
PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M01 (lekcja 1,2,3,5) - poziom A1 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A2.  

Przydatna jest znajomość jeszcze jednego języka obcego na dowolnym poziomie. 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. polskiego na poziomie A1 (pierwszy moduł z 7) 

zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie 

wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

• Pisanie: Potrafi wypełniać formularze z danymi osobowymi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. 
Potrafi napisać ze słuchu nieznany wyraz; w miarę poprawnie zapisać ze słuchu znane mu słowa. 

• Czytanie: Rozumie znane nazwy i słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych, na 
sklepach i obiektach użyteczności publicznej. 

• Mówienie: Student potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca jest gotów mówić 
wolniej i powtarzać swoje wypowiedzi; przeczytać, w miarę prawidłowo wymówić wszystkie głoski 
polskie; przywitać się, zapytać o samopoczucie, używać zwrotów grzecznościowych. 

• Słuchanie: Rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, i otoczenia, gdy 
tempo wypowiedzi jest wolne a mowa wyraźna. 

Treści kształcenia 
Polski alfabet, samogłoski i spółgłoski. 

Pytanie o informację: Jak masz na imię, jak się masz, skąd jesteś, gdzie mieszkasz w Warszawie, jaki 

masz numer telefonu, czy mówisz po polsku, kto to jest, co to jest, gdzie jest.... 

Liczebniki w zakresie 0-100. Język poleceń używanych w klasie. Nazwy krajów. Nazwy obiektów 

w mieście i środków komunikacji. Słowa związane z opisem drogi (iść, skręcić, wrócić itp.). 

Czasowniki mieć, nazywać się, być, mówić oraz koniugacja -m, -sz (wprowadzenie). Mianownik l.p. 

rzeczowników. Wprowadzenie 3 rodzajów gramatycznych.  

Kultura: Tradycje bożonarodzeniowe lub wielkanocne w Polsce i związane z tym słownictwo. 

Literatura Polski jest cool (studio tEMAT, wydanie 2017 i nowsze);  (student musi mieć tylko podręcznik, zeszyt 
ćwiczeń nie jest obowiązkowy) oraz przygotowane przez lektora materiały dodatkowe (nagrania, 
wideo, materiały własne czy 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 ▪ 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%) 
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