
SYLABUS PRZEDMIOTU:  
JĘZYK NIEMIECKI NA POZIOMIE B1 

 

 

Elementy składowe sylabusu 

 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Język niemiecki 

 

Poziom 

 

B1 

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

Rok studiów, semestr 

 

studia stacjonarne 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

 

60 godzin rocznie (2 godz. tygodniowo) 

 

Status przedmiotu 

 

Obowiązkowy w wymiarze 180 godzin 

 

Punkty ECTS 

 

 

Osoba prowadząca (oraz inne osoby 

prowadzące) ten przedmiot 

 

mgr Marcin Stachurski 

 

Formuła przedmiotu 

 

Lektorat 

 

Wymagania wstępne 

 

Ukończenie kursu na poziomie A2 

 

Założenia i cele przedmiotu 

  

 Wyrabianie umiejętności rozumienia ze 

słuchu, mówienia;   

 Wykształcanie zdolności sprawnego czytania 

ze zrozumieniem;   

 Wyrażanie treści w zakresie podstawowych 

kategorii semantycznych dotyczących spraw 

codziennych, nazywanie prostych czynności, 

zdobycie kompetencji językowych w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych   

 

 

Metody dydaktyczne 

 

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe. 

Techniki dydaktyczne: ćwiczenia interaktywne, 

praca w grupach, prezentacje, dyskusje, 



odgrywanie ról, referowanie, streszczanie. 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu 

 

1. Przypomnienie i pogłębienie umiejętności 

językowych na bazie kilku wybranych 

tematów z zakresu życia codziennego ( np. 

urlop inaczej, podróżowanie, wielojęzyczność, 

nauka jęz. obcych, metody i strategie )  

2. Wprowadzenie tematów : - świat kultury / 

zainteresowania kulturalne( film, teatr, 

muzyka itp. ), - wykształcenie, studia w 

Niemczech, studiowanie za granicą, studia 

artystyczne w Niemczech i w Polsce, - świat 

pracy, oczekiwania i rzeczywistość, plany na 

przyszłość, - migracja, multikulturowość, 

przyczyny, problemy, nadzieje i obawy, - 

konsumpcja w dzisiejszym świecie, reklama i 

jej cele, - inne kraje – inne obyczaje; 

uprzejmość na co dzień, - świat sztuki ( sztuka 

i jej twórcy ) , ulubiony artysta, ulubiony 

kierunek sztuki, społeczny odbiór dzieł sztuki 

wcześniej i dzisiaj, perspektywy w sztuce, - 

polityka, system polityczny w Niemczech; UE 

/ pro i contra, - komunikacja językowa / small-

talk ; gesty i ich znaczenie, - różne formy 

życia, partnerstwo dzisiaj i wczoraj, - 

środowisko - ochrona , problemy i 

perspektywy, energia odnawialna  

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu 

 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na 

ocenę. 

Na ocenę składają się następujące elementy:  

 

 Zaliczenie prac pisemnych, aktywne 

uczestniczenie w zajęciach, obecność. 

 Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze 

bez usprawiedliwienia. 

 Pozytywna ocena z testu końcowego 

 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

 

Materiały opracowane przez lektora 

Podręcznik DaF kompakt A2- B1 

 

 

Efekty uczenia się osiągane na 

zakończenie kursu 

 

Po kursie na tym poziomie student student 

powinien być zdolny do: - komunikowania się w 

jęz. niemieckim w sytuacjach życia codziennego, 

życia społecznego i zawodowego - rozumienia 

wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących 

tematyki życia codziennego, prywatnego, 

społecznego i zawodowego - wypowiadania 

własnych opinii na znane sobie tematy i 



uzasadniania ich - pisania tekstów prywatnych i 

urzędowych związanych z działalnością 

zawodową, studiami, pisania krótkich 

wypowiedzi na tematy społeczne ; Wiedza : 

student powinien uzyskać wiedzę w zakresie 

życia codziennego, kulturalnego, społecznego w 

krajach niemieckiego obszaru językowego 

Kompetencje: student powinien być zdolny do : - 

stosowania nabytych umiejętności językowych w 

kontaktach międzynarodowych ( np. wyjazdy 

zagraniczne, stypendia zagraniczne ), - 

wykorzystywania i ewentualnego rozszerzania 

zdobytej na zajęciach wiedzy o krajach 

niemieckiego obszaru językowego, - 

samodzielnego doskonalenia zdobytych 

umiejętności językowych, (kontakt z mediami) - 

współpracy w zadaniach grupowych (np. przy 

opracowywaniu projektu) - przygotowania 

prezentacji w jęz. niemieckim 

 



 


