
4. Język obcy (język niemiecki) 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 1 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – (Gemeinsam 
ereuropäischer Referenzrahmen für Sprachen); 
2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 
 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i postaw 
społecznych akceptowanych w kulturze danego 
narodu, zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i danego narodu; dokonywać 
wyborów korzystając z wiedzy dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym dokonywanie takich 
wyborów; posiada kompetencje społeczne i językowe 
umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 

Nawiązywanie kontaktów (osobistych, telefonicznych, listownych, 
mailowych) 

Aussagesatz- ćwiczenia w układaniu i stosowaniu zdań orzekających  

Gründungeiner Firma – założenie firmy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 

Przedstawianie się, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów 
zawodowych i przyjacielskich  

Wort-undSatzfrage– zdania i zwroty pytające  

Rechtsformen von Unternehmen – formy prawne przedsiębiorstw 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 

Wygląd i osobowość (ocena, preferencje) 

Imperativ „Sie” – formy trybu rozkazujacego w opcji grzecznościowej 

Die Finanzen der Firma – finanse firmy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 

Liczebniki (w praktyce: podawanie kodów, numerów telefonów, cen 
itp.) 

KonjugationPräsens– czas teraźniejszy w zastosowaniu praktycznym  

AbgabenundSteuern - podatki 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 

Jedzenie i picie (restauracja, reklamacja, zakupy, zwyczaje 
żywieniowe, ocena własna pożywienia) 

Artikel– rodzajnik określony i nieokreślony, zasady stosowania w 
praktyce  

Transportarten und dokumente – rodzaje transportu i dokumenty 
transportowe 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 
Usystematyzowanie wiadomości z rozdziału EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_07 

Zdrowe odżywianie kontra fast-food 

Negation– przeczenie i jego rodzaje 

Transportversicherung – ubezpieczenie transportu 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Mieszkanie (opis lokalu, poszukiwanie mieszkania poprzez 
ogłoszenie, zakupy mebli, remonty) 

Possessivartikel– zaimek dzierżawczy w zdaniu 

Reklamation - reklamacja 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 Moje mieszkanie, mój dom EK_W01 
EK_U02 



Akkusativ– biernik i jego zastosowanie 

Dienstleistungen der Bank – usługi w banku 

EK_K03 

T_10 

Moje hobby 

Verben mit Vokalwechsel– czasowniki z przegłosem  

Geldanlage – lokata pieniędzy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_11 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału  

 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_12 

Moje marzenia – „Chciałabym/chciałbym kiedyś…” 

Modalverb „möchten”– czasownik modalny 

Kredite - kredyty 

 

 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 

Organizacja czasu wolnego i obowiązki dnia codziennego (praca i 
wakacje, wykształcenie, sztuka i rekreacja, sport) 

TrennbareVerben– czasowniki rozdzielnie złożone i ich 
funkcjonowanie, godziny 

Aktien - akcje 

 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 

„Tomuszę zrobić…“ 

Modalverben „können”, „müssen”, „dürfen”– czasowniki modalne 

Börse - gielda 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Sprawdzenie wiadomości/Test  EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości/Test EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem T_08, T_09 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – 07, T_10 - 16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 



Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
podać reguł 
gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 
posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

Student/ka potrafi podać 
reguły gramatyczne i 
zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

Student/ka nie tylko potrafi 
podać reguły gramatyczne 
i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 
potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym I 
abstrakcyjnym. 

Student/ka nie tylko 
potrafi podać reguły 
gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 
także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 



EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 
własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 
wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    



Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 

Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura 
podstawowa 

1. S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy gospodarcze, 

Poltext, Warszawa 2004. 

2. Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag  

Literatura 
uzupełniająca 

1. S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; 
Warszawa 2004 

2. S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

3. Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

4. Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i 
egzaminów językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 2 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – 
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen); 
2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 
wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych akceptowanych w kulturze 
danego narodu, zrozumieć zjawiska i procesy 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



zachodzące w obszarze danej kultury i danego 
narodu; dokonywać wyborów korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego obszaru kulturowego i posługując 
się językiem w stopniu umożliwiającym dokonywanie 
takich wyborów; posiada kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 

Wintersportarten – sporty zimowe 

Demonstrativpronomen – zaimek wskazujacy i jego zastosowanie  

Betrug – oszustwa gospodarcze 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 

Pogoda zimą 

Indefinitpronomen – rodzaje zaimków nieokreślonych  i ich funkcje  

Markt - rynek 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 

Mieszkanie (opis lokalu, poszukiwanie mieszkania poprzez 
ogłoszenie, zakupy mebli, remonty) 

Ortsangaben – określenia lokalizacyjne  

Konjunktur - koniunktura 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 

Ogłoszenia prasowe 

Possessivartikel – zaimek dzierżawczy  

Arbeitslosigkeit - bezrobocie 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 

Zdrowie i choroba (wizyta u lekarza, opisy dolegliwości i wypadków) 

Modalverb „sollen” 

Sozialversucherungen – ubezpieczenie socjalne 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 
Usystematyzowanie wiadomości z rozdziału EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_07 

“Geh zum Arzt!” Wizyta u lekarza 

Imperativ 2, Person Singular und Plural 

Marketing - marketing 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Opowiadanie o wypadku, który właśnie się zdarzył 

Perfekt: Struktur und Beispiele – czas przeszły 

Marktuntersuchungen – badanie rynku 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 

„Mój wczorajszy dzień“ 

Perfekt: alle Verben – czas przeszły w praktyce 

Werbung – reklama, Werbungsarten – rodzaje reklamy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_10 

Wo und wohin? Gdzie i dokąd? /Gry sytuacyjne/ 

Richtungsangaben – określenia kierunku 

Management – management /zarządzanie w firmie/ 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_11 
Orientacja w mieście (pytanie i udzielanie informacji) 

Personalpronomen im Akkusativ – zaimek osobowy w bierniku 

EK_W01 
EK_U02 



Verhandlungen - negocjacje EK_K03 

T_12 

Wechselpräpositionen – przyimki z celownikiem lub biernikiem w 
praktyce 

Wechselpräpositionen fordern manchmal den Dativ, manchmal den 
Akkusativ. Wechselpräpositionen: an, auf, hinter, in, neben, über, 
unter, vor, zwischen. 

Computer - komputer 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 

Swiat prezentów – komu? co? 

Dativ – celownik w użyciu praktycznym 

Telekommunikation - telekomunikacja 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 

Wyrażanie opinii i ocenianie 

Komparativ und Superlativ (prädikativ) – stopniowanie w praktyce 
sytuacyjnej 

Auf der Messe – na targach 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

 
 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 



kształcenia 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
podać reguł 
gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 
posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

Student/ka potrafi podać 
reguły gramatyczne i 
zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

Student/ka nie tylko potrafi 
podać reguły gramatyczne 
i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 
potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym i 
abstrakcyjnym. 

Student/ka nie tylko 
potrafi podać reguły 
gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 
także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 

EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 



własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    

Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 



2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 

Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura podstawowa 
3. S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy gospodarcze, 

Poltext, Warszawa 2004. 

4. Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag 

Literatura 
uzupełniająca 

1. S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; Warszawa 
2004 

2. S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

3. Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

4. Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i egzaminów 
językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 
1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – 
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen fü rSprachen); 

2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 
wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



postaw społecznych akceptowanych w kulturze 
danego narodu, zrozumieć zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze danej kultury i danego 
narodu; dokonywać wyborów korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego obszaru kulturowego i posługując 
się językiem w stopniu umożliwiającym dokonywanie 
takich wyborów; posiada kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 

Zakupy (komunikacja w sklepie, wyrażanie życzeń zakupowych) 

Demonstrativpronomen im Akkusativ – zaimek wskazujący w bierniku 

Verkehr - komunikacja 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 

Rodzina i kontakty rodzinne i ich waga we współczesnym świecie  

Genitiv – dopełniacz w praktyce 

Energiewirtschaft – gospodarka energetyczna 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 

Rodzina i kontakty rodzinne (małżeństwo) 

ZusammengesetztenVerben– czasowniki złożone 

Atomenergie – energiaatomowa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 

Rodzina i kontakty rodzinne (wychowanie dzieci) 

UntrennbareVerben – czasowniki nierozdzielnie złożone  

Umweltverschmutzung – zanieczyszczenieśrodowiska 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 

Rodzina i kontakty rodzinne (wychowanie dzieci i problemy z 
nastolatkami) 

TrennbareVerben – czasowniki rozdzielnie złożone 

Treibhauseffekt – efektcieplarniany 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 
Usystematyzowanie wiadomości z rozdziału EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_07 

Rodzina i kontakty rodzinne (problemy starości) 

Grundformen des Verbs – formy podstawowe czasownika i ich 
zasotoswanie 

Kaufvertrag – umowakupna sprzedaży 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Damals… Tak dawniej było… 

Imperfekt – czas przeszły prosty 

Kaufarten – rodzaje transakcji kupna 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 

W krainie bajek i baśni… Teksty literackie i ich praktyczne 
zastosowanie  

Plusquamperfekt – czaszaprzeszły 

Begleichung der Rechnung – uiszczenie rachunku 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_10 
Kleidung, ToleranzundVorurteil – Wygląd, tolerancja i uprzedzenia 

Infinitiv– Bezokolicznik 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 



Zoll - cło 

T_11 

Subjektiver Eindruck - Wrażeniasubiektywne 

Infinitiv ohne „zu” – konstrukcjezdańbez „zu“ 

Andere Begleitpapiere – inne dokumenty towarzyszące 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_12 

Opisywanieosób – Personenbeschreibung 

Infinitiv mit  „zu” – konstrukcjezdaniowe z „zu“ 

Kreditkarten – karty kredytowe 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 

Wunschberufe – zawody marzeń 

Futur I – czas przyszły 

Eurocheque-Karte – karta Eurocheque 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 

Berufswahl und Berufschancen 

Futur II – czas przyszły FII 

Investmentfonds – fundusze inwestycyjne 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 Student/ka nie potrafi Student/ka potrafi podać Student/ka nie tylko potrafi Student/ka nie tylko 



podać reguł 
gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 
posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

reguły gramatyczne i 
zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

podać reguły gramatyczne 
i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 
potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym I 
abstrakcyjnym. 

potrafi podać reguły 
gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 
także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 

EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 
własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 
wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 



postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    

Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 



2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 

Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura 
podstawowa 

1. S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy gospodarcze, 

Poltext, Warszawa 2004. 
2. Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag 

Literatura 
uzupełniająca 

1. S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; 
Warszawa 2004 

2. S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

3. Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

4. Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i 
egzaminów językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 4 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – 
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen); 
2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 
 

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 
wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i postaw 
społecznych akceptowanych w kulturze danego 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



narodu, zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i danego narodu; dokonywać 
wyborów korzystając z wiedzy dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym dokonywanie takich 
wyborów; posiada kompetencje społeczne i językowe 
umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 

Schulsystem – system szkolnictwaniemieckiego 

Passiv – strona bierna 

Betrug - oszustwa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 

Fernsehprogramm – Program TV 

Zustandspassiv – strona bierna czasownika określająca stan  

Handelshemmnisse – bariery handlowe 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 

Wenn ich haette… Wenn ich waere… Gdyby… 

Konjunktiv – tryb przypuszczający  

Komunikacja międzykulturowa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 

Konjunktiv II – trybprzypuszczajacy KII 

Karriereplanung als Instrument der Personalentwicklung- Plan 
karieryi jegoznaczenie 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 

Ratgebersendungam Radio – poradnictwo radiowe 

ReflexiveVerben – czasowniki zwrotne, Nebensatz – zdanie 
podrzędne  

Verkehr - Komunikacja 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 

FragewoerterundPronomen – wofuer, dafuer 

Strassenkuenstler – uliczni artyści  

Energiewirtschaft – gospodarka atomowa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_07 
Industrie, Arbeit – Wirtschaft – Przemysł, praca – gospodarka 

Steigerung und Vergleich – stopniowaniei porównywanie 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Autoproduktion – produkcja motoryzacyjna 

Passiv – strona bierna /utrwalenie i praktyka/ 

Zoll - cło 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 

Stress mit dem Auto – problemy samochodowe 

Satzstrukturen – struktury zdaniowe 

Atomenergie – energia atomowa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_10 
KonjunktivPräsens – tryb przypuszczający w czasie teraźniejszym 

Schichtarbeit – pracazmianowa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_11 
In/direkteRede – mowa zależna i niezależna 

Der erste Ausdruck, dresscode 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 



T_12 
Fragesätze – zdania pytające w praktyce 

Killerquestions – SchwereFragen 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 
Nebensätze, Nebensatz mit „dass” – zdanie poboczne np. „że” 

Natur undUmwelt – Natura i środowisko 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 

Landschaftstypen – typykrajobrazu 

Relativpronomen, Nebensatz, Relativsatz –zaimekwzgledny w zdaniu 

Umweltschutz: Der Müllberg – ochrona środowiska i góra śmieci 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
podać reguł 
gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 
posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 

Student/ka potrafi podać 
reguły gramatyczne i 
zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 

Student/ka nie tylko potrafi 
podać reguły gramatyczne 
i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 

Student/ka nie tylko 
potrafi podać reguły 
gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 



człowieka człowieka potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym I 
abstrakcyjnym. 

także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 

EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 
własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 
wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 



bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    

Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 



Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura 
podstawowa 

1. S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy 

gospodarcze, Poltext, Warszawa 2004. 
2. Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag 

Literatura 
uzupełniająca 

1. S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; 
Warszawa 2004 

2. S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

3. Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

4. Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i 
egzaminów językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 5 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – 
(Gemeinsamer europäische rReferenzrahmen für Sprachen); 
2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 
 

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 
wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i postaw 
społecznych akceptowanych w kulturze danego 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



narodu, zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i danego narodu; dokonywać 
wyborów korzystając z wiedzy dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym dokonywanie takich 
wyborów; posiada kompetencje społeczne i językowe 
umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 
Objektsatz – zdanie dopełnieniowe 

Oktoberfest 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 
Attributsatz– zdanie przydawkowe względne  

Bierarten – rodzaje piwa 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 

Erweitertes Attribut – przydawkarozwinięta 

Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland – 
Niemcyzagranicą i zagranica wNiemczech 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 

Kausalsatz – zdanieokolicznikoweprzyczyny 

Urlaubsvorbereitung und Reiseerlebnisse - przygotowania i 
wrażeniaurlopowe 

Atomenergie – energia atomowa - dyskusja 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 
Temporalsatz zdanie okolicznikowe czasu 

SosehenunsAuslaender - Stereotypy krajów europejskich 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 
Satzkonstruktion mit „lassen” – konstrukcjezdaniowe z „lassen” 

Die Minderheiten in Deutschland - Miejszościnarodowe w Niemczech 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_07 

Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu (damit) 

Im Ausland arbeiten – in Deutschland arbeiten – pracazagranicą 

Umwelverschmutzung – ochronaśrodowiska 

 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Modalsatz – zdanie okolicznikowe sposobu 

Auswanderer – emigranci 

Treibhauseffekt – efekt cieplarniany  

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 
Komparativstaz – zdanie porównawcze (nichtsogut, wie…) 

Weihnachten - Boże Narodzenie w Niemczech 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_10 

Konzessivsatz - zdanieprzyzwalające (trotz welcher Bedingung? 
mimoczego?) 

Weinachtsmarkt – kiermasz świąteczny  

Handelshemnisse – bariery handlowe  

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_11 
IndirekterFragesatz – zdanie pytające zależne( ob  – czy; wann – 
kiedy;wem – komu;wen – kogo;wer – kto; wessen – czyj;wie – jak;wo 
– gdzie; anwem, woran, itd.) 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 



Nachrichten und Politik – Die Parteien in Deutschland – 
systempartyjny w Niemczech 

T_12 

Präpositionen (außer, wegen…) – Ausdrücke mit Präpositionen  

Wiedervereinigung – zjednoczenie 

Im Buero – Am Telefon 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 
Infinitiv mit „um zu”  

Wahlsystem in Deutschland – systemwyborczy 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 
Alte Menschen, Altenheime – problemystarości 

Reziprokpronomen– zaimekzależnosci (einander) 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
podać reguł 
gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 

Student/ka potrafi podać 
reguły gramatyczne i 
zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 

Student/ka nie tylko potrafi 
podać reguły gramatyczne 
i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 

Student/ka nie tylko 
potrafi podać reguły 
gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 



posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 
potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym I 
abstrakcyjnym. 

posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 
także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 



EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 
własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 
wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 
akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    



Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 

Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura 
podstawowa 

 S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy gospodarcze, 
Poltext, Warszawa 2004. 

 Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag 

Literatura 
uzupełniająca 

 S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; 
Warszawa 2004 

 S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

 Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

 Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i 
egzaminów językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie specjalności 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/niestacjonarny 

SEMESTR 6 

 
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w turystyce i rekreacji 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady  

 inne formy Studia stacjonarne – 30;  
Studia niestacjonarne - 18 

 

Cele kształcenia: 1.Opanowanie języka niemieckiego oraz posługiwanie się nim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 (według wytycznych Rady Europy – 
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen); 
2.Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w świecie 
biznesu, turystyki i rekreacji;  

 
 

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

podać reguły gramatyczne i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych obszarów aktywności 
człowieka 

K_W01 

K_W14 

P6S_WG 

 

EK_U02 

zastosować zdobytą wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów kluczowych informacji i 
danych; korzystać z wiedzy językowej w procesie 
tworzenia tekstów pisanych oficjalnych i prywatnych 
z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje emocje i prezentować swoje 
zdanie, a biegłość w mówieniu umożliwia skuteczną 
komunikację z osobą, dla której dany język jest 
językiem ojczystym 

K_U10 P6S_UK 

EK_K03 

aktywnie i na miarę swych możliwości kreatywnie 
uczestniczyć w dyskusji, być otwartym na poglądy i 
postawy wyrażane przez innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych 
narodów; na poziomie językowym i kulturowym 
wyrażać własną ocenę z uwzględnieniem ról i postaw 
społecznych akceptowanych w kulturze danego 

K_K01 

K_K04 

 

P6S_KK 

 



narodu, zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i danego narodu; dokonywać 
wyborów korzystając z wiedzy dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym dokonywanie takich 
wyborów; posiada kompetencje społeczne i językowe 
umożliwiające rozumienie własnej sytuacji i 
ograniczeń kontekstowych, w jakich przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności 
językowych 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Lektoraty  

T_01 
Bewerbungsunterlagen – dokumenty do ubiegania się o pracę 

Ich über mich – Tex für die Homepage – profil na stroniewww 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_02 
Lebenslauf und Bewerbungsbrief - CV orazlistmotywacyjny 
/ćwiczeniapraktyczne/ 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_03 
Bewerbungsgespräche mit meinem künftigem Chef – rozmowy z 
przyszłymszefem - Rollenspiel 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_04 
Vorstellungsgespräch – meine Fehlern  

Autoprezentacja – najczęstszebłędy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_05 

HeikleSituationenentschaerfen – łagodzenie sytuacyjne  

In der Grossstadt – życie w wielkim mieście  

Konjunktiv II - Irrealis 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_06 

Freizeitund Fitness – Wunschvorstellungen – czas wolny i 
wyobrażenia o nim 

Konjunktiv II, Adjektivdeklination mit demunbestimmtenArtikel– tryb 
przypuszczający i odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym 
- utrwalenie 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_07 

Adjektivdeklination mit dembestimmtenArtikel – tryb przypuszczający 
i odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym – utrwalenie 

TaeglichesLeben – życie codzienne, EinladungzurWeinprobe – 
zaproszenie na ucztę wina  

Reflexivpronomen – zaimek względny, Relativsatz– zdanie 
przydawkowe względne  

 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_08 

Berufsberatung, Anzeige im Internet – doradztwo zawodowe, 
ogłoszenie w internecie 

Satzkonstruktionen – obwohl, trozdem – konstrukcje zdaniowe z 
wyrażeniami chociaż, mimo 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_09 

Statistiklessen – czytanie statystyki 

Informationeneinholenundgeben – zbieranie i przekazywanie danych  

Antonyme - antonimy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_10 
Korrezpondenz im Buero – korespondencja biurowa 

Synonyme und synonyme Wortgruppen - synonimy 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 



T_11 
Psychotest – Menschenkenntniss/ Wie bin ich? – psychotest 

Imperativ und andere Aufforderungsformen – zdaniarozkazujące 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_12 

Werbeanzeigen. Auktion im Netz – ogłoszenia i giełdy internetowe 

Komparation, Komposita, Phonetik – WechselbeimWortakzent  – 
stopniowanie, rzeczowniki złożone, fonetyka 

EK_W01 
EK_U02 
EK_K03 

T_13 

NeueMedien – Computerliebe – nowe media – komputerowa 
gorączka  

AufAnrufbeantwortersprechen – zgłoszenie do automatycznej 
sekretarki  

Gruende – weil, denn, deshalb 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_14 

Reise – sich beschweren im Hotel – reklamacja w hotelu 

Futur, Gruende – weil, da, wegen – czas przyszły, uzsasadnienie- 
ponieważ 

EK_W01 
EK_U02 

EK_K03 

T_15 
Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

T_16 
Sprawdzenie wiadomości EK_W01 

EK_U02 
EK_K03 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 
Student/ka nie potrafi 
podać reguł 

Student/ka potrafi podać 
reguły gramatyczne i 

Student/ka nie tylko potrafi 
podać reguły gramatyczne 

Student/ka nie tylko 
potrafi podać reguły 



gramatycznych i nie zna 
teoretycznych podstaw 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz nie 
posiada zasobu 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

zna teoretyczne 
podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka 

i zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
języka w różnych jego 
obszarach gramatycznych 
oraz posiada zasób 
słownictwa z różnych 
obszarów aktywności 
człowieka, ale także 
potrafipoprawnie 
operować większością 
prostych struktur,potrafi 
budować zdania w 
większościwypadków 
spójnie. Na ogół używa 
szerokiego zakresu 
słownictwa odpowiedniego 
dozadania. Używa 
poprawnie niedużej ilości 
elementów słownictwa o 
charakterze 
bardziejzłożonym I 
abstrakcyjnym. 

gramatyczne i zna 
teoretyczne podstawy 
funkcjonowania języka w 
różnych jego obszarach 
gramatycznych oraz 
posiada zasób słownictwa 
z różnych obszarów 
aktywności człowieka, ale 
także potrafi poprawnie 
operować większością 
struktur. Potrafi budować 
spójne 
zdania,stosujeszeroki 
zakres słownictwa 
wykraczający czasem 
poza program. Używa 
poprawniesłownictwa o 
charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym.  

EK_U02 

Student/ka nie umie 
zastosować zdobytej 
wiedzy językowej do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoich 
emocji i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu nie umożliwia 
skutecznej komunikacji z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość 
w mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację 
z osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym 

Studentka/ka nie tylko 
potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego oraz 
uzyskania z tych tekstów 
kluczowych informacji i 
danych; korzystać z 
wiedzy językowej w 
procesie tworzenia 
tekstów pisanych 
oficjalnych i prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym lecz ponadto  
potrafi wydobyć większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie zwykle 
rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego.  

Studentka/ka potrafi 
zastosować zdobytą 
wiedzę językową do 
zrozumienia tekstu 
mówionego i pisanego 
oraz uzyskania z tych 
tekstów kluczowych 
informacji i danych; 
korzystać z wiedzy 
językowej w procesie 
tworzenia tekstów 
pisanych oficjalnych i 
prywatnych z 
uwzględnieniem aspektu 
emocjonalnego; wyrażać 
spontanicznie swoje 
emocje i prezentować 
swoje zdanie a biegłość w 
mówieniu umożliwia 
skuteczną komunikację z 
osobą dla której dany 
język jest językiem 
ojczystym. Ponadto 
potrafi wydobyć 
większość 
potrzebnych informacji i 
przekształcić je w formę 
pisemną oraz umie 
zwykle rozpoznać 
uczucia i reakcje 
mówiącego oraz jasno i 
szczegółowo opisać 
tematy, odnosząc się przy 
tym do tematów z nimi 
związanych, rozwijając 
niektóre aspekty i 
kończąc odpowiednio 
wypowiedź. 
 

EK_K03 

Student/ka nie 
uczestniczy aktywnie w 
dyskusji, nie jest otwarty/a 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym, 
nie jest w stanie wyrażać 
własnej oceny z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 

Student/ka aktywnie i 
kreatywnie uczestniczy 
w dyskusji, jest otwarty 
na poglądy i postawy 
wyrażane przez innych 
dyskutantów z 
uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej 
danych narodów; na 
poziomie językowym i 
kulturowym jest w stanie 
wyrażać własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 

Student/ka nie tylko 
aktywnie i kreatywnie 
uczestniczy w dyskusji, 
jest otwarty/a na poglądy i 
postawy wyrażane przez 
innych dyskutantów z 
uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danych 
narodów; na poziomie 
językowym i kulturowym 
jest w stanie wyrażać 
własną ocenę z 
uwzględnieniem ról i 
postaw społecznych 



akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
nie rozumie zjawisk i 
procesów zachodzących 
w obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; nie potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; nie posiada 
kompetencji społecznych 
ani językowych 
umożliwiających 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
nie 
odczuwa potrzeby 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

akceptowanych w 
kulturze danego narodu, 
rozumie zjawiska i 
procesy zachodzące w 
obszarze danej kultury i 
danego narodu 
uwzględniając sytuację 
związaną z zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem 
w stopniu 
umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane 
działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 

akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
językowych lecz także 
potrafi prowadzić 
negocjacje na określony 
temat. Tekst mówiony 
spontanicznie nie jest 
bezbłędny, lecz nie 
zakłóca to procesu 
komunikacji.   

akceptowanych w kulturze 
danego narodu, rozumie 
zjawiska i procesy 
zachodzące w obszarze 
danej kultury i danego 
narodu uwzględniając 
sytuację związaną z 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa 
publicznego; potrafi 
dokonywać wyborów 
korzystając z wiedzy 
dotyczącej danego 
obszaru kulturowego i 
posługując się językiem w 
stopniu umożliwiającym 
dokonywanie takich 
wyborów; posiada 
kompetencje społeczne i 
językowe umożliwiające 
rozumienie własnej 
sytuacji i ograniczeń 
kontekstowych, w jakich 
przebiega dane działanie; 
odczuwa potrzebę 
doskonalenia 
umiejętności językowych 
lecz także potrafi 
prowadzić negocjacje na 
określony temat. 
Porozumiewa się 
swobodnie, spontanicznie 
nie szukając słów, tak że 
interakcje z rdzennym 
użytkownikiem języka 
stają się naturalne. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 U02 K03 

Egzamin pisemny    

Egzamin ustny    

Zaliczenie pisemne    

Zaliczenie ustne    

Kolokwium pisemne X X X 

Kolokwium ustne X X X 

Test    

Projekt    

Praca pisemna    

Raport    

Prezentacja multimedialna    

Praca podczas ćwiczeń X X X 

Inne (jakie?) -    

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
- - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
30 18 



studentów) 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
10 22 

Razem 4+5 10 22 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
 

Literatura 
podstawowa 

 S. Kołtsut “Wirtschaftsgespräche” – Rozmowy gospodarcze, 
Poltext, Warszawa 2004. 

 Themen neu 1-3, Max Hueber Verlag 

Literatura 
uzupełniająca 

 S. Bęza, Anke Kleinschmidt: Deutsch im Büro. Poltext; 
Warszawa 2004 

 S. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2002. 

 Klipp und Klar Ch. Fandrych, V. Tallowitz. Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami. Wydawnictwo Lektor Klett; 

 Repetytorium gramatyczne. Przygotowanie do matury i 
egzaminów językowych. Lektor Klett; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


