
PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M02 (lekcja 4,6-8;10) - poziom A1 

Wymagania 
wstępne 

Zaliczenie modułu 01 lub odpowiedni wynik z testu i/lub rozmowy kwalifikujących na 
odpowiedni poziom; wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A2. 

Cel przedmiotu 
oraz rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

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

7) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. 

Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

• Pisanie: Student 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 rozróżnić i prawidłowo odczytać liczebniki od 1 do 1000; podać 
ceny produktów, numerów pokoi i numerów autobusów; określić cech osób i rzeczy; wyrazić 
upodobania kulinarne – lubię… wolę… niż…;  W prosty sposób zamówić dania w restauracji, 
w pizzerii i kawiarni; powiedzieć o zainteresowaniach i o tym, co lubi robić; wyrażać 
możliwości, zdolności. 

• Słuchanie: Rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące tematów z zakresu 
mówienia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a mowa wyraźna. 

Treści kształcenia 
Kolory, przymiotniki określające cechy. Pytanie o informację: jaki jest ten dom? Zaimki 

wskazujące: ten, ta, to.  

Nazwy produktów spożywczych, posiłków, dań, potraw i napojów. Kuchnia polska – 

prezentacja. Czasowniki lubić, woleć.  

Składnia liczebników 2, 3, 4 złote/ 5,6…21 złotych; 22 złote/25 złotych.  

Mianownik i biernik l.m. rzeczowników nieżywotnych. Narzędnik w wyrażeniach 

przyimkowych: poproszę kawę z mlekiem. Odmiana czasowników jeść i pić. 

Konstrukcje: umieć+ bezokolicznik, lubić + bezokolicznik. Odmiana czasowników w 3 

koniugacjach – wprowadzenie. Okoliczniki czasu Jak często…? 

Kultura: kuchnia polska, popularne i tradycyjne potrawy. 

Na zajęciach regularnie ćwiczona jest wymowa i realizowane są ćwiczenia fonetyczne, które 

obejmuje podręcznik (str. 48-77; 90-102) 

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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