PROGRAM NAUCZANIA Język hiszpański MODUŁ M3 (Nuevo Prisma A1, edición ampliada, unidades 10-12)
poziom A1
Wymagania wstępne

-

Ukończony M2 lub opanowany materiał odpowiadający M2, co potwierdzone jest wynikiem testu
diagnostycznego. Student potrafi się przywitać, przedstawić siebie i inną osobę, podawać godziny i o nie
pytać, wskazywać drogę i o nią pytać, opowiadać o czynnościach dnia, tygodnia. Prowadzić rozmowę na
podstawowe tematy korzystając z podstawowego słownictwa.
Student może uczestniczyć w zajęciach na poziomie od „zera” po zdaniu egzaminu na poziomie B2 z
wybranego przez siebie języka, oferowanego na PW.

Cel przedmiotu oraz
rozwijane
umiejętności

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości języka hiszpańskiego na poziomie A1 (trzeci moduł z 3)
zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie
wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
Pisanie: Student potrafi napisać prosty tekst, e-mail, sms. Potrafi wypełniać formularze z danymi
osobowymi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Potrafi opisać swoją rodzinę, miejsce zamieszkania,
potrafi powiedzieć gdzie studiuje i jaki kierunek.
Czytanie: Student rozumie znane nazwy i słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i
plakatach lub w katalogach. Rozumie proste teksty dotyczące znanych mu tematów dnia codziennego.
Mówienie: Student potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca jest gotów mówić
wolniej i powtarzać swoje wypowiedzi. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz formułować proste
pytania dotyczące najlepiej znanych mu tematów lub najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego
typu pytania. Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka ludzi, których
zna, swoją sytuację.
Słuchanie: Student rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i
otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a mowa wyraźna.

Treści kształcenia

Komunikacja – Sprawności: Pytanie o opinię i jej wyrażanie. Akceptowanie czegoś, wyrażanie zgody i
niezgody. Wyrażanie rad, poleceń, rozkazów. Wyrażanie czynności przeszłych zakończonych w czasie
bliskim teraźniejszości i mających związek z teraźniejszością. Wyrażanie czynności przeszłych nie
mających związku z teraźniejszością. Opowiadanie o doświadczeniach i sytuacjach, które miały miejsce.
Opowiadanie o odbytej podróży i o walorach miejsca, które się zwiedziło. Przedstawianie biografii
znanej osoby. Opowiadanie o pogodzie.
Słownictwo i gramatyka: Konstrukcje służące do pytania o opinię i jej wyrażania, akceptowania czegoś,
wyrażania zgody i niezgody. Przeczenie pojedyncze i podwójne. Tryb rozkazujący w formie twierdzącej.
Słownictwo związane z funkcjonowaniem urządzeń (komputer, bankomat). Czas przeszły Pretérito
Perfecto – tworzenie i użycie, występujące z nim okoliczniki czasu. Czas przeszły Pretérito Indefinido –
tworzenie i użycie, występujące z nim okoliczniki czasu. Słownictwo związane z podróżami, turystyką i
opisem zwiedzanego miejsca. Słownictwo związane z prezentowaniem biografii znanej osoby. Pory roku,
miesiące, słownictwo związane z pogodą.
Kultura: Miejsca: Madryt, Sevilla, Córdoba, Granada, Lanzarote, Ciudad de Guanajuato, Uruguay,
Honduras. Pisarze: Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda.

Literatura

Nuevo Prisma A1, edición ampliada (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Editorial Edinumen
Przygotowane przez lektora materiały dodatkowe (materiały własne lub z innych źródeł) dopasowane do
programu zajęć oraz potrzeb grupy

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych, przygotowanie
do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS

Kryteria zaliczenia

[25.02.2021, PCz]

▪
▪
▪
▪

obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
zaliczenie wszystkich prac kontrolnych
wykonanie wszystkich prac domowych
aktywne uczestnictwo w zajęciach
▪ uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego w części
pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania gramatyczne i leksykalne, a w
części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%)

