
 

Karta Przedmiotu 

Język niemiecki, Moduł 5, Poziom A2 
 

Opis przedmiotu KATALOG 
ECTS 

Typ danych Elementy tekstu /elementy słownika  
 

Kod przedmiotu Kod przedmiotu TAK 

Nazwa przedmiotu Język obcy 
Foreign Language 

TAK 

Wersja przedmiotu (kolejna 
wersja, jeśli zmienił się któryś z 
elementów opisu) 

2 NIE 

A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów  
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

 
TAK 

Forma i tryb prowadzenia 
studiów 

Studia stacjonarne 
 

TAK 

Kierunek studiów wszystkie kierunki TAK 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki oraz Profil praktyczny  NIE 

Specjalność wszystkie specjalności TAK 

 (#) Jednostka prowadząca 
przedmiot 
w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek 
studiów 
(instytut/zakład/katedra) 

Studium Języków Obcych TAK 

(#) Jednostka realizująca 
zlecenie dla jednostki 
prowadzącej kierunek studiów 
(tylko w przypadku, gdy jest to 
jednostka zewnętrzna w 
stosunku do jednostki 

Studium Języków Obcych NIE 

Koordynator przedmiotu nauczyciele zatrudnieni w Studium Języków Obcych  
 
 

 TAK 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Zajęcia z języków obcych  Zajęcia z języków obcych TAK 

Poziom przedmiotu ( wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ) 
 

TAK 

(#) Status przedmiotu       Przedmiot obowiązkowy TAK 

Język prowadzenia zajęć       Język obcy wybrany przez studenta z oferty SJO PW TAK 

Usytuowanie przedmiotu w 
planie studiów - semestr 
nominalny 

      1-6 (w zależności od Wydziału) TAK 

(#) Usytuowanie realizacji 
przedmiotu w roku 
akademickim 

       Semestr zimowy •   Semestr letni  TAK 

Wymagania wstępne –
formalne 
 

Poziom A 1: Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 

wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów, związanych z 
życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach 
komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy 
znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w 
którym żyje, a także poruszać sprawy, związane z najważniejszymi potrzebami 
życia codziennego. 
 
 

TAK 

Limit liczby studentów minimalna liczba studentów 12 
maksymalna liczba studentów 24 

NIE 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu  TAK 

Efekty kształcenia (z podziałem 
na W, U, KS) wraz z 
odniesieniem do efektów 
kształcenia dla obszaru 
(obszarów) i kierunku 
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a
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Rozwój znajomości języka na poziomie A2 (pierwszy, drugi lub trzeci moduł 
z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie 
języka ogólnego. Zna podstawowe struktury zdań z zapamiętanymi 
zwrotami, wyrażeniami i formułami.  
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Pisanie: Potrafi napisać krótkie i proste notatki lub wiadomości, wynikające 
z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać prosty list prywatny, np. dziękując 
komuś za coś. 
 

 

Czytanie: Potrafi czytać bardzo proste, krótkie teksty. Potrafi znaleźć 
konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach, dotyczących 
życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, 
rozkłady jazdy. Rozumie proste, krótkie listy prywatne. Rozumie proste 
instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku, np. aparatu telefonicznego. 
 

Mówienie: Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej 
prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi 
sobie poradzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie 
rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. 
 

Słuchanie: Potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa, związane ze 
sprawami dla niego ważnym (np. podstawowe informacje dotyczące jego 
samego i jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, 
zatrudnienia). Rozumie sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i 
ogłoszeniach. 
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 Jest w stanie radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. 

Potrafi używać codziennych form grzecznościowych przy 
powitaniach/pożegnaniach i zwracaniu się do innych osób. Potrafi 
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 
 
 

 

Formy zająć dydaktycznych i 
ich wymiar (liczba godzin) 
a) w tygodniowym planie 
studiów, w przypadku zająć 
prowadzonych przez 15 
tygodni w semestrze, 
b) w całym semestrze, w 
innym przypadku 

Ć  
30 godzin,  
 

KATALOG 
ECTS 

Treści kształcenia -oddzielnie 
dla każdej z form zająć 
dydaktycznych wymienionych 
w planie studiów (dla 
projektów, laboratoriów -
charakterystyka zadań) 

1.Zdrowie: -części ciała; - choroby i dolegliwości; - u lekarza; - Muzeum Röntgena 
Student potrafi nazwać dolegliwości, jakie mu doskwierają, potrafi zapisać się do lekarza, 
potrafi odbyć dialog z lekarzem. 
Gramatyka: 1.Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami „ seidem „ i „ bis „ 
                    2.Znaczenie czasowników modalnych 
                    3.Konstrukcja „ brauchen… nich/kein…. zu + bezokolicznik 
                    4.Zdania ze spójnikami: „ darum „, „ deshalb „, „ deswegen „, „ daher „. 
2.Jesień w Monachium: -prognoza pogody; - kupowanie odzieży; - święto piwa Oktoberfest 
Student zna zjawiska atmosferyczne, potrafi zrozumieć prognozę pogody. Potrafi 
przeprowadzić dialog w sklepie, zna części garderoby, rozumie komunikaty głoszone przez 
megafon w domu towarowym. 
Gramatyka:1.Zdrobnienia 

                  2.Zaimek pytajny „ welch” 
                  3.Zaimek wskazujący „ dies-„: „ der”; „die” ; „das „. 
                  4.Rodzajnik nieokreślony/ zaimek nieokreślony: „ jed-„, „ kein „, „all_”, „ viel-„,”                
wenig „. 
3.Podróż do Wiednia: - planowanie podróży,- rezerwowanie noclegu; - zwiedzanie miasta;- 
pytanie o drogę. 
Student potrafi zapytać o drogę, rozumie. Jak dostać się do konkretnego obiektu w mieście. 
Potrafi kupić bilet komunikacji miejskiej. Rozumie teksty dotyczące zabytków w Wiedniu. 
Potrafi zaprezentować po niemiecku mini- przewodnik po stolicy swojego kraju. 
Gramatyka:1. Szyk wyrazów w zdaniu z określeniami czasu. 
                    2.Zdania pytające zależne. 
                    3.Przyimki i słowa służące opisowi miejsca : „ bei”, „ bis ( zu ) „, „ links/ rechts/ 

gegenüber, von”, „ entlang”, „ rein/ raus „. 
 

Metody sprawdzania efektów 
kształcenia (dla każdej pozycji 
na liście efektów kształcenia - 
sposób sprawdzania, w tym dla 
umiejętności - odwołanie do 
konkretnych zadań 
projektowych, laboratoryjnych 
itp.) 

Krótkie prace kontrolne 
Wypowiedzi ustne 
Prezentacja ustna (tylko dla modułów na poziomie B2) 

Prace domowe 
Prace pisemne 
Test modułowy 
 

TAK 

Egzamin nie TAK 

Literatura (podręcznik(i) + 
literatura uzupełniająca) 

Wpisujemy nazwę podręcznika i rozdziały TAK 
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Witryna www przedmiotu www.sjo.pw.edu.pl 
 

NIE 

D. Nakład pracy studenta  TAK 

Liczba punktów ECTS 2 ECTS  za każde 30 godzin zajęć,  
 

NIE 

Liczba godzin pracy studenta 
związanych z osiągnięciem 
efektów kształcenia 

30  

E. Informacje dodatkowe  TAK 

Uwagi  NIE 

Wymagania do zaliczenia Maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności’ 
Zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
Dokonanie prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem 
Wykonanie wszystkich prac domowych 
Wypowiedzi ustne na zajęciach 
Zaliczenie testu modułowego (waga oceny z testu w ocenie końcowej: 50%) 

 

Data aktualizacji 13.12.2013  

 
 


