
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Gramatyka praktyczna, 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 Agnieszka Ługowska 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Karolina Dróbka, mgr Katarzyna 

Szalla-Neumann, mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk 

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 
18 (1 sem) 51 18 (2 sem) 51   

  
6 (1 sem)  6 (2 sem)    

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/36h 

zadania domowe* 32h/40h 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 16h/18h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 0h / 12h 

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/50h 

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 

Zna i rozumie różnice w znaczeniu i 
zastosowaniu struktur gramatycznych 
na poziomie B2 dla wyrażania czynno-
ści teraźniejszych, przyszłych i prze-
szłych, relacjonowania wydarzeń i wy-
powiedzi, spekulowania, wyrażania 

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

poprawne wykonanie 
ćwiczeń, zadań domo-
wych, testy, wykonywa-
nie ćwiczeń na platfor-
mie zdalnego nauczania, 
egzamin 
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przypuszczeń, możliwości, obowiązku, 
zakazu, krytyki i udzielania porad oraz 
użycia strony biernej 

Umiejętności 

K1P_U11 
Potrafi poprawnie stosować właściwe 
struktury gramatyczne na poziomie B2 
w formie pisemnej 

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

aktywność na zajęciach, 
poprawne wykonanie 
ćwiczeń, zadania do-
mowe, aktywność na za-
jęciach, wykonywanie 
ćwiczeń na platformie 
zdalnego nauczania, te-
sty, egzamin 

K1P_U13 
Potrafi użyć odpowiednie struktury 
gramatyczne na poziomie B2 w ust-
nych sytuacjach komunikacyjnych 

ćwiczenia 
ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

aktywność na zajęciach, 
praca w parach, w gru-
pie, odgrywanie ról 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umie-
jętności w zakresie gramatyki języka 
angielskiego, jest gotów do samodziel-
nego ich doskonalenia 

ćwicze-
nia, ćwi-
czenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

ocena nauczyciela, auto-
refleksja studenta, po-
prawne wykonanie ćwi-
czeń na zajęciach, zadań 
domowych, ćwiczeń na 
platformie zdalnego na-
uczania, wyniki testów, 
wynik egzaminu 

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 

• Aktywny udział w zajęciach 
Przykład obliczeń oceny końcowej 

Aktywność Oceny Waga i obliczenia 
Do 
końcowej 

Testy i zadania 
punktowane 

bdb (5) 5*90% 4,50 

Aktywność na zaję-
ciach 

6 aktywności na 
8 

Udział aktywności 6/8=0,75*5 à 
3,75*10% 

0,375 

Wynik końcowy 4,875 

Ocena bardzo dobry 

 

• Egzamin pisemny 
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. Expressing present activities - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. facts, habitual actions, summary of events, feelings, senses, (Present Simple) 
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b. actions in progress, temporary situations, personal arrangements in the nearest future, negative atti-

tude to actions, which we do not approve of with always, never, forever, gradual actions (Present Con-
tinuous) 

c. discussing exceptional situations with verbs normally not used in the continuous form (verbs of state) 
d. discussing situations referring to verbs, which may be used with a continuous form with a change of 

meaning (behave, eat, think, taste, smell, etc.) 
e. Transformation exercises with Present Simple and Present Continuous tenses. 

2. Describing past events - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. main events describing finished actions and events in the past, past habits and states, expression used 
to do sth,(Simple Past) 

b. background description, actions in progress in the past, two progressive and simultaneous actions, 
continuous actions interrupted by a completed action, annoying habits (Past Continuous; Past Continu-
ous vs. Simple Past) 

c. events earlier than certain past and completed activities, or when one action happens before another 
past event (complete and incomplete) (Past Perfect/Past Perfect Continuous) 

3. Describing future events - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. making predictions, expressing actions decided about at the time of speaking, making offers, orders 
with will, (Future Simple tense) 

b. expressing predictions, intentions referring to future, expressing impersonal statements (to be going 
to… ) 

c. expressing situations in progress at a particular time in the future (Future Continuous) 
d. expressing action that will be completed by a certain time in the future (Future Perfect) 
e. fixed and definite arrangements (Present Continuous) 
f. time-tables, programs, calendars – other forms of expressing future (Simple Present) 
g. describing future events after the time expressions such as: when, until, as soon as 

4. Talking about recent events in practical exercises (Present Perfect/Present Perfect Continuous) - ćwiczenia, 
ćwiczenia-zdalne 

a. describing recently completed actions  
b. events that happened in the past, but which have a result in the present 
c. events that have not happened 
d. events with no definite time  
e. actions with expressions such as: this is the first time, the second time …. 
f. talking about events, which describe a state which lasts up to the present 
g. describing habitual actions, which last up to the present 
h. describing actions, which started in the past and last up to the present, or recently finished actions  
i. comparing definite past action with a time expression (Simple Past) with actions, which started in the 

past and last up to the present (Present Perfect/Present Perfect Continuous) 

5. Forming passive constructions in practical exercises - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. transitive and intransitive verbs in practical exercises 
b. focus on important information 
c. describing actions in the passive where agents are not important 
d. describing actions which someone does for us (have/get something done) 
e. practicing passive constructions with reporting verbs (say, believe, understand, expect, know, allege, 

etc): e.g. John is said to live in New York. He is said to be travelling.  
f. asking questions in passive forms in written and spoken communication 
g. transformation exercises with passive constructions 

6. Expressing conditions - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. describing real situations with if (0, I) 
b. describing real situations with: unless, provided, as long as 
c. describing imaginary and unreal situations (Conditional II) 
d. describing activities referring to unreal/imaginary past situations (Conditional III) 
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7. Expressing ability, possibility, obligation (internal/external), prohibition, criticism and providing advice in 

the present, past and future in practical exercises - ćwiczenia 

a. modal verbs: can, may, must, have to, has to, should, need 
b. the use of modal verbs in spoken and written practical exercises (she may be at home, she must be at 

home, etc; he may have stolen, he must have stolen, he can’t couldn’t have stolen, needn’t have done, 
should have done sth. 

8. Reporting sentences - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. present tense reports in practical exercises 
b. past tense reports in practical exercises 
c. reporting questions (general questions, and wh-questions), polite expressions, commands, requests 
d. using different reporting verbs in practical exercises  (ask, beg, encourage, forbid, invite, recommend, 

remind, request, urge, warn, etc.) 
e. reporting: denials, accusations, offers, advice, suggestions, etc.(practical exercises; written and spoken 

language). 

9. Functions Part I -  ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. asking for and giving advice 
b. asking for and giving opinion 
c. complaining 
d. agreeing and disagreeing 
e. apologizing 
f. asking for information  
g. inviting 
h. accepting and declining invitations 
i. offering something 
j. offering to do something 

10. Functions Part II - ćwiczenia, ćwiczenia-zdalne 

a. things to say on special occasion or at special moments 
b. asking for permission 
c. giving and refusing permission 
d. expressing preferences 
e. promising 
f. reassuring 
g. recommending 
h. refusing to do something 
i. making and responding to requests 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik, dostęp do obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na platformie ONTE 

https://onte.wsg.byd.pl 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa  

• Dooley, J. and Evans, V. Grammarway 4 . Newbury: Express Publishing. 2009. 

• Mann M., Taylore-Knowels S., Destination B2. Grammar & Vocabulary, Macmillan, 2008. 
b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 

• Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for Cambridge First Certificate (with Key). 2nd Edition. Es-
sex: Longman – Pearson Education. 2012. 

• Vince, M. First Certificate Language Practice: English Grammar and Vocabulary. Oxford: Macmillan. 
2012. 

• Watcyn-Jones P., Grammar games and activities, Penguin English, Pearson Education, 2000. 
c. Netografia:  

• http://znamangielski.com/gramatyka-praktyczna-jezyka-angielskiego.html 

• https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar 

https://onte.wsg.byd.pl/
http://znamangielski.com/gramatyka-praktyczna-jezyka-angielskiego.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar
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13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.): ćwiczenia - zdalne: zadania z obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na plat-
formie ONTE https://onte.wsg.byd.pl 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia mgr Karolina Dróbka, mgr Katarzyna Szalla-Neu-
mann, mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk 

2.ćwiczenia -zdalne mgr Karolina Dróbka, mgr Katarzyna Szalla-Neu-
mann 

 
 

 

https://onte.wsg.byd.pl/

