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Studia I stopnia 
 

Treści leksykalne* 

w zakresie następujących tematów: 

 człowiek: np.dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania 

 dom: np. miejsce zamieszkania, opis pomieszczeń i wyposażenia, przedmioty 

codziennego użytku 

 szkoła: np. przedmioty nauczania, przybory szkolne, alfabet 

 praca: np. nazwy zawodów, miejsce pracy 

 życie rodzinne i towarzyskie: np, koledzy, zawieranie przyjaźni, czynności życia 

codziennego, podawanie czasu, numerów telefonu, adresu mail, dat, formy spędzania 

wolnego czasu. 

 żywienie: np. produkty spożywcze, nazwy posiłków, potrawy, napoje 

 zakupy i usługi: np. rodzaje sklepów, sprzedawanie, kupowanie, nazwy odzieży, 

liczebniki główne i porządkowe, pieniądze, ceny, zamawianie posiłku w restauracji 

 podróżowanie i turystyka: np. środki transportu (kupowanie biletu), wycieczki, 

wakacje, zamawianie noclegu  

 sport: np. dyscypliny sportu, zajęcia sportowe 

 nauka i technika: sprzęt elektroniczny w naszym otoczeniu 

 świat przyrody : np. pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia, pogoda  

 państwo i społeczeństwo: np. nazwy państw, narodowości 
 
 

Treści gramatyczne* 
 

 Rodzajniki określone i nieokreślone 

 Czasowniki posiłkowe; etre, avoir, aller- formy twierdzące i przeczące 

 Okoliczniki miejsca 

 Zaimki przymiotne dzierżawcze 

 Liczba i rodzaj przymiotników i rzeczowników 

 Czasowniki I grupy koniugacyjnej w present- formy twierdzące i przeczące 

 Zaimki osobowe akcentowane 

 Zdanie pytające 

 Zaimki przymiotne wskazujące 

 Wybrane czasowniki nieregularne w present- II i III grupa koniugacyjna 

 Tryb rozkazujący czasowników w 2os.l.poj i 2,3 os.l.mn 

 Rodzajniki ściągnięte 

 Przyimek przed nazwami miejsca 

 Czasowniki zwrotne w present- formy twierdzące, przeczące i rozkazujące 

 Czas przeszły dokonany- passe compose (formy participe  passe) 

 



Funkcje językowe* 
 
 

 Przedstawianie się 

 Przedstawianie osób, literowanie nazwisk 

 Wyrażanie przynależności 

 Określanie położenia przedmiotu 

 Opis wyglądu osoby 

 Prowadzenie dialogu w sklepie 

 Podawanie czasu 

 Prowadzenie dialogu dotyczącego wynajmu mieszkania, studia 

 Pytanie o drogę, kierunek, wyjaśnienie rozmówcy jak dojść do… 

 Prowadzenie dialogu w biurze podróży, rozmowa na temat wakacji 

 Zakup biletu na dworcu, lotnisku 

 Prowadzenie dialogu z osobą spotkaną po latach 

 Pisanie emaila/listu nieformalnego z wiadomościami 

 Pisanie pocztówki z wakacji 

 Opisanie swego dnia 

 Wyrażanie własnej opinii, opowiadanie wydarzeń w czasie passe compose 
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* Treści programowe do wyboru przez prowadzącego lektorat, przy uwzględnieniu liczby godzin 

przewidzianych na kurs językowy oraz potrzeb studentów.  Kolejność realizacji poszczególnych treści 

programowych dotyczących tematyki kursu, wprowadzanych funkcji językowych oraz materiału leksykalno – 

gramatycznego jest uwzględniona w programie nauczania przedstawionym przez każdego z prowadzących 

lektorat języka obcego. 

 

 

 

 


