
PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M7 (lekcje 1-6) - poziom B1 

Wymagania 
wstępne 

Zaliczenie poziomu A2 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 B1 (pierwszy moduł 

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

Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi opisać wygląd zewnętrzny, ubiór i charakter osoby; określić relacje 
towarzyskie i opowiadać o nich; opowiadać o miejscach w Polsce, opisać swoją wycieczkę, 
napisać pozdrowienia z wakacji. 
Czytanie: Rozumie teksty języka ogólnego na poziomie A2 a także teksty/krótkie oryginalne 

artykuły dotyczące studiowania, uczelni, relacji rodzinnych, ciekawostek geograficznych. 

Mówienie: Opowiadać  o strukturze wydziału, o specyfice swojego wydziału, podać 
słownictwo związane ze studiowaniem, opowiadać o sytuacji cudzoziemców w Polsce, 
przekazać znajomym wrażenia ze studiów w Polsce; opowiadać o swojej rodzinie, o typowej 
rodzinie w swoim kraju, o stereotypach i podziałach ról w rodzinie; opisać wygląd zewnętrzny, 
ubiór i charakter osoby; określić relacje towarzyskie i opowiadać o nich. 
Słuchanie: Rozumie teksty dotyczące wyżej przedstawionych tematów nawet jeśli rozmówca 

mówi w naturalnym tempie lub występują zakłócenia przekazu. 

Treści kształcenia 
Miasta i regiony w Polsce, symbole narodowe, położenie geograficzne Polski, sąsiedzi Polski. 

Narodowości, narzędnik – powtórzenie. Zaimki osobowe w narzędniku. 

Nauka i studia, słownictwo związane ze studiowaniem i uczelnią, struktura uniwersytetu. rola nauki w 

życiu człowieka. Studiowanie za granicą, cudzoziemiec studiujący w Polsce.  

Model polskiej rodziny, nazwy relacji rodzinnych. Podział ról w rodzinie. Biernik l.p. i l.m. – 

powtórzenie. Plany związane z zawodem i pracą, nazwy zawodów c.d. z M4. Mianownik l.m – zebranie 

wiadomości. Zaimki osobowe w mianowniku i bierniku. 

Wygląd zewnętrzny, opis osoby, ubrania, słownictwo związane z modą. Subkultury młodzieżowe. 

Stopniowanie przymiotników – c.d.  

Przyjaciele i znajomi, opis osobowości. Odmiana rzeczowników o nieregularnej odmianie. Czas przeszły. 

Związki frazeologiczne związane z: narodowościami, nauką, nazwami zawodów, domem, rodziną, 

nazwami ubrań, określającymi typy ludzi. 

Kultura: charakterystyka regionów w Polsce, system edukacji, rodzina, grupy społeczne. 

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

książka: J.Stanek, Fonetyka. Polski w praktyce oraz M. Strzałkowska, Gimnastyka dla języka: i Polaka, i 

Anglika (obie książki z nagraniami). 

Literatura Z polskim w świat cz. I (wydawnictwo UMCS);  (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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