
KARTA PRZEDMIOTU 
 

JĘZYK NIEMIECKI MODUŁ 6 POZIOM A2 
 

Opis Przedmiotu  
Kod przedmiotu  
Nazwa przedmiotu Język obcy 

Wersja przedmiotu 1 

A.   Usytuowanie przedmiotu w toku studiów 

Poziom kształcenia Studia I stopnia 

Forma i tryb 
prowadzenia studiów 

 
Studia stacjonarne 

Kierunek studiów Wszystkie kierunki 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 
Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka realizująca 
przedmiot na zlecenie 
jednostki prowadzącej 
przedmiot 

 
 

 
Studium Języków Obcych 

Koordynator 
przedmiotu 

 
Lektorzy zatrudnieni w SJO 

B.   Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy Niemiecki 

Poziom przedmiotu A2 

Czy przedmiot zalicza 
taką samą liczbę 
godzin języka na 
studiach II stopnia? 

 
 

Nie 

Status przedmiotu Przedmiot obowiązkowy 

Język prowadzenia 
zajęć 

 

Niemiecki/polski 

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

 
 

Semestr 1-6 (przedmiot wybierany przez studenta w zależności od 
poziomu zaawansowania) 

Wymagania wstępne 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. 

Limit liczby studentów 12-24 

C.   Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie A2 (pierwszy, drugi lub trzeci moduł 

z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie 

języka ogólnego. 



 

Efekty kształcenia (z 
podziałem na W, U, 
KS) 

 

Wie
dza 

Zna podstawowe struktury zdań z zapamiętanymi zwrotami, 
wyrażeniami i formułami. 

  

Umieję
tności 

Pisanie: Student potrafi napisać krótkie i proste notatki lub 

wiadomości, wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać 

prosty list prywatny, np. dziękując komuś za coś. 

Czytanie: Student 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: Student 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: Student 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. 

Kompe
ten 
cje 
spo
łecz
ne 

Student 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 zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godzin 

Treści kształcenia Materiał leksykalny: 
I.   Praca, wybór zawodu, kwalifikacje do zawodu. 

- wyrażanie opinii na temat wykształcenia, zawodów, życzeń związanych z 
wykonywaniem konkretnego zawodu 

- ćwiczenia we właściwym odczytywaniu oraz pisaniu ogłoszeń związanych z 
pracą oraz redagowaniu oficjalnego pisma w/s. pracy 

- pisanie życiorysu  
- pisanie listu motywacyjnego 
- ćwiczenie umiejętności prowadzenia uprzejmej rozmowy telefonicznej z 

sekretarka lub pracodawcą; uprzejme prośby; 
- ubieganie się o miejsce praktyk 
- przygotowanie notatek i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 

 II.   Urlop w Niemczech 
- czytanie ulotek reklamowych i ogłoszeń o regionach urlopowych w 

Niemczech, porównywanie walorów, wyrażanie osobistych opinii i 
preferencji urlopowych, zdobywanie szczegółowych informacji 
pisemnych na dany temat,  wyrażanie opinii o możliwościach 
rekreacji na wsi 

-   
- omówienie tradycji, zwyczajów i obyczajów świątecznych w krajach 

niemieckiego obszaru językowego oraz wybranych krajów Europy 
III.  Zmysły 

 


