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Opis kursu
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A2.

Opis ogólny
Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie niższym średnio-zaawansowanym.
Celem kursu jest dalsze rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, systematyzowanie wiedzy i
motywowanie do samodzielnej pracy, poszerzanie słownictwa, zdobywanie wiedzy o kulturze i
cywilizacji krajów anglojęzycznych.
W ramach kursu przewidziane jest doskonalenie samodzielnej i naturalnej komunikacji w języku
angielskim – udział słuchaczy w dyskusjach i przygotowanie prezentacji w oparciu o materiały
zaczerpnięte z TV, Internetu, prasy.

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
rodzina, opisywanie charakteru i wyglądu, żywność, restauracja, sport, pieniądze, wyrażanie wielkości
liczbowych, podróżowanie, transport, różnice kulturowe, opisywanie ludzi (wygląd, charakter),
szkoła-wykształcenie, opisywanie miejsc.
Gramatyka
Czasy: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past simple,
past continuous, past perfect, past perfect continuous, future simple, forma going to, stopień
wyższy/najwyższy przymiotników, formy must, mustn't, have to, should, may, might, can, can’t,
could, be able to, would, first & second conditionals, future time clauses+when, until…, usually, used
to.
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 'Global' intermediate, Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne,
Macmillan, 2011, 'New English File' intermediate, 2009, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig,
Oxford University Press oraz o dodatkowe materiały autorskie, autentyczne teksty z prasy i z
Internetu, materiały audio i wideo.

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
B1.

Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz będzie potrafił:
- zrozumieć główne myśli tekstów na tematy codzienne dotyczące pracy, podróży, uczelni, czasu
wolnego, zainteresowań itp.;
- radzić sobie w szerszym zakresie w sytuacjach komunikacyjnych: na zakupach, w restauracji, w
podróży;
- swobodniej i poprawniej wypowiadać się na tematy codzienne, opisywać swoje doświadczenia,
plany, wyrażać opinie na tematy omawiane na kursie;
- napisać e-mail.

