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PROGRAM ZAJĘĆ Z PNJF – SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE  

Typ studiów: dzienne  
Profil: francuski 
Nazwa przedmiotu: sprawności zintegrowane  
Cykl: pierwszy 
Rok studiów: I ścieżka A 
Semestr:2 
Liczba godzin: 120 
Typ zajęć: ćwiczenia, obowiązkowy 
Język zajęć: francuski 
Prowadzący: mgr Ewa Warmuz, dr Tomasz Wysłobocki 
 
Cel zajęć: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej określonej w ESOKJ jako A2+ w zakresie 
kompetencji językowej, pragmatycznej i socjolingwistycznej 
 
Treści programowe:  
- rodzina i wydarzenia rodzinne, tradycje i święta, charakterystyka osób, relacje z innymi ludźmi, 
uczucia; 
- codzienne czynności, jedzenie, zakupy, wypoczynek, spotkania, życie kulturalne; 
- miejsca zamieszkania, mieszkanie, podróże, turystyka; 
- charakterystyka przedmiotów i ich funkcji; 
- wspomnienia, opowiadanie wydarzeń z przeszłości;  
- życie studenckie i zawodowe, plany na przyszłość; 
 
 
Formy pracy: 
praca z podręcznikiem, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia fonetyczne, pisanie krótkich 
tekstów użytkowych, projekty grupowe, sprawdziany leksykalno-gramatyczne  
 
Sposób ukończenia zajęć:  
zaliczenie na ocenę; 2 sprawdziany semestralne złożone z pisemnego testu leksykalno-gramatycznego, 
interakcji ustnej i ustnej wypowiedzi indywidualnej na wylosowany temat 
 
Warunki ukończenia zajęć:  
obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 4 nieobecności w semestrze), postępy, 
pozytywne oceny ze sprawdzianów, realizacji projektów grupowych oraz prac domowych i 
klasowych.  
 
Punkty ECTS: 8 
 
Bibliografia 
Berthet A., Daill E.,Hugot C., Kizirian V.M., Waendendries M., Alter Ego+, Hachette FLE, Paris 2012 ( 
podręcznik+zeszyt ćwiczeń +CD), (niveau 1/2 ) 
Miquel C., Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris 2004 ( niveau  débutant) 
M. Grégoire, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, CLE International, Paris 2004 ( 
niveau intermédiare) 
Poisson-Quinton S., Compréhension écrite , CLE international, Paris 2004 (niveau 1) 
Poisson-Quinton S., Expression écrite , CLE International, Paris 2004 (niveau 1) 
Barféty M., Beaujoin P., Compréhension orale + CD, CLE International,  Paris 2004 (niveau 1A1/A2 ) 
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DESCRIPTIF DU COURS DE FRANÇAIS PRATIQUE 
Type d'études: standard 
Filière: français 
Matière: Français pratique  
Cycle: premier 
Année: I 
Semestre: 2 
Nombre d'heures: 120 
Type de cours: travaux dirigés, obligatoire 
Langue d'enseignement: français 
Enseignantes: Ewa Warmuz, Tomasz Wysłobocki 
 
Objectifs:  
acquisition du niveau A2+ du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(compétences linguistique, pragmatique et sociolinguistique). 
 
Contenus: 
-vie de famille, traditions et fêtes, descriptions des personnes, relations interpersonnelles, sentiments ; 
- vie quotidienne, alimentation, achats, repos,  vie relationnelle, vie culturelle; 
- lieux de vie ; habitations, voyages, tourisme; 
- descriptif des objets et de leurs fonctions; 
- souvenirs, récits du passé  
- vie étudiante et professionnelle, projets d’avenir; 
 
Mode de validation: contrôle continu avec note finale; 2 contrôles composés d’un test 
grammatical et lexical écrit, d’une interaction orale et d’une production orale individuelle à 
partir d’un sujet tiré au sort  
 
Conditions de validation: présence active aux cours (5 absences maximum autorisées), 
progrès constatés, contrôles, projets de groupe, devoirs  maison et  devoirs sur table validés  
 
Points ETCS: 8 
 
Bibliographie: 
Berthet A., Daill E.,Hugot C., Kizirian V.M., Waendendries M., Alter Ego+, Hachette FLE, Paris 
2012 ( podręcznik+zeszyt ćwiczeń +CD), (niveau 1/2 ) 
Miquel C., Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris 2004 ( niveau  débutant) 
M. Grégoire, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, CLE International, Paris 2004 ( 
niveau intermédiare) 
Poisson-Quinton S., Compréhension écrite , CLE international, Paris 2004 (niveau 1) 
Poisson-Quinton S., Expression écrite , CLE International, Paris 2004 (niveau 1) 
Barféty M., Beaujoin P., Compréhension orale + CD, CLE International,  Paris 2004 (niveau 1A1/A2 ) 

 

 


