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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Język włoski II, PG_00051976

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy włoski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Prorektor ds. kształcenia -> Centrum Języków Obcych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Anna Kucharska-Raczunas
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Anna Kucharska-Raczunas

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
Kurs zbiorczy

 

Język obcy włoski I, WETI, elektronika i telekomunikacja, Ist, 2 sem

Z informacjami na temat wszystkich kursów online uzupełniających treści niniejszej karty

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu opanowanie podstaw języka włoskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia 
Językowego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W81] posiada znajomość 
struktur gramatycznych oraz 
obszarów leksykalnych 
niezbędnych do porozumiewania 
się w języku obcym w zakresie 
języka ogólnego oraz 
specjalistycznego związanego z 
kierunkiem studiów

Student zna podstawowe struktury 
języka

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U81] posiada umiejętności 
poprawnej komunikacji w języku 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w 
sytuacjach życia codziennego 
oraz w środowisku akademickim i 
zawodowym

Student komunikuje się w grupie [SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu - Włoskie słowa znane przed rozpoczęciem kursu.

 

- Lista zakupów.

- Geografia Włoch.

- Kulturowa mapa Włoch.

- Alfabet.

- Zasady wymowy włoskiej.

- Przedstawianie się.

- Witanie i żegnanianie się.

- Zaimki osobowe.

- Czasowniki essere i avere.

- Liczebniki od 0 do 100.

- Pytanie i informowanie o numerach telefonów, adresach.

- Zadawanie pytań formalnych i nieformalnych.

- Czasownik zwrotny chiamarsi.

- Zdania przeczące.

- Proszenie o powtórzenie.

- Pytanie jak się coś wymawia i/lub pisze.

- Przedmioty w klasie.

- Język włoski na świecie.

- Rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników.

- Narodowości.

- Motywy uczenia się języka włoskiego.

- 3 koniugacje- czasowniki regularne.

- Przedstawianie osób.

- Przymiotniki.
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- Miejsca pracy i zawody. Pytanie i informowanie o wykonywaną pracę.

- Podstawowe czasowniki nieregularne.

- Praca we Włoszech.

- Pożegnania.

- Rodzajniki określone i ich zgodność z rzeczownikami oraz przymiotnikami.

- Przyimki in, a, da, di.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
obecność na zajęciach 60.0% 20.0%
udział w zajęciach 60.0% 20.0%
testy 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur L’italiano all’universita’1, Matteo La Grassa, Edilingua,2011.

 

 

Uzupełniająca lista lektur słowniki, podręczniki gramatyczne

 

Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Linuccio 
Pederzani, Guerra Edizioni

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Budowanie prostych zdań i wypowiedzi, zadawanie pytań

 

Opisy czynności życia codziennego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


