
PROGRAM NAUCZANIA Język szwedzki MODUŁ M1 - poziom A1 

Wymagania wstępne 

 

 

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 jęz. szwedzkiego na poziomie A1 (pierwszy z 2) 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 

opisać siebie, swoją rodzinę i swój dzień. 

Czytanie: Rozumie znane nazwy i słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i 

plakatach lub w katalogach. 

Mówienie: Potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca jest gotów mówić wolniej i 

powtarzać swoje wypowiedzi. Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej znanych mi 

tematów lub najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi używać prostych 

wyrażeń i zdań, aby opisać swój dzień, swoją rodzinę, siebie. 

Słuchanie: Rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i otoczenia, 

gdy tempo wypowiedzi jest wolne a mowa wyraźna. 

Treści kształcenia 
Materiał leksykalny: Alfabet – literowanie; Czasowniki w czasie teraźniejszym, w formie infinitiv i 

imperativ; Rodzajniki: określone i nieokreślone; Zaimki osobowe ; Zaimki dzierżawcze, pytające, 

wskazujące; Przyimki miejsca.  Przeczenie; Formy grzecznościowe; Zawody, narodowości, czynności 

dnia codziennego; Liczebniki główne, dni tygodnia, miesiące;  Miasta, kraje, języki.  Członkowie rodziny; 

Podstawowe przymiotniki.; Podstawowe słownictwo związane z zakupami. 

 

Materiał gramatyczny: czas teraźniejszy, tworzenie pytań i zaprzeczeń; tworzenie krótkich odpowiedzi; 

odmiana rzeczownika i tworzenie liczby mnogiej;  

Literatura Rivstart A1/A2, P.Sherrer, K.Lindemalm, wyd: Natur och Kultur 

Svenska Utifrån, R.Nyborg, N.O.Pettersson, B.Holm – Svenska Institutet; 

Mål 1, A.Althen, K.Ballardini, S. Stjärnlof, Å. Viberg – Natur och Kultur)  

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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