
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Gramatyka praktyczna 1‐2, 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: mgr Karolina Dróbka 

 Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

5. Liczba godzin i formy1 zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

    Razem

Ćwiczenia  PWS2  ECTS3  Ćwiczenia PWS  ECTS  ... PWS  ECTS ... PWS  ECTS
Ćwiczenia ‐ 
zdalne PWS ECTS 

Ćwiczenia 
‐ zdalne 

PWS  ECTS  ...  PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne  24  26 
2 

24  26 
2 

   
 

   

 
   

 
   

 
   

  4 
Niestacjonarne 16  30  16  30          4    4       

Rygor 
zaliczenia4 

Zaliczenie na 
ocenę 

Zaliczenie na 
ocenę 

                

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS5 
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 (stacjonar‐
ne/niestacjonarne) 

udział w zajęciach*  48/32 

zadania domowe*  24/24 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń*  10/14 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej*  0/ 12 

samodzielne przygotowanie się do testów*  18/18 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS)  100/100 

Punkty ECTS  4/4 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi  2/2 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

48/40 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela‐
cje pomiędzy formami zajęć6: umiejętności językowe na poziomie B1+/B2 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne7 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma 
zajęć8 

Metody kształce‐
nia9 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się10 

Symbol 
efektu11 

Opis efektu12 

Wiedza13 

K1P_W03 

Zna i rozumie różnice w znaczeniu i zastosowaniu struktur gramatycznych na 
poziomie zaawansowanym dla wyrażania czynności teraźniejszych, przy‐
szłych i przeszłych, relacjonowania wydarzeń i wypowie‐
dzi, spekulowania, wyrażania przypuszczeń, możliwości, obowiązku, zakazu, 
krytyki i udzielania porad oraz użycia strony biernej  

ćwiczenia, 
ćwiczenia‐
zdalne 

ćwiczeniowo‐
praktyczna (uzu‐
pełniania luk, 
transformacje, 
parafrazy, zadania 
wyboru, poprawa 
błędów) 

poprawne wykonanie 
ćwiczeń, zadań domo‐
wych, testy, wykonywanie 
ćwiczeń na platformie 
zdalnego nauczania, testy 

Umiejętności14 

K1P_U10 

Potrafi poprawnie dobrać i zastosować struktury gramatyczne wymienione 
w treściach kształcenia odpowiednio do kontekstu i sytuacji komunikacyj‐
nych w języku angielskim, doskonaląc swobodę, precyzję i poprawność 
wypowiedzi na potrzeby komunikacji społecznej i wybranej przez siebie 
działalności zawodowej 

ćwiczenia, 
ćwiczenia‐
zdalne 

ćwiczeniowo‐
praktyczna (uzu‐
pełniania luk, 
transformacje, 
parafrazy, zadania 
wyboru, poprawa 
błędów) 

aktywność na zaję‐
ciach, poprawne wykona‐
nie ćwiczeń, zadania 
domowe, wykonywanie 
ćwiczeń na platformie 
zdalnego nauczania, testy 

K1P_U12 
Ma umiejętności językowe w zakresie struktur gramatycznych zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 ESOKJ 

ćwiczenia,  

ćwiczeniowo‐
praktyczna (uzu‐
pełniania luk, 
transformacje, 
parafrazy, zadania 
wyboru, poprawa 

aktywność na zaję‐
ciach, poprawne wykona‐
nie ćwiczeń, zadania 
domowe, wykonywanie 
ćwiczeń na platformie 
zdalnego nauczania, testy 
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błędów) 

Kompetencje społeczne15 

K1P_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
struktur gramatycznych języka angielskiego 

ćwiczenia 
ćwiczeniowo‐
praktyczna 

ocena nauczyciela, autore‐
fleksja studenta 

K1P_K02 
jest gotów do samodzielnego utrwalania i doskonalenia wiedzy i umiejętno‐
ści w zakresie struktur gramatycznych języka angielskiego,  

ćwiczenia 
ćwiczeniowo‐
praktyczna 

ocena nauczyciela, autore‐
fleksja studenta 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen16:  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 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 
 

Treści omawiane w trakcie zajęć wyposażą studentów w niezbędne umiejętne i swobodne umiejętności 
korzystania z szerokiego zakresu struktur gramatycznych, pozwolą im przekazywać bardziej wysublimowane treści, 
eliminować błędy, realizować zadania komunikacyjne podczas wykonywania obowiązków zawodowych, przetwa‐
rzania i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 
1. Questions and answers – ćwiczenia 

a. questions with Yes/No answers, Wh‐  questions 

b. subject / object questions 

c. negative questions 

d. indirect questions 

e. So…, Neither/Nor 

f. I think so / I’m afraid not 

g. question tags 

2. Expressing present activities ‐ ćwiczenia, ćwiczenia‐zdalne 

a. current habits, talking about how often things happen, permanent situations, states, general truths and facts (Present Simple) 
b. actions happening now, temporary series of actions, temporary situations, changing and developing situations, annoying hab‐

its (Present Continuous) 
c. stative verbs: thinking, existence, emotions, the human senses, appearance, possessions and relationships between things 
d. discussing situations referring to verbs, which may be used with a continuous form with a change of meaning (be, have, look, 

see, think, taste, smell etc.) 
e. transformation exercises with Present Simple and Present Continuous tenses. 

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

a. situations and states that started in the past and are still true, a series of actions continuing up to now, completed actions at 
a time in the past which is not mentioned, completed actions where the important thing is the present result, events that 
have not happened with ever, never, always, It’s the first/second etc. time (Present Perfect Simple) 

b. actions continuing up to the present moment, actions stopping just before the present moment (Present Perfect Continuous) 
c. 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) 

4. Describing past events ‐ ćwiczenia, ćwiczenia‐zdalne 
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a. single completed actions, regular or repeated actions in the past, habits in the past, permanent situations in the past, general 

truths and facts about the past, the main events in a story (Past Simple) 
b. actions happening at a particular moment in the past, temporary situations in the past, annoying past habits, actions in pro‐

gress over a period of time, actions in progress at the same time, background information in a story (Past Continuous) 
c. action in the past interrupting another action in progress (Past Simple, Past Continuous) 
d. situations and states before the past, completed actions before a moment in the past, completed actions where the im‐

portant thing is the result at a moment in the past, It was the first/second etc. time (Past Perfect Simple) 
e. actions continuing up to a moment in the past, actions stopping just before a moment in the past (Past Perfect Continuous) 
f. past habits, particularly for the distant past (would + bare infinitive) 
g. past habits and states, particularly for the distant past (used to + bare infinitive) 
h. a situation that is familiar or no longer strange (be/get used to + ing form/noun) 

5. Expressing the future ‐ ćwiczenia, ćwiczenia‐zdalne 

a. predictions about the future with verbs think, believe, expect, decisions made at the moment od speaking, promises, threats, 
warnings, requests, hopes and offers, actions/events/situations which will definitely happen in the future and which we can‐
not control, unwillingness or refusal (Future Simple, Will you…?, Shall I…?, won’t…) 

b. plans, intentions and ambitions for the future which we already have when we speak, actions we have already decided to do 
in the near future, predictions based on present evidence (be going to) 

c. arrangements made before the moment of speaking (Present Continuous) 
d. timetables, programmes and fixed events which the speaker cannot change (Present Simple) 
e. future events after the time expressions such as: when, while, until/till, as soon as, before, after, once (Present Simple, Pre‐

sent Continuous, Present Perfect) 
f. actions in progress at a point in the future, actions which will definitely happen in the future as a result of a routine or ar‐

rangement, habits or repeated actions at a point in the future (Future Continuous) 
g. actions which are completed some time between now and a point in the future (Future Perfect Simple) 
h. actions in progress up to a point in the future (Future Perfect Continuous) 

6. Expressing ability, permission, advice, criticism, obligation and necessity, degrees of certainty, assumption and de‐
duction in the present, past and future ‐ ćwiczenia 

a. expressing ability now, generally, in the future, in the past, general and past hypothetical situations (can, could, be able to, 
managed to do, could have done) 

b. expressing obligation, duty, necessity (must, have to, have got to, should, ought to, need) 
c. absence of necessity (needn’t, don’t have to, don’t need to, didn’t need to, didn’t have to, needn’t have done) 
d. prohibition (mustn’t, can’t) 
e. logical assumptions and certainty (must, can’t, couldn’t, must have done, can’t//couldn’t have done) 
f. probability (should, ought to) 
g. possibility (can, could, may, might, could have done, may/might have done) 
h. asking for, giving and refusing permission, talking about permission (can, could, may, might, can’t, mustn’t, be allowed to) 
i. requests (can, could, will, would, may, might) 
j. offers (will, shall, can, could) 
k. suggestions and instructions (shall, can, could) 
l. advice (should, ought to, must, had better) 
m. criticizing past behaviour (should/ought to have done) 
n. be supposed to do, be to do, be likely to do, be likely that 

7. Expressing conditions ‐ ćwiczenia, ćwiczenia‐zdalne 

a. general or scientific facts and definitions (Zero Conditional) 
b. real or likely conditions in the present or future and their result in the present and future, use of if and when, use of may, 

might, can, could, should, ought to, have to instead of will (First Conditional) 
c. unless, in case, as/so long as, providing/provided that, supposing/suppose, what if, on condition that 
d. unlikely, imaginary or hypothetical conditions in the present or future, contrary to the facts in the present, and their results in 

the present or future, advice, use of might, could instead of would (Second Conditional) 
e. hypothetical conditions in the past, contrary to the facts in the past, and their result in the past, use of might, could or should 

instead of would (Third Conditional) 
f. hypothetical past condition and a present result, hypothetical present condition and a past result (mixed conditionals) 
g. commas in conditionals 
h. inverted conditionals (Should you…, Were you…, Had you…) 

8. Expressing wishes and unreal past 

a. wishes for sth to happen, for things to be different, about the past (wish/if only) 
b. would rather 
c. it’s (high/about) time 

9. 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 
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d. direct and indirect objects 
e. the personal and impersonal passive (say, believe, understand, expect, know, allege, etc): e.g. It is believed that he lied in 

court. He is believed to have lied in court. John is said to live in New York. He is said to be travelling.  
f. describing actions which someone does for us (have/get something done, have sb do, get sb to do sth, make sb do, sb is made 

to do ) 
g. transformation exercises with passive constructions 

10. 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 

11. 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 

12. Wymagane środki dydaktyczne17: rzutnik, dostęp do obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na platformie ONTE 
https://onte.wsg.byd.pl 

13. Literatura przedmiotu: 
a. Literatura podstawowa  

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

 Vince M., Language Practice for First: English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2014. 
b. Literatura uzupełniająca:  

 Viney B., Grammar Practice for Upper Intermediate Students, Longman – Pearson Education, 2013. 

 Watcyn‐Jones P., Grammar games and activities, Penguin English, Pearson Education, 2000. 
c. Netografia: adres strony, stan z dnia:  25.08.2020r. 

 http://znamangielski.com/gramatyka‐praktyczna‐jezyka‐angielskiego.html 

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

 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 

14. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz‐
nych18, materiały e‐learningowe, itp.): ćwiczenia ‐ zdalne: zadania z obszaru PNJA Gramatyka praktyczna na 
platformie ONTE https://onte.wsg.byd.pl 

15. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia  Imię i nazwisko

1.ćwiczenia 

2.ćwiczenia ‐zdalne 
 
 

 ..............................................    ............................................................................................  
  Data  Podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot 
 

 
1 Dopuszcza się maksymalnie 3 formy zajęć dla studiów licencjackich i magisterskich lub 4 dla studiów inżynierskich. Formy zajęć w kontakcie bezpośrednim: 
wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne, lektorat językowy, zajęcia projektowe. 
Formy zajęć w kontakcie pośrednim: konsultacje dydaktyczne, praktyki, zajęcia zdalne.  
2 PWS: Liczba godzin pracy własnej studentów. W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, 
godziny pracy własnej studenta przypisać należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim 
3 ECTS: 1 ECTS = 25‐30 godzinom nakładu pracy studenta, tj. udział w zajęciach i praca własna studenta. W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie 
bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, punkty ECTS przypisać należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim. 
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4 Rygor zaliczenia‐ W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, rygor zaliczenia przypisać 
należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim. 
5 Przykład dla przedmiotu prowadzonego w formie 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, któremu przypisano 5 punktów ECTS 

Aktywność (należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 
Godzinowe obciążenie studenta 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach  30 h 

Udział w ćwiczeniach*  30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  15 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń*  24 h 

Udział w konsultacjach*  5 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji* 21 h

Przygotowanie do egzaminu  8 h

Udział w egzaminie  2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS)  135 h 

Punkty ECTS  5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi  30+24+5+21=80 h 3 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich  30+30+5+2=67 h 2 ECTS 
 
6 W przypadku braku relacji lub efektów należy wpisać brak 
7 Liczba efektów nie powinna przekraczać trzech dla każdej z grup.  
8 Zgodnie z punktem 5 opisu przedmiotu. 
9 Wybrać  spośród:  1. Metody  podające:  wykład  informacyjny,  wykład  problemowy,  wykład  konwersatoryjny,  opowiadanie,  opis,  tekst  programowany;  2. 
metody poszukujące: problemowe ‐ klasyczna, sytuacyjna, burza mózgowa, metody ćwiczeniowo‐praktyczne  ‐ projekt, studium przypadku, SWOT,  laborato‐
ryjna, doświadczeń, obserwacji, pomiaru w terenie, dyskusja ‐ panelowa, okrągłego stołu, punktowana, seminaryjna, referatu; 3. metody eksponujące: pokaz, 
wystawa, drama, symulacyjna  
10 Każdy efekt uczenia się musi mieć przyporządkowaną metodę weryfikacji/oceny, np.:  
Wiedza: prace pisemne, testy, sprawdziany, raport z badań, realizacji projektu, wypowiedzi ustne (w tym merytoryczny wkład w dyskusje, debaty, symulacje), 
interpretacja tekstu itp. 
Umiejętności: udział w dyskusji i debacie, symulacji i inscenizacji (np. kampania wyborcza), analiza informacji na zadany temat, projekty, wystawy, działanie na 
rzecz uczelni lub społeczności lokalnej itp., wykonywanie zadań indywidualnie lub grupowo itp. 
Kompetencje społeczne: samoocena (ustna/pisemna), ocena koleżeńska / nauczycielska, obserwacja, portfolio, studia przypadków, itp.  
11  Źródłem efektów uczenia  się  jest matryca efektów przyjęta dla kierunku. Stamtąd należy pobrać  symbole efektów realizowanych na przedmiocie. Efekty 
uczenia się nie określają tego, co wykładowca ma do przekazania studentom, lecz definiują, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje studenci będą w stanie 
wykazać po ukończeniu  kursu,  a prowadzący udowodnić.  Zaleca  się,  aby opis  każdego efektu uczenia  się  rozpoczynać  czasownikiem w  stronie  czynnej,  np. 
student zna, definiuje, modyfikuje, organizuje…  
12 Opis efektów realizowanych na przedmiocie jest uszczegółowieniem efektów kierunkowych. 
13 Wiedza o:  faktach,  zasadach  i prawach natury,  ludzkiego umysłu  i  społeczeństwa, praktyczna związana z doświadczeniem zawodowym, odnosząca się do 
społecznej zdolności do kooperacji  i komunikacji z różnymi typami  ludzi  i ekspertów. Przykładowe czasowniki do wykorzystania: znać, wyliczyć, zdefiniować, 
klasyfikować, opisać, ocenić, osądzić, rozróżnić 
14 Umiejętności: zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej; praktyczne: stu‐
dent potrafi coś wykonać, zademonstrować, zmienić, stworzyć; Kognitywne: analizy, syntezy, porównania, oceny.  
15 Kompetencje społeczne: zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecz‐
nym,  z uwzględnieniem etycznego  kontekstu własnego postępowania;  składnik wiedzy  i  umiejętności,  najlepiej  rozwijają  się w  toku działania.  Przykładowe 
czasowniki  do  wykorzystania:  słuchać,  wypowiadać  się,  komunikować  się,  rozwiązywać  problemy,  kwestionować,  proponować,  rewidować,  weryfikować, 
wybierać.  
16 Rekomendowane zasady oceniania 
Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 

  Test końcowy (testy)  maksymalnie 50% 
  Zadania realizowane na zajęciach   przynajmniej 20% 
  Zadania domowe  przynajmniej 20% 
  Obecność  maksymalnie 10% 
Przykład obliczeń oceny końcowej 

Aktywność  Oceny  Obliczenia 
Do 
końcowej 

Test  bdb (5)  5*50%  2,50 

Zadania na zajęciach  db, dst, bdb (4,3,5)  Średnia (4+3+5)/3=4 à 4*20%  0,80 

Zadania domowe  ndst, db, dst (2,4,3)  Średnia (2+3+4)/3=3 à 3*20%  0,60 

Obecność  6 obecności na 8 Udział obecności 6/8=0,75*5 à 3,75*10%  0,375 

Wynik końcowy   

Przykładowa skala ocen przy zastosowaniu punktowego wariantu oceniania: 

0% ‐ 60% 
61% ‐ 70% 
71% ‐ 80% 

ndst 
dst 
dst+ 

81% ‐ 90% 
91% ‐ 93% 
94% ‐ 100% 

db 
db+ 
bdb 

 
17 Należy wybrać spośród:  laboratorium specjalistyczne, sprzęt dydaktyczny, pomoce naukowe, specjalistyczne oprogramowanie  (nazwa  i wersja programu), 
brak specjalnych wymagań. 
18 Zbiór dowolnych materiałów dydaktycznych używanych przez wykładowcę podczas prowadzenia zajęć.  


