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Opis kursu
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A1.

Opis ogólny
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy mają opanowane podstawy i pragną doskonalić
umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
Celem kursu jest wykształcenie kompetencji komunikacyjnej, powtórzenie i usystematyzowanie
wiedzy, motywowanie do samodzielnej pracy, poszerzanie słownictwa, zdobywanie wiedzy
umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie
A2.

Opis szczegółowy

Treści merytoryczne:
Słownictwo
- życie codziennie: dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, upodobania, członkowie
rodziny, ubrania, zawód i praca, pory dnia, roku, dni tygodnia, miesiące, nazwy czynności, jedzenie,
zakupy, telefon, Internet;
- zdrowie: choroby, dolegliwości, części ciała, zdrowy styl życia;
- środowisko, w którym żyjemy: nazwy budynków i miejsc, kierunki, położenie, pogoda, zwierzęta;
- my i świat: kontynenty, państwa, narodowości, podróże;
- czas wolny: zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu.
Gramatyka
- czasy gramatyczne: present simple, present continuous, present perfect, past simple, past
continuous;

- czasowniki modalne: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t;
- konstrukcje zdaniowe: there is/there are, have got, have to;
- liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza;
- użycie przedimka nieokreślonego, określonego i zerowego;
- zaimki osobowe, wskazujące , dzierżawcze;
- liczebniki główne i porządkowe;
- kwantyfikatory (some, any, much, many, a few, a little, each, every) oraz złożenia typu:
somebody/someone, something, somewhere, anybody/anyone, anything;
- przymiotniki;
- przyimki miejsca i ruchu;
- spójniki.

Wymagania oceny
Ocena na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć (wykonywania prac domowych), zaliczenie testu pisemnego pod koniec
semestru.

Literatura
Kurs oparty o podręcznik 'New English File' pre-intermediate, Clive Oxenden, Christina LathamKoenig, Oxford University Press, 2009 oraz o dodatkowe materiały autorskie.

Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest dalsze rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w
obrębie podstawowych sprawności językowych (mówienia, pisania, słuchania, czytania) na poziomie
A2.

Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz będzie potrafił:
- zrozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi;
- wychwycić główne informacje komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie;
- formułować nieskomplikowane wypowiedzi, prowadzić dialogi w sytuacjach codziennych;

- zrozumieć ogólny sens tekstu, wyszukać szczegółową informację w dłuższym, nieskomplikowanym
tekście;
- sporządzić opis miejsc, zdarzeń, osób.

