
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA pisanie I 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: mgr Katarzyna Wakarecy 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

 

Forma 

studiów 

Ćwiczenia 
1 sem 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 2 

sem 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 29 46 

3 

29 46 

3 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 6 
Niestacjo-

narne 
22 53 22 53   

  
      

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 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

udział w zajęciach 58h/44h  

zadania domowe  32h/41h  

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  16h/21h  

samodzielne przygotowanie się do testów 26h/26h  

samodzielne przygotowanie się do egzaminu 16h/16h  

udział w egzaminie 60 2h/2h  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS)  150h/150h  

Punkty ECTS  6 ECTS/6 ECTS  

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi   150/150 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli aka-
demickich  

58+2=60h/38+2=40h  

 

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

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 na poziomie B2 i ich zastosowania w tworze-
niu akapitów, opisów, opowiadań, korespondencji biz-
nesowej 

Ćwiczenia  

Klasyczna metoda proble-
mowa, burza mózgów 

Prace pisemne, aktywny udział w 
zajęciach, pozytywny wynik egza-
minu 

Umiejętności 

K1P_U09 
Uzasadnia swoje stanowisko wykorzystując poglądy 
innych autorów i formułuje na ich podstawie samo-
dzielne wnioski  w pracach pisemnych 

Ćwiczenia  

Klasyczna metoda proble-
mowa, burza mózgów 

Analiza informacji na zadany te-
mat, poprawne wykonywanie za-
dań, prace pisemne, pozytywny 
wynik egzaminu 
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K1P_U11 
Poprawnie stosuje struktury gramatyczne i leksykalne, 
interpunkcję, wskaźniki zespolenia tekstu oraz odpo-
wiednie rejestry językowe 

Ćwiczenia  

Klasyczna metoda proble-
mowa, burza mózgów 

Analiza informacji na zadany te-
mat, poprawne wykonywanie za-
dań, prace pisemne, pozytywny 
wynik egzaminu 

K1P_U12 
Posiada umiejętność przygotowywania typowych i 
użytkowych prac pisemnych korzystając z literatury 
przedmiotu oraz środków multimedialnych 

Ćwiczenia  
Klasyczna metoda proble-
mowa, burza mózgów 

Analiza informacji na zadany te-
mat, poprawne wykonywanie za-
dań, prace pisemne 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swoich umiejętności w zakresie pisa-
nia i rozumie potrzebę ich doskonalenia 

Ćwiczenia  
Klasyczna metoda proble-
mowa, burza mózgów 

Samoocena, ocena koleżeńska/na-
uczycielska, obserwacja,  

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

 
Kolokwia, egzamin - 80% oceny końcowej 
Aktywność na zajęciach - 20% oceny końcowej 

 

Skala ocen: 
 

0% - 59% ndst 80% - 89% db 

60% - 69% dst 90% - 94% db+ 

70% - 79% dst+ 95% - 100% bdb 

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

a. Styl – podstawowe wiadomości 

 

A. Cechy stylu oficjalnego 

 

B. Ćwiczenia stylistyczne (np. przekształcanie stylu nieoficjalnego na oficjalny) 

 

b. Spójność tekstu 

 

A. Rodzaje spójników (‘linking words’) 

 

B. Tworzenie i przekształcanie zdań złożonych 

 

c. Interpunkcja  (capital letters, commas) 

 

Podstawowe zasady interpunkcji w języku angielskim 

 

Ćwiczenia interpunkcyjne 

 

d. Teksty użytkowe  

 

krótkie formy korespondencji biznesowej  

e. Akapit 

 

Analiza struktury na podstawie wzoru: zdanie wprowadzające, argumenty, przykłady, zdanie podsumowu-

jące. 

f. Rodzaje akapitów – analiza struktury na podstawie wzoru, ćwiczenia 

Akapity definiujące 

 

Akapity porównujące 

Akapity klasyfikujące 

 

Akapity przyczynowo-skutkowe 

g. Opis przedmiotów 

 

Analiza struktury na podstawie wzoru, gromadzenie przydatnego słownictwa, ćwiczenia 

h. Opis postaci 

 

Analiza struktury na podstawie wzoru, gromadzenie przydatnego słownictwa, ćwiczenia 

i. Opis miejsc 

 

Analiza struktury na podstawie wzoru, gromadzenie przydatnego słownictwa, ćwiczenia 
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j. Opis wydarzeń, świąt, uroczystości 

 

       Analiza struktury na podstawie wzoru, gromadzenie przydatnego słownictwa, ćwiczenia 

l.Opowiadanie 

 

Analiza struktury na podstawie wzoru, gromadzenie przydatnego słownictwa, ćwiczenia 

 

 

11.Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 

12.  Literatura przedmiotu: 

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

1. Straus J, Kaufman L., Stern T., The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with Clear 
Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes, Wiley, 2014 

2. Keith S. Folse; Elena Vestri Solomon, David Clabeaux, Great Writing 3: From Great Paragraphs to Great Es-
says, 2015 

3. Keith S. Folse; Elena Vestri Solomon, David Clabeaux, Great Writing 4: Great Essays 
 

a. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 
Evans V., Successful Writing. Upper-Intermediate, Newbury, 2011. 

b. Netografia: adres strony, stan z dnia:  
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.ćwiczenia Mgr Katarzyna Wakarecy 
 
 

 


