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Program nauki języka angielskiego – poziom C1 
Podręcznik: Ready for Advanced , wyd. Macmillan 

 

Moduł  14 - Units 2, 4 & 6 

Na zakończenie Modułu 14 (30 godz) Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wymienione poniżej. 
Sprawności językowe Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których autorzy 

reprezentują określone stanowiska i 
poglądy na temat:  
- zmian na świecie i w ich życiu 
osobistym 
- zarządzania czasem  
- różnych typów inteligencji i 
sposobów uczenia się 
-snu 

 wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać recenzję (review) I esej 
prezentujący jego poglądy na tematy 
podane powyżej. 

Student zna:  
 słownictwo służące do wypowiadania 

się na temat zmieniającego się świata 
(Changes), na temat organizacji czasu 
(Time), sposobów uczenia się 
(Intelligence and Ability) i snu 
(Sleep) 

 słownictwo ćwiczone w rozdziałach 2, 
4 i 6 podręcznika, a zwłaszcza: 
- znaczenie idiomów, w których 
występują nazwy części ciała 
- znaczenie idiomów dotyczących 
upływu czasu 
- rzeczowniki używane w tekstach 
formalnych  

Student potrafi: 
 wypowiadać się o przeszłości 

używając różnych struktur 
gramatycznych 

 używać struktur z czasownikami w 
bezokoliczniku lub z końcówką  
-ing. (Infinitives vs -ing forms) 

 używać strony biernej w tym także 
form typu: He is said to do.... He is 
said to have done oraz Causitive 
have 

 
 

 

Moduł  15  - Units 7, 8 & 9 

Na zakończenie Modułu 14 (30 godz) Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wymienione poniżej. 
Sprawności językowe  Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których 

autorzy reprezentują określone 
stanowiska i poglądy na temat:  
- zdrowia 
- współczesnego świata  
- emocji  
wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać sprawozdanie (report) oraz 
esej prezentujące jego poglądy na 
tematy podane powyżej. 

 wygłosić prezentację na temat 
powiazany z jego dzidziną studiów 

 

Student zna: 
 słownictwo pozwalające mu się 

wypowiadać na tematy dotyczące: 
zdrowia (Health), przygód 
(Adventure) i emocji (Anger) i życia 
we współczesnym świecie 

 słownictwo ćwiczone w rozdziałach 
7, 8 i 9 podręcznika, a zwłaszcza: 
- wyrażenia pozwalające mówić o 
liczbie i ilości (number & amount) 
- przedrostki i przyrostki 
pozwalające na tworzenie innych 
części mowy od danego słowa 
(word formation)  

Student potrafi: 
 mówić o przyszłości używając 

różnych struktur, w tym też czasu 
Future Perfect 

 używać czasowników modalnych 
will, shall, would w różnych 
funkcjach 

 relacjonować cudze wypowiedzi 
używając reported verbs 

 używać struktur pozwalających 
wzmocnić znaczenie zdania 
(emphasis) 

 poprawnie stosować określniki i 
zaimki np. little, few itp. 
(determiners and pronouns)  

 

Moduł  16 - Units 11, 12 & 14 

Na zakończenie Modułu 14 (30 godz) Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wymienione poniżej. 
Sprawności językowe  Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których 

autorzy reprezentują określone 
stanowiska i poglądy na temat:  
- poznawania innych kultur 
- otaczającego nas świata 
- pieniędzy i finansów  

 wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać propozycję (proposal) oraz 
list formalny (formal letter)  

Student zna: 
 słownictwo potrzebne do 

wypowiadania się na temat różnic 
kulturowych (Cultural Education)  

 słownictwo związane z zarabianiem 
i wydawaniem pieniędzy (Money)  

 słownictwo ćwiczone w rozdziałach 
11, 12 i 14 podręcznika, a zwłaszcza 

 idiomy powiązane ze słowami sight, 
work, read i write 

 określenia ilości (quantifying nouns) 
 określenia przysłówkowe 

wyrażające emocje np. surprisingly 
(attitude adverbials) 

Student potrafi: 
 używać inwersji do wzmocnienia 

przekazu (inversion)  
 używać czasowników modalnych 

must, need, should, ought to  
 używać łączników zdaniowych 

(conjunctions and linking 
adverbials) 

 używać fraz rzeczownikowych 
(noun phrases) 
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