
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Rozumienie ze słuchu 
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: mgr Katarzyna Szalla-Neumann 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Katarzyna Szalla-Neumann 

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 (I sem.) 
46 (I 

sem.) 3,0 (I 
sem.)  

29 (2 sem.) 
46 (2 
sem.) 3,0 

(2 
sem.)  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 6 
Niestacjonarne 16(I sem.) 

53 (I 
sem.) 

 16(2 sem.) 
53 (2 
sem.) 

  
  

6 (I sem.)  6 (2 sem.)    

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

  

 

  

 

... 

 

  

 

  

 
 

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 (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

udział w zajęciach* 58h/32h 

zadania domowe* 36h/41h 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 20h/25h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 0h / 12h 

samodzielne przygotowanie się do testów* 36h/40h 

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 nauczycieli akademickich 58h/44h 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: długoś trwania dwa semestry, umiejętności językowe 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 zaawansowaną wiedzę na temat struktur 
leksykalno-gramatycznych, ich zastosowania w róż-
nych typach wypowiedzi ustnych. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń na 
zajęciach i platformie zdalnego 
kształcenia, poprawne wykonanie 
zadań domowych, testy sprawdza-
jące 

Umiejętności 

K1P_U15 

Rozumie dłuższe i złożone wypowiedzi, wykłady, różne 
rodzaje wystąpień, potrafi analizować usłyszaną treść 
o różnorodnej tematyce, rozumie główne oraz złożone 
wątki wypowiedzi, sformułowania i poglądy rozmów-
ców. Rozbudowuje zasób słownictwa. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń na 
zajęciach i platformie zdalnego 
kształcenia, poprawne wykonanie 
zadań domowych, testy sprawdza-
jące, aktywność na zajęciach 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Korzysta z dodatkowych źródeł oraz materiałów 
wspomagających pogłębianie wiedzy, korzysta ze 
słowników i technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń na 
zajęciach i platformie zdalnego 
kształcenia, poprawne wykonanie 
zadań domowych 
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9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: ćwiczenia, ćwiczenia zdalne 

• Testy i zadania punktowane  

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

• Aktywność na zajęciach  

Przykład obliczeń oceny końcowej 

Aktywność Oceny Waga i obliczenia 
Do 
końcowej 

Testy i zadania punktowa-
ne 

bdb (5) 5*90% 4,50 

Aktywność na zajęciach 6 aktywności na 8 Udział aktywności 6/8=0,75*5 à 3,75*10% 0,375 

Wynik końcowy 4,875 

Ocena bardzo dobry 

 

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

 

1. Ćwiczone umiejętności podczas pracy nad rozumieniem nagrań różnych rodzajów wypowiedzi adaptowa-
nych i autentycznych (np. wywiady, audycje radiowe i telewizyjne, prezentacje, wiadomości, ogłoszenia, 
wykłady) 

a. określanie głównego wątku tematycznego wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

b. określanie drugorzędnych wątków tematycznych (ćwiczenia audytoryjne) 

c. określanie kontekstu wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

d. sporządzanie notatek na podstawie słuchanego nagrania (ćwiczenia audytoryjne) 

e. klasyfikowanie informacji i układanie ich w określonym porządku (ćwiczenia audytoryjne) 

f. rozpoznawanie znaczeń ukrytych, wyrażonych pośrednio, aluzji (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
zdalne) 

g. rozumienie zróżnicowanych wypowiedzi o zróżnicowanym czasie trwania (ćwiczenia audytoryj-
ne) 

h. rozumienie wypowiedzi w standardowej i niestandardowej odmianie języka, dotyczących róż-
nych tematów, również specjalistycznych (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

i. rozumienie autentycznych wypowiedzi radiowych i telewizyjnych (ćwiczenia audytoryjne, zaję-
cia zdalne) 

 

2. Tematyka nagrań 

• Choroby i objawy chorób, urazy, leczenie, służba zdrowia – nagrania z wypowiedziami w języku stan-
dardowym i niestandardowym, rozmowy między obcokrajowcami posługującymi się językiem angiel-
skim (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• Przestępczość, wymiar sprawiedliwości, problemy społeczne - nagrania z wypowiedziami w języku 
standardowym i niestandardowym, rozmowy między obcokrajowcami posługującymi się językiem an-
gielskim (ćwiczenia audytoryjne) 

• Środki masowego przekazu, programy telewizyjne, wiadomości - nagrania z wypowiedziami w języku 
standardowym i niestandardowym, brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego (ćwiczenia 
audytoryjne) 
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• Film: rodzaje filmów, opinie na temat obejrzanych filmów, recenzje filmów, zawody w przemyśle fil-

mowym - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym, rozmowy między 
obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim (ćwiczenia audytoryjne) 

• Żywienie: opisywanie dań, bary i restauracje, opisywanie restauracji, rekomendowanie restauracji - 
nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym, kanadyjska odmiana języka 
angielskiego, rozmowy między obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim (ćwiczenia au-
dytoryjne) 

• Edukacja i nauka: rodzaje szkół i uczelni, przedmioty, kierunki, zasady obowiązujące w szkołach i na 
uczelniach, style uczenia się - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym, 
rozmowy między obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim (ćwiczenia audytoryjne) 

• Wystąpienia publiczne: prezentacje, wykłady, seminaria, sprzęt używany podczas wystąpień – nagra-
nia z wypowiedziami w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka angielskiego (ćwiczenia audytoryj-
ne, zajęcia zdalne) 

• Statystyki i wykresy - nagrania z wypowiedziami w brytyjskiej i nowozelandzkiej odmianie języka an-
gielskiego (ćwiczenia audytoryjne) 

• Wynajmowanie mieszkania: warunki mieszkaniowe, opis wymagań, problemy związane z wynajmo-
waniem mieszkania - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym, rozmo-
wy między obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, amerykańska, irlandzka i australij-
ska odmiana języka angielskiego (ćwiczenia audytoryjne) 

• Zakupy i usługi: opisywanie produktów, rodzaje sklepów, wadliwe produkty i usługi, reklamacje i for-
my rekompensaty, negocjowanie ceny - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestan-
dardowym, brytyjska, amerykańska, południowoafrykańska i australijska odmiana języka angielskiego 
(ćwiczenia audytoryjne) 

• Podróżowanie i turystyka: typy wyjazdów, rezerwowanie wyjazdu, porady dotyczące podróżowania, 
wynajem samochodu, opisywanie miejsca docelowego, utrudnienia w czasie podróży - nagrania z wy-
powiedziami w języku standardowym i niestandardowym, brytyjska, amerykańska, południowoafry-
kańska i kanadyjska odmiana języka angielskiego, rozmowy między obcokrajowcami posługującymi się 
językiem angielskim (ćwiczenia audytoryjne) 

• Praca: zawody i zatrudnienie, struktura firmy, stanowiska i obowiązki, opis działania firmy, cechy oso-
bowości, rozmowy w sprawie pracy, problemy w pracy - nagrania z wypowiedziami w języku standar-
dowym i niestandardowym, brytyjska i australijska odmiana języka angielskiego, rozmowy między ob-
cokrajowcami posługującymi się językiem angielskim (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• Środowisko naturalne: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie, ekologia, opisywanie pogo-
dy, prognoza pogody - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym (ćwi-
czenia audytoryjne) 

• Finanse: zakładanie konta w banku, płacenie rachunków, rodzaje płatności, usługi bankowe - nagrania 
z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym, rozmowy między obcokrajowcami po-
sługującymi się językiem angielskim, amerykańska i australijska odmiana języka angielskiego (ćwicze-
nia audytoryjne) 

• Życie towarzyskie: poznawanie nowych osób, przedstawianie się, nawiązywanie kontaktów, umawia-
nie się na spotkania, pozostawianie i przekazywanie wiadomości, rozpoczynanie i podtrzymywanie 
rozmowy, rozumienie aluzji i ironii - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandar-
dowym, brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• Sport: dyscypliny sportu, zawody, wydarzenia sportowe i ich uczestnicy - nagrania z wypowiedziami w 
języku standardowym i niestandardowym (ćwiczenia audytoryjne) 

• Relacje międzyludzkie: rodzina, przyjaciele, emocje, uczucia, dzieciństwo - nagrania z wypowiedziami 
w języku standardowym i niestandardowym (ćwiczenia audytoryjne) 
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• Technologia: opisywanie nowoczesnych urządzeń i posługiwanie się nimi, wynalazki, Internet, wpływ 

technologii na życie - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i niestandardowym (ćwicze-
nia audytoryjne) 

• Transport: środki transportu, sposoby podróżowania, rezerwowanie podróży, ubezpieczanie podróży, 
bezpieczeństwo podczas podróży, przepisy - nagrania z wypowiedziami w języku standardowym i nie-
standardowym (ćwiczenia audytoryjne) 

 

3. Ćwiczone techniki pracy nad rozumieniem nagrań wypowiedzi różnego typu 

• analizowanie skryptu nagrania (ćwiczenia audytoryjne) 

• dopasowywanie właściwej odpowiedzi (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• dopasowywanie nagłówków do poszczególnych wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne) 

• wybieranie właściwej opcji wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanej wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne) 

• uzupełnianie tekstu pojedynczymi słowami lub zwrotami (ćwiczenia audytoryjne) 

• streszczenie wypowiedzi (ćwiczenia audytoryjne) 

 

4. Ćwiczenia leksykalne 

• wyszukiwanie znaczenia słowa lub wyrażenia z kontekstu (ćwiczenia audytoryjne) 

• uzupełnianie zdań właściwymi wyrazami lub zwrotami (ćwiczenia audytoryjne) 

• dopasowywanie słowa do definicji (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• dobieranie właściwej kolokacji (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• wyszukiwanie synonimów (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia zdalne) 

• opisywanie znaczenia wyrazu lub zwrotu (ćwiczenia audytoryjne) 

 

11. Wymagane środki dydaktyczne: magnetofon, laptop, dostęp do obszaru PNJA Rozumienie ze słuchu na platformie 
ONTE 

12. Literatura przedmiotu: 

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

• Evans V., Scoll S., FCE Listening and Speaking Skills 1, Express Publishing, 2006. 

• Evans V., Scoll S., FCE Listening and Speaking Skills 2, Express Publishing, 2009. 

b. Literatura uzupełniająca: 

• Barnes J., Hyde D., Kenny N., Newbrook J., Advanced Expert CAE, Pearson Longman, 2008. 

• Craven M., Real Listening and Speaking 3, Cambridge University Press, 2008. 

• Craven M., Real Listening and Speaking 4, Cambridge University Press, 2008. 

• Norris R, Ready for FCE, Macmillan, 2008. 

• materiały internetowe 

c. Netografia:  

• britishcouncil.org/en/listen-and-watch 

• https://www.english-guide.org/category/listening  

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
https://www.english-guide.org/category/listening
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13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycznych, 
materiały e-learningowe, itp.): ćwiczenia - zdalne: zadania z obszaru PNJA Rozumienie ze słuchu na platformie ONTE 
https://onte.wsg.byd.pl 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Ćwiczenia  Katarzyna Szalla-Neumann 

2. Ćwiczenia - zdalne  Katarzyna Szalla-Neumann 

 

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

