
1. PLAN „KURSU JĘZYKA OBCEGO  OGÓLNEGO” 
 
 
Wariant językowy 

 
Poziom 

 
Liczba godzin w semestrze 

 

 
Forma zaliczenia kursu 

 
m.in. angielski, 
francuski, niemiecki 

A1 30  
Test semestralny A2 30 

B1 30 

B2 30 

C1 30 

 
 
 
 
 

2. PLAN „KURSU JĘZYKA OBCEGO  SPECJALISTYCZNEGO” 
 

 
Wariant językowy 

 
Poziom 

 
Liczba godzin w semestrze 

 

 
Forma zaliczenia kursu 

 
m.in. angielski, 
francuski, niemiecki 

B1/B2 30 
 

 
Test semestralny 

B2/C1 30 
 

 

 

 

3. PLAN „KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO 
POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ” 

 
 
Wariant językowy 

 
Poziom 

 
Liczba godzin w semestrze 

 

 
Forma zaliczenia kursu 

 
m.in. angielski, 
francuski, niemiecki 

A1 30  
Test semestralny A2 30 

B1 30 

B2 30 

C1 30 

 

 

 

 

 



1. Uczestnik  „Kursu Języka Obcego Ogólnego” rozwija  następujące  umiejętności 

językowe na poszczególnych poziomach zaawansowania: 

 

poziom zakres umiejętności 

A1 

 rozumienie i  stosowanie podstawowych zwrotów potocznych i wyrażeń dotyczących życia 

codziennego, 

 przedstawianie siebie i innych oraz formułowanie pytań z zakresu życia prywatnego, 

dotyczących np. miejsca zamieszkania, ludzi i rzeczy, 

 prowadzenie  prostej rozmowy pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i 

jest gotowy do pomocy. 

A2 

 rozumienie wypowiedzi i  wyrażeń związanych z życiem codziennym (np. podstawowych 

informacji dotyczących osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy), 

 porozumiewanie się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających 

prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe, 

 opisywanie w prosty sposób swojego pochodzenie, otoczenia, a także poruszanie spraw 

związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

B1 

 rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 

wypowiedziach, które dotyczą  spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego 

itd.   

 komunikowanie się w takich sytuacjach jak  podróżowanie w rejonie, gdzie mówi się 

danym językiem, 

 tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na różne tematy, 

 opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń,  i aspiracji,  

 uzasadnianie bądź wyjaśnianie  opinii i planów. 

B2 

 rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 

tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z 

zakresu różnych specjalności,  

 porozumiewanie się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z 

rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u 

którejkolwiek ze stron,  

  formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie 

tematów,  

 wyjaśnianie swojego stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając 

wady i zalety różnych rozwiązań. 

C1 

 rozumienie szerokiego zakresu trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia 

ukryte, wyrażone pośrednio.,  

  wypowiadanie się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe 

sformułowania, 

 skuteczne i swobodne  posługiwanie się językiem w kontaktach towarzyskich i 

społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych, 

 formułowanie jasnych, dobrze zbudowanych, szczegółowych wypowiedzi dotyczących 

złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji 

wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. 

 



 
2. Uczestnik  „ Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikującego Poziom 

Biegłości Językowej” : 
 

 rozwija  ogólne umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przyczyniają 

się do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z zakresu danego języka, na poszczególnych 

poziomach zaawansowania (j.w.); 

 

 poznaje techniki egzaminacyjne charakterystyczne dla danego egzaminu certyfikującego; 

 

 

 nabywa umiejętność samodzielnej pracy z rożnymi źródłami, w tym z podręcznikiem, słownikiem i 

innymi materiałami dydaktycznymi; 

 

 rozwija umiejętność poszukiwania, selekcji, analizy, oceny oraz klasyfikacji informacji z 

wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. 

 

3. Uczestnik „Kursu Języka Obcego  Specjalistycznego”: 
 

 zdobywa umiejętności potrzebne do efektywnego komunikowania się w środowisku zawodowym, 

akademickim  i naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności formułowania 

wypowiedzi ustnych w oparciu o  znajomość  wymowy, struktur gramatycznych i  słownictwa,  

posługując się regułami organizacji wypowiedzi,  odpowiednim rejestrem i stylem, oraz rozumienia 

języka mówionego  ( produkcja i interakcja); 

 

  poszerza znajomość słownictwa, utrwala struktury gramatyczne bazując na specjalistycznych 

materiałach źródłowych; 

 

 nabywa umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych dla potrzeb zawodowych, akademickich 

oraz naukowych, z zastosowaniem stylistyki odpowiedniej dla danej dziedziny (korespondencja 

formalna,  pisma, artykuły, notatki, sprawozdania, raporty, streszczenia, abstrakty, itd.); 

 

 zdobywa umiejętność korzystania dla celów terminologicznych ze specjalistycznych tekstów 

źródłowych. 

 

 

 

 


