
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA – czytanie II rok 
2. Język wykładowy: 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: 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma                  
zajęć 

Forma                            
studiów 

 

Ćwi-
czenia 
3 sem 

PWS ECTS 

Ćwi-
czenia 
4 sem 

PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 25 38 
2,5 

25 38 
2,5 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 5 
Niestacjonarne 18 45 16 47           

Rygor 
zaliczenia Zaliczenie 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 studenta 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach 50/34 

Zadania domowe 19/23 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20/20 

Samodzielne przygotowanie do testów 20/20 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i do egzaminu 15/27 

Udział w egzaminie 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 126/126 

Punkty ECTS 5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 126/126 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 52/36 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: opanowanie strategii czytania z pierwszego roku 

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 leksy-
kalno-gramatycznych, ich zastosowania w 
różnych typach tekstów na poziomie zaa-
wansowanym 

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne i terminowe wykonanie 
ćwiczeń, zadań domowych, 
analizy tekstu, obserwacja 

Umiejętności 

K1P_U17 
Potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane 
teksty użytkowe i literackie, dokonać ich 
analizy i interpretacji  

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne i terminowe wykonanie 
ćwiczeń, zadań domowych, 
analizy tekstu, wykonanie 
ćwiczeń i bieżących testów 

K1P_U20 

 Posiada zasoby środków językowych pozwa-
lające na rozumienie tekstów o różnej tema-
tyce na poziomie zaawansowanym 

 
 

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tek-
stu, wykonanie ćwiczeń i 
bieżących testów, ocena ak-
tywności, obserwacja 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

 Ma świadomość swoich umiejętności w 
zakresie czytania ze zrozumieniem tek-
stu i rozumie potrzebę ciągłego dosko-
nalenia umiejętności w tym zakresie   

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tek-
stu, wykonanie ćwiczeń i 
bieżących testów, obserwa-
cja 
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9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: 

Sprawdzanie znajomości słownictwa i rozumienia tekstów  

Systematyczna obserwacja postępów 

Aktywność i uczestnictwo w zajęciach - 80% oceny końcowej  

Kolokwium zaliczeniowe - 20% oceny końcowej  

Egzamin pisemny 

0 – 59 % - ndst 
60 – 70 – dst 
71 – 80 – dst+ 
81 – 90 – db 
90 – 93 – db+ 
94 – 100 – bdb  

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

 
a. Ćwiczone umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów (ogólnych, literackich i biznesowych) o 
zaawansowanym stopniu trudności  

• Określanie głównej myśli tekstu - czytanie globalne  

• Udzielanie odpowiedzi na szczegółowe pytania otwarte i zamknięte wraz z podaniem uzasadnienia (np. w 
postaci wskazania odpowiedniego fragmentu tekstu) – czytanie szczegółowe  

• Wyszukiwanie określonych informacji w tekście - czytanie selektywne  

• Analizowanie i interpretowanie tekstu (m.in. intencji autora, celu i nacechowania emocjonalnego tekstu)  

• Formułowanie i weryfikowanie hipotez na temat różnych typów tekstów oraz wyciąganie wniosków (np. na 
podstawie tytułu)  

• Określanie rejestru i typu tekstu  

• Określanie głównych myśli poszczególnych fragmentów tekstu (poprzez np. streszczanie lub sporządzanie 
planu w postaci najważniejszych punktów)  

• Oddzielanie informacji głównych od pobocznych  

• Oddzielanie faktów od opinii  

• Wyszukiwanie słów-kluczy w tekście  

• Analizowanie wskaźników zespolenia tekstu w celu odkrycia reguł organizacji (uporządkowania) tekstu  

• Odczytywanie znaczeń ukrytych: podtekstów, aluzji, ironii, metafory, niuansów znaczeniowych  

• Wyszukiwanie i weryfikowanie informacji z różnych źródeł, m. in. słowników, glosariuszy i korpusów, np. 
British National Corpus (BNC) oraz źródeł internetowych 

 

b. Ćwiczone techniki egzaminacyjne odpowiadające części Reading na międzynarodowych egzaminach z języka 
ogólnego i specjalistycznego:  

• Wybieranie odpowiedzi na ogólne i szczegółowe pytania wielokrotnego wyboru (m.in. o intencję autora, cel 
tekstu, znaczenie słownictwa w określonym kontekście, znaczenia ukryte)  

• Uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi fragmentami  

• Dopasowywanie nagłówków lub zdań do poszczególnych fragmentów tekstu  

• Wybieranie odpowiedzi na pytania typu prawda / fałsz / brak informacji w tekście  

 
c. Tematyka tekstów  
 

• Cultural experience  

• Work, leadership and management  

• Education and learning  

• Extreme sports, risk and survival  

• Security and privacy online  

• Nature, health and medicine  
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• Mood, behaviour and stress  

• Relations and relationships    

• Progress  

• Performance  

• Persuasion  

 
d. Ćwiczenia leksykalne 
 

• Dopasowywanie synonimów, antonimów  

• Łączenie wyrazów w pary w celu utworzenia poprawnych kolokacji  

• Tworzenie poprawnych kolokacji np. poprzez dopasowywanie do siebie fragmentów zdań (początku i 
końca)  

• Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami  

• Wybór odpowiedniego wyrazu lub wyrażenia pasującego do kontekstu  

• Słowotwórstwo 

• Wyszukiwanie w tekście wyrazów odpowiadających podanym definicjom (dopasowywanie wyrazów do de-
finicji)  

 
11. Wymagane środki dydaktyczne 

 autorskie zestawiania materiałów dydaktycznych, materiały internetowe. 
 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje znajdują się w zasobach WSG): 
 

• M.Boyle & L. Warwick, Skillful Reading & Writing, Student’s Book 4, Macmillan, Oxford, 2013 
 

• N.Kenny & J.Newbrook, CEA Practice Tests, Pearson, London, 2012 

                   
 
b.  Materiały własne prowadzącej zajęcia: 

• T.Quinn, London’s Strangest Tales,Portico, London, 2012  
 

c. Literatura uzupełniająca: bieżące strony internetowe 
d. Netografia:  

1. http://dictionary.cambridge.org/dictionary    

2. http://www.businessdictionary.com    

3. http://www.oxforddictionaries.com  

4.  https://www.bbc.com   

5. https://www.thetimes.com 
 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć: autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe 

 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia Dr Ewa Wełnic 
 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary
http://www.businessdictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
https://www.bbc.com/

