
PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M10 - poziom B2  
(“Kiedyś wrócisz tu… cz. I”, lekcje 1-3, „Z polskim w świat cz. II”, l.17) 

 

Wymagania 
wstępne 

Zaliczenie poziomu B1 lub odpowiedni wynik z testu i/lub rozmowy kwalifikujących na 
odpowiedni poziom. 
 

Cel przedmiotu 
oraz rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. polskiego na poziomie B2 (pierwszy moduł 

z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. 

Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi używać różnych form wypowiedzi, potrafi przygotować prezentację w 
języku polskim. 
Czytanie: Rozumie teksty języka ogólnego na poziomie B1 a także główną myśl artykułów i 

tekstów oryginalnych. 

Mówienie: Student umie wyrazić własną opinię; rozmawiać na temat szkoły, studiów, 
problemów młodych ludzi, wydawać polecenia; wyrażać oburzenie i protest; mówić 
komplementy, opisywać strój i wygląd; określić, jaki ubiór obowiązuje w Polsce na uczelni, w 
pracy, w sytuacjach oficjalnych, towarzyskich itp.; posługiwać się słownictwem związanym ze 
świętami w Polsce. 
Słuchanie: Rozumie teksty dotyczące wyżej przedstawionych tematów nawet jeśli rozmówca 

mówi szybko lub występują zakłócenia przekazu. 

Treści kształcenia 
Zaimek swój. Negacja podwójna i wielokrotna. 

Odmiana nazwisk, zdrobnienia, czasownik: powinien, Tryb rozkazujący. Formy męskoosobowe 

i niemęskoosobowe czasownika. Aspekt czasowników. Nazwy czynności. Celownik – 

powtórzenie. Na studiach w Polsce, tęsknota za domem, kontakty z rodziną. problemy 

młodych, terminologia związana z uczelnią i życiem akademickim (rodzaje studiów, wydziały, 

rodzaje zajęć, dyplomów, itp.). 

Wybrana bajka lub legenda. Wygląd zewnętrzny, moda, strój.  

Kalendarz świąt polskich. 

Podstawowe słownictwo i struktury językowe potrzebne do przedstawienia prezentacji. 

Podstawowe słownictwo ogólnotechniczne związane z językiem matematyki, chemii, fizyki, 

informatyki: liczby i wzory matematyczne (wstęp), alfabet grecki (najczęściej używane litery), 

podstawowe symbole i wzory fizyczne i chemiczne, podstawowe miary, wagi i figury 

geometryczne, podstawowe narzędzia i związane z nimi czasowniki, podstawowe słownictwo 

związane z oprogramowaniem komputerowym. 

Związki frazeologiczne związane z: kątem, domem, powietrzem, bajką, kotem, nudą, ulicą, 

modą, imionami, słowem święty.  

Kultura: Święta i uroczystości rodzinne w Polsce. 

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

obejmuje książka E.Kołaczek, Fonetyka oraz J. Furgalińska, Czechów trzech, czyli polskie 

łamańce językowe. 

Literatura Z polskim w świat cz. II(wydawnictwo UMCS)+ Kiedyś wrócisz tu… cz. I (wyd. Universitas);  
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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