
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Czytanie, I rok 
2. Język wykładowy: język angielski 
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: dr Ewa Wełnic 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Magdalena Brodziak 

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 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia - 
zdalne 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 
- zdalne 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 29 (1 sem) 46 

3 

29 (2 sem) 46 

3 

  

 

  

 

0  

 

0  

 

  

 6 
Niestacjo-

narne 
16 (1 sem) 53 22 (2 sem) 53   

  
6 (1 sem)  0    

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

Egzamin 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

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 zajęciach* 58h/38h 

zadania domowe* 32h/41h 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 16h/21h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 0h/6h 

samodzielne przygotowanie się do testów* 26h/26h 

samodzielne przygotowanie się do egzaminu* 16h/16h 

udział w egzaminie* 2h/2h 

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 nauczy-
cieli akademickich 

60h/46h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: umiejętności językowe na poziomie B1/B1+ 

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

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma za-

jęć 
Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, ocenia-

nia) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W13 

posiada wiedzę na temat struktur lek-
sykalno-gramatycznych i ich zastoso-
wania w różnych typach tekstów na 
poziomie B2 

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

praca z tekstem, me-
tody ćwiczeniowo-
praktyczne 

poprawne wykonanie 
ćwiczeń na zajęciach, za-
dań domowych oraz na 
platformie zdalnego 
kształcenia, testy 
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Umiejętności 

K1P_U17 

rozumie znaczenie głównej myśli tek-
stów i poszczególnych ich części, roz-
poznaje związki pomiędzy poszczegól-
nymi częściami tekstu, stosuje strate-
gie komunikacyjne 

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

praca z tekstem, me-
tody ćwiczeniowo-
praktyczne 

poprawne wykonanie 
ćwiczeń na zajęciach, za-
dań domowych oraz na 
platformie zdalnego 
kształcenia, testy, pozy-
tywny wynik egzaminu  

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
ma świadomość swojej wiedzy i umie-
jętności, rozumie potrzebę ciągłego 
samokształcenia  

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

praca z tekstem, me-
tody ćwiczeniowo-
praktyczne 

poprawne wykonanie 
ćwiczeń na zajęciach, za-
dań domowych oraz na 
platformie zdalnego 
kształcenia 

 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

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

• Egzamin 
100% - 90%  bardzo dobry 
89% - 83%  dobry plus 
82% - 75%  dobry  
74% - 68%  dostateczny plus 
67% - 60%  dostateczny 
 

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

1) Ćwiczone umiejętności podczas pracy z tekstami adaptowanymi i autentycznymi (artykuły, materiały 

promocyjne i informacyjne, recenzje, listy do redakcji, wpisy na blogu, sprawozdania):  

• przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, nagłówka, ilustracji – ćwiczenia   

• czytanie intensywne – ćwiczenia  

• określenie kontekstu i funkcji tekstu – ćwiczenia  

• określanie głównej myśli tekstu – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• określanie głównych myśli poszczególnych części tekstu – ćwiczenia  

• oddzielenie myśli głównych od drugorzędnych – ćwiczenia   

• wyszukiwanie i selekcjonowanie szczegółowych informacji – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• analizowanie wewnętrznej organizacji i spójności tekstu  – ćwiczenia  

• wskazanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu – ćwiczenia  

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

ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• domyślanie się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• identyfikowanie kluczowych pojęć/zwrotów – ćwiczenia  

• rozróżnianie między faktami, opiniami, intencjami i spekulacjami – ćwiczenia  

• określenie implikacji – ćwiczenia  

• znajdywanie i porównywanie informacji pochodzących z więcej niż jednego żródła – ćwiczenia  

 

2) Ćwiczone techniki egzaminacyjne, w tym odpowiadające formatowi zadań występujących w części 

Reading międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych  
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• dopasowywanie właściwej odpowiedzi do różnych tekstów o podobnej tematyce  – ćwiczenia  

• odpowiedź na pytania typu prawda, fałsz, brak informacji w tekście – ćwiczenia  i ćwiczenia-

zdalne 

• odpowiedź na pytania szczegółowe wraz z uzasadnieniem  – ćwiczenia  

• szeregowanie fragmentów tekstu w odpowiedniej logicznej kolejności  – ćwiczenia  

• odpowiedź na pytania wielokrotnego wyboru skoncentrowane na ogólnym rozumieniu tekstu – 

ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• odpowiedź na pytania wielokrotnego wyboru skoncentrowane na określonej informacji lub szcze-

góle – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi fragmentami – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• dopasowywanie nagłówków do pojedynczych paragrafów – ćwiczenia  

• dopasowywanie zdań podsumowujących do paragrafów tekstu – ćwiczenia  

 

3) Tematyka tekstów: 

• Notices – ćwiczenia  

• News and headlines – ćwiczenia  

• Learning styles and study habits – ćwiczenia  

• Education In the UK – ćwiczenia  

• New healing therapies, cures and vaccines – ćwiczenia  

• Models of urban planning – ćwiczenia  

• Water – ćwiczenia  

• Food chains – ćwiczenia  

• Sources of energy – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• Globalization – ćwiczenia  

• Free trade and fair trade – ćwiczenia  

• Feats of engineering – ćwiczenia  

• Robotics – ćwiczenia-zdalne 

• Trends: work, education, population – ćwiczenia  

• Data analysis – understanding visual information (graphs, charts, statistics) – ćwiczenia  i 

ćwiczenia-zdalne 

• Communication technology – ćwiczenia  

• Sport and leisure – ćwiczenia  

• Holidays and sightseeing – ćwiczenia  

• Travel and business travel– ćwiczenia  

• Travel preparations – ćwiczenia  

• Restaurants, chefs and cuisine – ćwiczenia  

• Vegetarianism– ćwiczenia  

• Entertainment and media – ćwiczenia  

• TV channels and programmes – ćwiczenia  

• Modern weather forecasting – ćwiczenia  

• Climate change – ćwiczenia  

• Transport and safety – ćwiczenia  

• Future of public transport – ćwiczenia  
 

4) Ćwiczenia leksykalne: 

• skróty i symbole stosowane w słownikach – ćwiczenia  

• określanie części mowy – ćwiczenia  

• odnajdywanie właściwego znaczenia słowa  – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• prowadzenie zapisu nowego słownictwa – ćwiczenia  
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• dopasowywanie synonimów, antonimów – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• tworzenie poprawnych kolokacji, rzeczowników i przymiotników złożonych – ćwiczenia   

• uzupełnianie zdań / paragrafów podanymi wyrazami lub zwrotami – ćwiczenia  i ćwiczenia-zdalne 

• wyszukiwanie w tekście wyrazów odpowiadających podanym definicjom – ćwiczenia  i ćwiczenia-
zdalne 

• słowotwórstwo, złożenia – ćwiczenia  

• przeformułowywanie – ćwiczenia  

• styl formalny i nieformalny  – ćwiczenia  
 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik, dostęp do obszaru PNJA Czytanie na platformie ONTE  
12. Literatura przedmiotu: 
 

a. Literatura podstawowa: 

• Mann M., Taylore-Knowles S., Improve your skills. Reading for First, Macmillan, 2014. 

• Philpot S., Curnick L., Headway Academic Skills. Reading, Writing and Study Skills. Level 3, Oxford Uni-

versity Press,  2011. 

b. Literatura uzupełniająca:  

• Bixby J., Scanlon J., Skillful Reading & Writing 3, Macmillan,  2013 

• Mann M., Taylore-Knowles S., Skills for FC Reading , Macmillan, 2003. 

• McCarthy M., O’Dell F., English Collocations in Use. Intermediate, Cambridge University Press, 2005. 

• Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan, 2003 

c. Netografia:  
• http://www.theguardian.com/uk 
• http://www.mirror.co.uk 
• http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php 

 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): ćwiczenia - zdalne: zadania z obszaru PNJA Czytanie na platformie ONTE 
https://onte.wsg.byd.pl 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia mgr Magdalena Brodziak 

2.ćwiczenia -zdalne mgr Magdalena Brodziak 
 
 

 

http://www.theguardian.com/uk
http://www.mirror.co.uk/
http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php
https://onte.wsg.byd.pl/

