
Przedmiot: Język obcy I (język angielski i niemiecki)     Kod przedmiotu: 
 WTiICh /Ist./Tow/A-3-1 

    
 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:  
      mgr Anna Węglarek – kierownik Zespołu Języka Angielskiego  
      mgr Anna Maziarz – kierownik Zespołu Języka Niemieckiego 
      e-mail: spnjo@zut.edu.pl 
 2. Język wykładowy:  angielski/niemiecki 
 3. Liczba punktów: 2 
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I 

stopnia, kierunek Towaroznawstwo 
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy 
 6. Informacje o formach zajęć: 
      - współczynniki pracochłonności (wagi formy zajęć): Ww= -, Wc= 1,0 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
III 2 -    - - -      30 Z - - - - 

Objaśnienia:  Pkt – liczba punktów,   G/sem. – liczba godzin w semestrze,  F.z. – forma 
zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na 
stanowiskach komputerowych 

 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 
wiedzy):   

 8. Program wykładów 
 9. Program zajęć praktycznych 
(poziom: A2/B1) 
ROZUMIENIE 
Student potrafi zrozumieć najwaŜniejsze informacje, gdy ludzie mówią o swoich uczuciach i wraŜeniach, gdy 
wyraŜają swoje opinie na jakiś temat, główne informacje radiowe i telewizyjne (przekazywane wyraźnie i 
powoli), krótkie opowiadanie. 
CZYTANIE 
Student potrafi zrozumieć proste teksty, wskazać w tekście potrzebne mu informacje, zrozumieć akcję jasno 
zbudowanego opowiadanie. 
MÓWIENIE 
Student potrafi prowadzić prostą rozmowę na znane tematy, porozumieć się w większości sytuacji w czasie 
podróŜy, wyrazić uczucia i zareagować na nie, uzyskać i przekazać waŜną informację w rozmowie bezpośredniej 
lub telefonicznej. Potrafi opowiedzieć o róŜnych wydarzeniach i skoncentrować je, przedstawić główny wątek 
filmu i opinię na jego temat. 
PISANIE 
Student potrafi zapisać informacje w formie notatki (sms, e-mail), napisać prosty tekst na znany mu temat, 
napisać swój Ŝyciorys,  zrelacjonować wydarzenie, których był świadkiem.               
10.Literatura 
Literatura angielska 
Focus on Advanced English. Longam. Sue O’connell 
New Headway Upper-Intermediate. OUP.Liz& John Soars 
Podręcznik specjalistyczny w zaleŜności od kierunku 
Literatura niemiecka 
em Brückenkurs – Max Hueber Verlag 
em Hauptkurs – Max Hueber Verlag 
em Abschluβkurs – Max Hueber Verlag 
„Aus moderner Technik und Nahwwissnschlaft” – Max Hueber Verlag 
„Zwischen den Pansen” – Verlag für Deutsch 
„Wirtschaftsdeutch von A-Z” Langenscheidt 
„Marktchance Wirtschaftsdeutch“ – Klett 
„Repretytorium z gramatyki jez. Niemiecki“ – Wydawnictwo Szkolne PWN 
„Lehr – und Übangsbuch der dentschen Grammatik“  -Dreyw, Schmitt - Max Hueber Verlag 
 


