
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Język niemiecki 
2. Język wykładowy: język niemiecki / język polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: wszystkie obszary 

• 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 Marlena Pawlikowska 

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 

 

Tematyka / słownictwo  

• Herzlich willkommen! - Przedstawianie siebie i innych. Beruf: Rejestracja w firmie. 

• Beruf: Nazwy zawodów i rozumienie wiadomości na temat firmy. 

• Zwroty w restauracji. Beruf: Prośba o pomoc, pytania o informacje. Rozumienie konwersacji w miejscu 
pracy. 

• Opis dnia, godziny. Beruf: informowanie przełożonych o spóźnieniach. 

• Zakupy. Beruf: Prowadzenie rozmów dotyczących sprzedaży. 

• Prowadzenie rozmów na temat rodziny. Beruf: planowanie uroczystości w firmie. 

• Opisywanie mieszkań i miejsca zamieszkania.  

• Prowadzenie rozmów na temat czasu wolnego. Beruf: praca w niedzielę. 

• Rozmowy na temat zleceń pracy. 

• Smalltalk - prowadzenie rozmów na temat np. pogody, pór roku, zainteresowań, czasu wolnego i świąt. 
Beruf: Urodziny w firmie. 

• Opis drogi i podróży. Beruf: rozmowy przy okienku biletowym. Podróż służbowa. 

• U lekarza - umawianie terminu, prowadzenie rozmów, informowanie o dolegliwościach. Nazywanie 
części ciała. Prezentacja zawodu: pielęgniarz. 

• Dialogi w hotelu. Beruf: czynności i zadania wykonywane w hotelu. 

• Rozmowy o problemach i wyrażanie uprzejmych próśb. Beruf: prowadzenie rozmów z kolegami w 
pracy i formułowanie życzeń dotyczących miejsca pracy. 

• Beruf: Zawód: Elektryk. 

• W pracy i po pracy - wyrażanie opinii, umawianie terminów, kółka zainteresowań i rozmowy na temat 
spędzania czasu po pracy. 

• Rozmowa na temat ubioru. Upodobania. Prośba o informacje i pomoc w domu towarowym. Prowadze-
nie rozmów na temat sprzedaży. 

• Rozmowy na temat środków lokomocji, ich zalet i wad. Beruf: zalety i wady zawodu taksówkarza. 

• Zwiedzanie miasta, zapytanie o drogę. Wyrażanie opinii na temat zwiedzanych miejsc. Beruf: doradza-
nie, prowadzenie rozmów jako obsługa. Rozmowa na temat wykształcenia, doświadczenia zawodo-
wego, czasu szkolnego. Beruf: dzień pracy nauczyciela. Praca w szkole. 

• Rozwiązywanie konfliktów - prowadzenie rozmów. Beruf: proszenie kolegów o przysługę.  

• Rozmowy na temat przyszłości. Zalety i wady zawodów.  

• Rozmowy na temat upodobań, wyrażanie komplementów i reagowanie na nie. Negocjowanie cen i 
sprzedaż.  

• W informacji turystycznej i biurze podróży. 

• Przekazywanie informacji, nazywanie problemów i znajdowanie rozwiązań. Beruf: W urzędach. 

• Świętowanie: planowanie imprez, wyrażanie propozycji. 
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• Nowi sąsiedzi: opisywanie domu i sąsiedztwa. Kontakty z sąsiadami. Rozmowy na temat regulaminów. 

Beruf: Zawód: Gospodarz domu/dozorca. 

• Rozmowy na temat możliwości robienia zakupów. Reklamacje. Rozmowy z klientami i reakcja na rekla-
macje. 

• Przyzwyczajenie kulinarne i żywieniowe: rady, zmiany w przyzwyczajeniach, prezentacje. Beruf: Diete-
tyk. 

• Wydarzenia kulturalne: oferty, plany, rozmowy o nich. 

• Nowy zawód: wyobrażenia  i życzenia dotyczące pracy. Rady dotyczące poszukiwania pracy. Beruf: 
Ubieganie się o pracę. 

• Sport sprawia radość: rodzaje sportu, rozmowy na temat dziedzin sportowych. Beruf: Trener fitnessu. 

• Praca zawodowa, a życie rodzinne. 

• Planowanie weekendu i rozmowa na temat zabytków. Beruf: zawód przewodnika wycieczek. 

• Życiorys. 

• Rozmowa kwalifikacyjna. Wizerunek pracownika. 

• Oferty mieszkaniowe i negocjacje. 

• Rozmowy na temat czasu pracy, zakresu obowiązków w pracy, umów o pracę. 
 
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 

• 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  

 

Rozumienie ze słuchu 
• dopasowanie wypowiedzi do fotografii 

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

matów, również specjalistycznych 

 

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 

 
Wypowiedzi pisemne 

• maile 

• profil zawodowy w mediach społecznościowych 

• list motywacyjny 

• CV 

• sprawozdanie 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

• Zaimki dzierżawcze, osobowe, zwrotne, nieosobowy, nieokreślony. i wskazujące - powtórzenie. 
• Tryb rozkazujący - powtórzenie. 
• Przyimki łączące się z 2 przypadkiem, 3 przypadkiem, 4 przypadkiem i z 3 lub 4 przypadkiem - powtó-

rzenie. 
• Koniugacja i deklinacja - powtórzenie .  
• Przeczenie - powtórzenie. 
• Czas przeszły Imperfekt, Perfekt i Plusquamperfekt. 
• Czas przyszły Futur I. 
• Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 
• Odmiana rzeczownika z przymiotnikiem. 
• Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie: dopełnieniowe, warunkowe, okolicznikowe czasu, okolicz-

nikowe przyczyny, okolicznikowe celu, przydawkowe, podmiotowe i porównawcze. 
• Rekcja czasowników. 
• Bezokolicznik z „zu” i bez „zu”. 

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

a. Literatura podstawowa: 

• Susan Kaufmann Rohrmann Lutz Theo Scherling Ralf Sonntag Moritz Ulrike Rodi Margret Eva Harst, 
Linie 1 A2 Deutsch in Alltag und Beruf Kurs- und Übungsbuch, Stuttgart 2018, Ernst Klett Sprachen 
GmbH. 

• Susan Kaufmann Rohrmann Lutz Theo Scherling Ralf Sonntag Moritz Ulrike Rodi Margret Eva Harst, 
Linie 1 B1 Deutsch in Alltag und Beruf Kurs- und Übungsbuch, Stuttgart 2018, Ernst Klett Sprachen 
GmbH. 
 

b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 

http://lerni.us/
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• Obidniak D., Podczaska-Tomal H., Repetytorium leksykalne z języka niemieckiego. Warszawa: Wydaw-

nictwo Szkolne PWN, 2007 

• Woźniakowski G, Uniwersalny słownik tematyczny języka niemieckiego dla licealistów i studentów, 
2003 

• Wagner A., Deutsch. Sprechen ohne Probleme. Poznań: WAGROS, 2004 
c. Netografia:  

• http://cornelia.siteware.ch/wortschatz/themwortlist.html 

• http://longua.org/b1.ubersicht.php 

• https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen 

• http://www5.technik-geraete.de/ 

• https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart 
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 Marlena Pawlikowska 

2. lektorat językowy – zdalne mgr Marlena Pawlikowska 
 

http://cornelia.siteware.ch/wortschatz/themwortlist.html
http://longua.org/b1.ubersicht.php
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen
http://www5.technik-geraete.de/
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/lebensart

