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Typ studiów: dzienne  
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Cykl: pierwszy 
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Typ zajęć: ćwiczenia, obowiązkowy 
Język zajęć: francuski 
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Cel zajęć: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej określonej w ESOKJ jako A1/A1+ w 
zakresie kompetencji językowej, pragmatycznej i socjolingwistycznej 
 
Treści programowe:  
- przedstawianie się, przywitanie, pożegnanie; wymian informacji na temat tożsamości swojej 
i innych, prezentacja swoich preferencji, pasji, marzeń 
- opis i charakterystyka miejsc, lokalizacja, zakwaterowanie, przemieszczanie się, środki 
komunikacji  
- życie studenckie i zawodowe, plany na przyszłość 
- rodzina i wydarzenia rodzinne, tradycje i święta, charakterystyka osób, relacje z innymi 
ludźmi, uczucia  
 
Formy pracy: 
praca z podręcznikiem, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia fonetyczne, pisanie 
krótkich tekstów użytkowych, projekty grupowe  
 
Sposób ukończenia zajęć : zaliczenie na ocenę 
 
Warunki ukończenia zajęć: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalnych 
5 nieobecności w semestrze), postępy, pozytywne oceny ze sprawdzianów okresowych i/lub 
kartkówek, zadań domowych oraz realizacji projektów grupowych 
 
Sprawdziany okresowe: 2 w semestrze (w połowie i na zakończenie), składające się z części 
słuchanej oraz testu gramatyczno-leksykalnego obejmującego przerobiony materiał, a także 
z części ustnej – dialog w parach oraz odpowiedź na pytanie (rozmowa z prowadzącym) 
 
Bibliografia: 
Podręcznik podstawowy : Berthet A., Daill E.,Hugot C., Kizirian V.M., Waendendries 
M., Alter Ego + (niveau1) Hachette FLE, Paris 2012 (podręcznik+zeszyt ćwiczeń +CD) 
 
Materiały uzupełniające : 
Crépieux G. et al., Vocabulaire essentiel du français A1/A2, Didier, Paris 2015 
Glaud L., Lannier M., Loiseau Y., Grammaire essentielle du français A1/A2, Didier, 2015 
Grégoire M., Grammaire progressive du français avec 400 exercices, CLE International, 

Paris 2004 (niveau débutant) 
Miquel C., Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris 2004 (niveau  

débutant) 
Poisson-Quinton S., Compréhension écrite , CLE international, Paris 2004 (niveau 1) 
Poisson-Quinton S., Expression écrite , CLE International, Paris 2004 (niveau 1) 
 


