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

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Tatiana Malinowska, mgr Karolina 

Dróbka 

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 
25 

(III sem) 

38 
(III 

sem) 2,5 
(III 

sem) 

25 
(IV sem) 

38 
(IV 

sem) 2,5 
(IV 

sem) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 5 
Niestacjo-

narne 
16 

(III sem) 

43 
(III 

sem) 

16 
(IV sem) 

43 
(IV 

sem) 
  

  
4 

(III sem) 
 

4 
(IV sem) 

   

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 (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

udział w zajęciach* 50h/32h 

zadania domowe* 25h/30h 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 15h/20h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 0h / 8h 

samodzielne przygotowanie się do testów* 18h/18h 

samodzielne przygotowanie się do egzaminu* 16h/16h 

udział w egzaminie* 2h/2h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 126h/126h 

Punkty ECTS 5 ECTS/5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 126h/126h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 52h/42h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: znajomość materiału 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 szczegółową wiedzę w zakresie zastosowania 
struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie B2 
plus w wypowiedziach pisemnych i ustnych dla wyra-
żania porównania przedmiotów, osób i zjawisk, okre-
ślania w jaki sposób wykonywana jest czynność, wyra-
żania warunków do spełnienia określonych czynności, 
opisywania relacji czasowych między wydarzeniami, 
stosowania czasowników frazowych, form gerundial-
nych i bezokolicznikowych, tworzenia nowych wyra-
zów. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

Ćwiczeniowo-praktyczna Aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach, poprawne wykonywanie 
ćwiczeń i prac domowych. Zalicze-
nie testów / pozytywny wynik eg-
zaminu, wykonanie zadań na plat-
formie zdalnego nauczania 

  



 
Umiejętności 

K1P_U11 

Posiada umiejętność poprawnego skonstruowania 
zdań w języku angielskim z zastosowaniem struktur 
gramatycznych i leksykalnych oraz odpowiednich reje-
strów językowych na poziomie B2 plus w pisemnych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

Ćwiczeniowo-praktyczna Zaliczenie testów / pozytywny wy-
nik egzaminu. Aktywne uczestnic-
two w zajęciach, poprawne wyko-
nywanie ćwiczeń i prac domo-
wych, wykonanie ćwiczeń na plat-
formie zdalnego nauczania 

K1P_U13 

Posiada umiejętność poprawnego skonstruowania 
zdań w języku angielskim z zastosowaniem struktur 
gramatycznych i leksykalnych oraz odpowiednich reje-
strów językowych na poziomie B2 plus w ustnych sytu-
acjach komunikacyjnych. 

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Zaliczenie testów / pozytywny wy-
nik egzaminu. Aktywne uczestnic-
two w zajęciach (praca w parach, 
praca w grupie),  

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i doskonalenia 
praktycznych umiejętności związanych z gramatyką ję-
zyka angielskiego 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

Ćwiczeniowo-praktyczna Aktywność na zajęciach, poprawne 
wykonywanie ćwiczeń na zajęciach 
i zadań domowych, realizacja za-
dań na platformie zdalnego nau-
czania, wykonywanie dodatko-
wych zadań domowych, egzamin. 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Kryteria oceny z przedmiotu: (1) Oceny z testów 50%; (2) aktywny udział w zajęciach 30%; (3) zadania do-
mowe 10%; (4) zadania wykonane na platformie zdalnego nauczania ONTE 10%. 

 
0% - 59% 
60% - 67% 
68% - 75% 

ndst 
dst 
dst+ 

76% - 83% 
84% - 91% 
92% - 100% 

db 
db+ 
bdb 

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

• Zagadnienie 1:Adjectives: 
(a) Formation and use of adjectives 
(b) Gradable and non-gradable adjectives 
(c) Comparative and superlative forms of adjectives 
(d) Order of adjectives 
(e) Easily confused adjectives 
(f) Verbs followed by adjectives 
(g) Practical exercises with adjectives 

• Zagadnienie 2:Adverbs: 
(a) Formation and use of adverbs 
(b) Comparative and superlative forms of adverbs 
(c) Position of adverbs 
(d) Practical exercises with adverbs 

• Zagadnienie 3:Nouns: 
(a) Countable and uncountable nouns 
(b) Compound nouns 
(c) The possessive form of nouns 
(d) Nouns + prepositions 
(e) Practical exercises with nouns 

• Zagadnienie 4: Articles 
(a) The use of indefinite article (a/an) 
(b) The use of definite article (the) 
(c) The use of zero article 
(d) Practical exercises with articles 

• Zagadnienie 5: Conditionals and Wishes 
Practical exercises on mixed conditionals and constructions with wish + subject + unreal 
past, wish (that) + subject + would 

• Zagadnienie 6: Introduction of time clauses in practical use. Building sentences referring to the 
present, past and future with when, while, as, before, after, until, hardly, no sooner, scarcely 



 
• Zagadnienie 7:Practical language usage with the following expressions: this/these, 
that/those,no, none,not a, not any, much, many, a lot of, lots of, all, both, whole; every, each; (a / 
the) few, little; less, fewer; much, many, etc. + (of) 
• Zagadnienie 8: Building sentences with different conjunctions 

(a) Comparing, contrasting, indicating that a situation is unexpected (although, even 
though, though, whereas, while, yet) 

(b) Expressing reasons and results (as, because, for, in that, since, insofar as, so, so that) 
(c) Expressing conditions (as long as, assuming (that), if, on condition that, provided (that), 

so long as, supposing (that), unless 
(d) Describing events happening at the same time (as, when, whenever, while) 
(e) Describing events happening one before or after another (after, as soon as, before, 

since, until) 
 

• Zagadnienie 9: Using modal verbs for deduction and assumption  
The use of the following modal verbs in spoken and written practical exercises: may, must, 
could, couldn’t, can’t, would, wouldn’t, will, should, needn’t. Expressing deduction and as-
sumption in the present, past and future. 

• Zagadnienie 10: Introduction of Infinitive and Gerund Constructions in practical use: 
(a) Forms: the ordinary infinitive ((to) do), the progressive infinitive ((to) be doing), the perfect in-

finitive ((to) have done), the passive infinitive ((to) be done), the perfect progressive infinitive 
((to) have been doing), the perfect passive infinitive ((to) have been done) and unusual forms: 
the progressive passive infinitive ((to) be being done), the progressive perfect passive infinitive 
((to) have been being done) in practical exercises. 

(b) Practising negative forms and split infinitive structures 
(c) Bare infinitive after modal auxiliary verbs, after let, make, hear etc 
(d) Infinitives after verbs, after verbs + object, infinitives after adjectives, nouns and pronouns 
(e) –ing forms after verbs, after verb + object, -ing forms after nouns, adjectives and prepositions 

• Zagadnienie 11: Introduction of relative clauses 
(a) Defining relative clauses 
(b) Non-defining relative clauses 
(c) Cleft sentences 
(d) Practical  exercises with relative clauses 

• Zagadnienie 12: Introduction of some phrasal verbs 

Practical exercises on phrasal verbs with be, act, answer, back, bear, break, blow, bring, 
call, clear, come, do, cut, fall, get, give, go and hold. 

• Zagadnienie 13: Word formation 
(a) Prefixation 

(b) Suffixation 

(c) Practical exercises on word formation. 
 

11. Wymagane środki dydaktyczne: dostęp do obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na platformie ONTE 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 

• Foley M., Hall D., Advanced Learners' Grammar, Pearson Education Limited, 2013. 

• Hewings M., Advanced Grammar in Use, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.  

• Vince M., Advanced Language Practice, Oxford, Macmillan Heinemann English Language Teaching, 

2014. 

• Vince M., Macmillan English Grammar in Context. Advanced, London, Macmillan Publishers Limited, 

2009. 

• Yule G., Oxford Practice Grammar. Advanced, Oxford, Oxford University Press, 2010. 

b. Literatura uzupełniająca:  

• Evans V., CPE Use of English, Berkshire, Express Publishing 2013. 



 
• Swan M., Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

• Hewings M., Grammar for CAE and Proficiency, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 

 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.): zajęcia zdalne: zadania z obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na platfor-
mie ONTE 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia  Mgr Tatiana Malinowska 

2.ćwiczenia - zdalne Mgr Karolina Dróbka 
 

 


