
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Struktury 1,2 
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

 Obszar lub obszary studiów: filologia angielska tłumaczeniowo-biznesowa / filologia angielska z drugim 

językiem obcym 

 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 Joanna Jercha-Malinowska 

 Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

  Razem 

Ćwiczenia PWS ECTS Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS 
Ćwiczenia - 

zdalne 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 
- zdalne 

PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 24(sem V) 26 

2 

24 (sem VI) 26 

2 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 4 
Niestacjo-

narne 
16 (sem V) 30 16 (sem VI) 30   

  
4 (sem V)  4 (sem IV)    

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 (stacjonarne/niesta-

cjonarne) 

udział w zajęciach* 48h/32h 

zadania domowe* 23h/29h 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 11h/13h 

samodzielne przygotowanie się do testów* 18h/18h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 0h/8h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 100h/100h 

Punkty ECTS 4 ECTS/4 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 2/2 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczy-
cieli akademickich 

48h/40h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: umiejętności językowe w zakresie j. ogólnego na poziomie B2+ 

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

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma za-

jęć 
Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W03 

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym 
różnice w znaczeniu i zastosowaniu szero-
kiego zakresu struktur gramatycznych i 
leksykalnych języka angielskiego na pozio-
mie C1 ESOKJ 

Ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

analiza fragmentów tek-
stów z dyskusją, metoda 
dedukcyjna i induk-
cyjna, ćwiczenia prak-
tyczne 

poprawne wykonywanie 
prac domowych i zadań na 
platformie, zaliczenie te-
stów 

Umiejętności 

K1P_U10 
Potrafi tworzyć poprawne składniowo zda-
nia z użyciem zaawansowanych struktur 
gramatycznych i leksykalnych w pisem-

Ćwiczenia 

ćwiczenia praktyczne, 
odgrywanie ról, gamifi-
kacja 

poprawne wykonywanie 
prac domowych, zaliczenie 
testów, aktywne uczestnic-
two w zajęciach 
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nych oraz ustnych sytuacjach komunika-
cyjnych. Rozróżnia i właściwie stosuje reje-
stry językowe. 

K1P_U10 

Potrafi wybierać właściwe sformułowania 
z szerokiego zakresu struktur gramatycz-
nych i leksykalnych by wyrażać się jasno i 
precyzyjnie 

 

  

K1P_U12 

Posiada umiejętności językowe w zakresie 
znajomości struktur leksykalnych i grama-
tycznych zgodne z wymaganiami określo-
nymi dla poziomu C1 wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczenia praktyczne, 
odgrywanie ról 

poprawne wykonywanie 
prac domowych i zadań na 
platformie, zaliczenie te-
stów, aktywne uczestnic-
two w zajęciach 

Kompetencje społeczne 

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

ćwiczenia 
ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

ocena nauczyciela, autore-
fleksja studenta 

K1P_K02 

jest gotów do samodzielnego utrwalania i 
doskonalenia wiedzy i umiejętności w za-
kresie struktur gramatycznych języka an-
gielskiego,  

ćwiczenia 

ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

ocena nauczyciela, autore-
fleksja studenta 

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

Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 
(1) oceny z testów 70%;  
(2) aktywny udział w zajęciach 10%;  
(3) zadania domowe 10%;  
(4) obecność 10% 
 

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

Treści omawiane w trakcie zajęć z wyposażą studentów w szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycz-
nych pozwalających na precyzyjne i klarowne posługiwanie się strukturami gramatycznymi podczas 
wykonywania obowiązków zawodowych. 

 

 Zagadnienie 1: Gerund and Infinitive forms: 

(a) Consolidation and extension of verbs taking full and bare infinitive  

(b) The full infinitive forms (after certain verbs, after certain adjectives, with impersonal construc-

tions, with only and just, in certain expressions, after question words, with too and enough) and 

the bare infinitive forms (with modals, with need and dare, with had better/would rather/ would 

sooner, why not etc.) 

(c) Infinitive and present participle with go, come (when used to refer to physical activities), 

spend/waste time + present participle, be busy etc. 

(d) The -ing form-after prepositions, verbs like, detest, fancy, loathe etc., begin, cease, commence, 

start, stop, constructions it’s no use, worth, there is no point (in), feel like, can’t stand, can’t help, 

be/get used to, be/get accustomed to, have difficulty (in), in favor of; and admit, anticipate, in-

volve, pardon, shirk, etc. 

(e) Dare and help used either with a bare infinitive or to-infinitive, passive voice with the forms 

see/hear/observe sb do/doing sth and make sb do sth 

(f) Verbs + to have + past participle with passive verbs like is/was alleged, believed, said, thought 

etc. 

(g) Verb + having + past participle forms regret, forget, recall, remember 

(h) Consolidation and extension of verbs taking infinitive or – ing form with a change in meaning  

(forget, remember, stop, go on, like, mean, regret, try, want, dread, hate, would prefer), 

Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences. 

 Zagadnienie 2: Subjunctive: 
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(a) Present subjunctive in that clauses after report verbs, adjectives and nouns to express plans, ur-

gency, intentions, suggestions (insist, suggest, request, order, recommend, propose, think, advisa-

ble, essential, desirable, preferable, decision, insistence, demand, requirement etc.) and in phrases 

such as Far be it from me, So be it, Be that as it may, Suffice it to say, etc. 

(b) Subjunctive after if, whether, whatever  

(c) Past subjunctive–were after any subject in if-clause, were + subject + was/were, after wish, if only, 

would rather/sooner, suppose, supposing, imagine, as if, as though 

(d) Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences  

 Zagadnienie 3: Inversion and Emphasis: 

(a) Inversion to emphasize the meaning of the verb, nowhere, not only, never etc. 

(b) Inversion after negative adverbs to emphasize frequency: Never, Rarely, Seldom, Hardly ever etc. 

(c) Inversion after “negative” adverbs which emphasize a time relationship at the beginning of a sen-

tence: Scarcely/Hardly/Barely when, No sooner than etc. 

(d) Inversion after phrases that use not: Not only but also, Not until, Not since, Not for one minute 

etc. 

(e) Inversion after some phrases that use only: Only after, Only later, Only then Only when etc. 

(f) Inversion in the main part of the sentence: not until, only when, after etc. 

(g) Inversion used for general emphasis with only: Only by, On no account, Under no circumstances 

etc. 

(h) Inversion in conditional sentences 

(i) Here comes, there goes, the verb before the subject with adverbs expressing direction of move-

ment: along, away, back, down, in, off, up etc. 

(j) Cleft and pseudo cleft sentences It is/it was, what clauses, auxiliary do/did, all, own, very, indeed, 

emphasizing negatives, the, auxiliary do, adverbs and adjectives, time phrases, repetition. 

(k) Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences  

 Zagadnienie 4: Clauses: 

(a) Consolidation and extension of clauses: Relative and non-finite clauses 

(b) Time clauses with time conjunctions and expressions (after, as soon as, before, no sooner, while, 

the minute, the sooner, until, etc.) 

(c) Clauses of purpose (so that, in order that, so as not to, fear, lest, in case, prevent, avoid, for) 

(d) Clauses of result (such a.… that, so …that, so…. as to, so) 

(e) Clauses of concession (as , though, even though, whereas, for all etc.) 

(f) Clauses of reason (as, since, because, for, because of, due to, in view of, out of) 

(g) Clauses of place (where, wherever, as far as, as high as etc.) 

(h) Exclamations (What (a/an) +noun, How (adjective/adverb/ verb, Such + a/an +adjective 

(i) Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences 

 Zagadnienie 5: Conjunctions and Punctuation:  

(a) Co-coordinating and subordinating conjunctions  

                       (b) Adverbial links (On top of that, therefore, Even so, namely, etc.) 

(c) General punctuation rules, punctuation in relative clauses 

(d) Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences 

 Zagadnienie 5:  Selected verbs, adjectives and nouns with prepositions: 

(a) Verbs followed by in, for, of, with, from, on, against, about, out, at, to 

(b) Prepositions following adjectives, nouns, expressions with prepositions 

(c) Conversational grammar exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences 

Zagadnienie 7: Selected Phrasal Verbs, Idioms and Fixed Phrases tested in Conversational grammar 

exercises, keyword transformation, open cloze, gapped sentences 

 Zagadnienie 8: Word building exercises 

 Zagadnienie 9: Revision – practice tests 
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11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik, dostęp do obszaru PNJA Struktury na platformie ONTE 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 

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

 Mann M.,Taylore-Knowles S., Destination C1&C2. Grammar&Vocabulary, Macmillan, 2007. 

 Swan, M., Walter C., Oxford English Grammar Course Advanced, OUP, 2019. 
b. Literatura uzupełniająca: 

 Side R., Wellman G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Long-
man, 2008. 

 Vince, M., Macmillan English Grammar in Context. Advanced, Macmillan, 2015. 

 Matasek M., Gramatyka angielska dla zaawansownych, Handybooks, 2003. 

 Yule G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP, 2017. 

 Skipper M., Advanced Grammar and Vocabulary, Express Publishing, 2002. 

 Kenny N., Newbrook J., CAE: practice tests, Pearson Education, 2011. 

 Boyd E., CAE Gold Plus Exam Maximizer, Longman, 2008.  

 Kenny N., Sunderland P., CAE Practice Tests, Longman, 2002. 

c. Netografia: 

 http://www.examenglish.com/CEFR/C1.htm 

 http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/preparation/ 

 http://www.flo-joe.com/cae/students/tests/index.htm 

 http://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/cambridge-exam-practice-cae/ 

 http://www.hibernia-institute.cz/on_line_testy/cae/ 

 http://www.examenglish.com/CAE/cae_use_of_english1.htm 

 http://www.english-online.org.uk/caefolder/advgram1.php?name=CAE%20Use%20of%20En-
glish%20part%201%20test%201 

 http://www.esl-lounge.com/student/advanced-multiple-choice-cloze.php 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) ćwiczenia - zdalne: zadania z obszaru PNJA Struktury na platformie ONTE 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia mgr Joanna Jercha-Malinowska 
 
 

1.10.2021..............................  Joanna Jercha-Malinowska .................................................  
 Data Podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot 
 


