościowych 

• relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 

• opisywanie swoich intencji i planów na przyszłość 

• opisywanie swoich doświadczeń 

• prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego 

• wyrażanie pewności, przypuszczeń i wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości 
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• proszenie o radę i udzielanie rad 

• przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych 

• aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zda-
nia innych uczestników dyskusji 

• przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 

• stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu  

• prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu właściwego dla studiowanego kierunku  
 

c. Rozumienie ze słuchu 

• określanie głównego wątku tematycznego wypowiedzi 

• określanie drugorzędnych wątków tematycznych 

• określanie kontekstu wypowiedzi 

• sporządzanie notatek na podstawie słuchanego nagrania 

• klasyfikowanie informacji i układanie ich w określonym porządku 

• rozpoznawanie znaczeń ukrytych, wyrażonych pośrednio, aluzji 

• rozumienie zróżnicowanych wypowiedzi o zróżnicowanym czasie trwania 

• rozumienie wypowiedzi w standardowej i niestandardowej odmianie języka, dotyczących różnych te-
matów, również specjalistycznych 

d. Rozumienie tekstów pisanych 

• określenie kontekstu i funkcji tekstu  

• określanie głównej myśli tekstu  

• określanie głównych myśli poszczególnych części tekstu  

• oddzielenie myśli głównych od drugorzędnych  

• wyszukiwanie i selekcjonowanie szczegółowych informacji  

• analizowanie wewnętrznej organizacji i spójności tekstu   

• wskazanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  

• radzenie sobie z tekstem zawierającym nieznane słownictwo oraz rozbudowane zdania złożone  

• domyślanie się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu  

• identyfikowanie kluczowych pojęć/zwrotów  

• rozróżnianie między faktami, opiniami, intencjami i spekulacjami  

• określenie implikacji  

• znajdywanie i porównywanie informacji pochodzących z więcej niż jednego tekstu 
 

e. Wypowiedzi pisemne 

• maile 

• profil zawodowy w mediach społecznościowych 

• list motywacyjny 

• CV 

• sprawozdanie 
 

11. Wymagane środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, DVD, rzutnik, dostęp do platformy LERNI http://lerni.us 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 

•  “ELE nuevo inicial  Libro del alumno Curso de español para extranjeros”, wyd. Ediciones SM, 2019, 
Madrid 

• “ELE nuevo inicial  Cuaderno de ejercicios Curso de español para extranjeros”, wyd. Ediciones SM, 
2019, Madrid 

b. Literatura uzupełniająca:  
• Ávila S., Prácticas de audición 1, Eli, Madrid, 2019 

• Bernal F., Vocabulario activo 1, Eli, Madrid, 2019 

• Nuevo Ven 1, Edelsa, Madrid, 2019 

• Wawrykowicz A., Repetytorium Gramatyki języka hiszpańskiego z ćwiczeniami,  Poznań 2019 

c. Netografia:  

http://lerni.us/


Program przedmiotu  
• http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 

• http://www.blogdeespanol.com/ 

• http://www.aprenderespanol.org/ 

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. lektorat językowy mgr Joanna Drozd 

2. lektorat językowy – zdalne mgr Joanna Drozd 
 

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
http://www.blogdeespanol.com/
http://www.aprenderespanol.org/

