
 

                                                 Zakładane efekty uczenia się 

                                                    dla przedmiotu -  język obcy 

   
Po ukończeniu kursu student                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                            WIEDZA 

 

Wykorzystuje wiedzę w zakresie tematyki życia 
codziennego, zawodowego  odpowiednio do poziomu zajęć 

Wykorzystuje wiedzę interkulturową pozwalająca na 
komunikowanie się w danym języku obcym 

  
                                         UMIEJĘTNOŚCI  

POZIOM 
 
 
A2 
 
 
 

Potrafi komunikować się w typowych sytuacjach 
społecznych oraz w podstawowych sytuacjach związanych z 
życiem codziennym 

Rozumie sens wypowiedzi dotyczących tematyki życia 
codziennego i typowych sytuacji społecznych 

Rozpoznaje  informacje zawarte w prostych tekstach z życia 
codziennego 
 

Potrafi napisać prosty krótki tekst zawierający fakty i opinie 
na zadany temat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     KOMPETENCJE 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 

Rozumie wzorce zachowań ogólnie akceptowanych w 
różnych społeczeństwach 

Współpracuje w grupie i  potrafi wyznaczać zadania zarówno 
innym jak i sobie.   
Organizuje własny proces uczenia się wykorzystując również 
nowe technologie.                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
Po ukończeniu kursu student              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZIOM 
 
 
 
B1 

 
                                WIEDZA 

 

Wykorzystuje wiedzę w zakresie tematyki życia 
codziennego, zawodowego  odpowiednio do poziomu zajęć 

Wykorzystuje wiedzę interkulturową pozwalająca na 
komunikowanie się w danym język obcym 

                               
                               UMIEJĘTNOŚCI 

Tworzy spójne ustne wypowiedzi na znane sobie tematy 
(np. rodziny, z zakresu własnej specjalności i zainteresowań, 

podróżowania i wydarzeń bieżących). 

 

Radzi sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
podczas podróży  po kraju lub regionie, gdzie mówi się 

danym językiem. 

 
Potrafi  włączać się do rozmów na znane mu tematy  

 

Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany  
 

Rozumie teksty ustne i pisemne dotyczące życia  
prywatnego, codziennego lub zawodowego , zawierające 
podstawowe słownictwo z tego zakresu 
 

Potrafi korzystać z dodatkowych materiałów ( notatki, 
wykresy, instrukcje)  w celu wykonania konkretnego 
zadania 
Potrafi pisać proste teksty prywatne ( np. na tematy znane 

lub związane ze studiami, pracą zawodową, 

zainteresowaniami)   oraz urzędowe ( np. email, list 

motywacyjny, życiorys) 

 

                              
                                 KOMPETENCJE 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 

 

Rozumie wzorce zachowań ogólnie akceptowanych w 
różnych społeczeństwach 

Współpracuje w grupie i  potrafi wyznaczać zadania zarówno 
innym jak i sobie.   
Organizuje własny proces uczenia się wykorzystując również 
nowe technologie 

 



 

 

] 

  
Po ukończeniu kursu student              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZIOM 
 
 
 
 
B2 

 
                                WIEDZA 

 

Wykorzystuje wiedzę w zakresie tematyki życia 
codziennego, zawodowego  odpowiednio do poziomu zajęć 

Wykorzystuje wiedzę interkulturową pozwalająca na 
komunikowanie się w danym język obcym 

                              
                              UMIEJĘTNOŚCI 
Potrafi  dość płynnie i spontanicznie nawiązać  rozmowę na 

tematy codzienne   również  z rodzimymi użytkownikami 

języka. 
Bierze czynny udział w dyskusjach na znane sobie tematy, 

przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów 
Wygłasza , zgodnie obowiązującymi zasadami , prezentacje 

na tematy zawodowe i akademickie 

Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi 

na różne tematy związane z dziedzinami, które go  

interesują. Przedstawić swój punkt widzenia w danej kwestii 

oraz podać argumenty za i przeciw 

Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz 

nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod 

warunkiem, że temat jest mu w miarę znany                                                                                          
Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów 

na temat sprawach bieżących.                                                                     

Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka 
Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące 

problemów współczesnego świata, w których piszący 

prezentują określone stanowiska i poglądy.     
Czyta ze zrozumieniem literaturę  na temty związane ze 
sztuką 
Tworzy zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy 

związane z  zainteresowaniami 
Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując 

informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw 

 
                                KOMPETENCJE 

 
 
 
 
 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 



Współpracuje w grupie i  potrafi wyznaczać zadania zarówno 
innym jak i sobie.   
Organizuje własny proces uczenia się wykorzystując również 
nowe technologie 

 

 

  
Po ukończeniu kursu student              

 

Ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZIOM 
 
 
 
B2+ 

                                  
                                  WIEDZA 

 

Wykorzystuje wiedzę w zakresie tematyki życia 
codziennego, zawodowego  odpowiednio do poziomu zajęć 

Wykorzystuje wiedzę interkulturową pozwalająca na 
komunikowanie się w danym język obcym 

                                  
                           UMIEJĘTNOŚCI 

Potrafi płynnie brać udział w dyskusjach, także zawodowych 
przedstawiając i broniąc swojego stanowiska 

Potrafi przygotować prezentację z zakresu swojej 
specjalności 

Formułuje złożone i rozbudowane wypowiedzi na tematy 

dotyczące kierunku studiów                     

Przedstawia wyniki swoich osiągnięć twórczych i akademickich 

Rozumie dłuższe i skomplikowane wypowiedzi, wykłady i 
prezentacje z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi 
dokonać ich analizy i interpretacji. Bez problemu wyłapuje 
kontekst i ukryte intencje wypowiadającego się 

Rozumie dłuższe i złożone  teksty wyrażone językiem 

specjalistycznym  

Czyta obcojęzyczną literaturę specjalistyczną. Potrafi  z niej 
uzyskiwać informacje. Dokonywać ich interpretacji i 
wyciągać wnioski 
Potrafi prowadzić sformalizowaną korespondencję, pisać 

raporty i opracowania tekstów  zawodowych oraz 

akademickich.  
Potrafi argumentować oraz przedstawiać pisemnie wyniki 
swoich dokonań naukowych i artystycznych 

                            
                                 KOMPETENCJE 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 

Rozumie wzorce zachowań ogólnie akceptowanych w 

różnych społeczeństwach 



Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego 
zdobytą na zajęciach 

Współpracuje w grupie i potrafi wyznaczać zadania zarówno 
innym jak i sobie 

Potrafi uczyć się i doskonalić swoje umiejętności w ramach 
samodoskonalenia, wykorzystując tradycyjne i nowoczesne 
technologie 

 

 

 
 

 
Po ukończeniu kursu student            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZIOM 
 
 
 
C1 

                               
                                    WIEDZA 

 

Wykorzystuje wiedzę w zakresie tematyki życia 
codziennego, zawodowego  odpowiednio do poziomu zajęć 

Wykorzystuje wiedzę interkulturową pozwalająca na 
komunikowanie się w danym język obcym 

 
                             UMIEJĘTNOŚCI 

Wypowiada się płynnie, wyczerpująco i precyzyjnie na 
wszelkie tematy życia kulturalnego, społecznego, 
towarzyskiego, akademickiego oraz zawodowego 
Potrafi poprowadzić dyskusję, podsumować wypowiedzi, 

zaprezentować i uzasadnić swoje stanowisko, zaproponować 

różne rozwiązania problemów 
Posiada szeroki zasób słownictwa, umożliwiający wyrażanie 
emocji i stosowanie aluzji 

Rozumie skomplikowane rozmowy i dyskusje, nawet na 
tematy mu nieznane i abstrakcyjne 

Z łatwością rozumie trudne i długie teksty tak ustne, jak i 
pisemne z różnych dziedzin życia społecznego, wykłady, 
debaty dotyczące zagadnień związanych ze studiowaną 
specjalnością 

Pisze  rozbudowane teksty, uzasadniając swój punkt 
widzenia oraz dostosowując styl do potencjalnego odbiorcy 

Prowadzi korespondencję każdego rodzaju 
 

  
                                 KOMPETENCJE 
Posiada kompetencje interpersonalne i kulturowe 

przygotowujące do skutecznego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym 
Współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role 
 

Potrafi  ustalić priorytety służce realizacji wyznaczonego 
zadania 



Potrafi uczyć się i doskonalić swoje umiejętności w ramach 
samodoskonalenia, wykorzystując tradycyjne i nowoczesne 
technologie 

Rozumie tożsamość kulturową własnego kraju w interakcji z 
kulturami innych krajów 

 

 

 


