
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

JĘZYK FRANCUSKI TR/1/J/FRA 2b 6 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Rok/Semestr Rok studiów II, III, semestr 3, 4, 5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje  

(liczba godzin) 

Stacjonarne:  

ćwiczenia: 78 godzin kontaktowych w tym: e-

learning: 12 godzin kontaktowych 

konsultacje: 9 godzin kontaktowych 

Niestacjonarne: 

Język wykładowy Francuski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia / lektorat, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zdany egzamin maturalny z języka 

francuskiego lub certyfikat potwierdzający 

znajomość języka francuskiego  

Założenia wstępne: 

znajomość jęz. francuskiego na poziomie A2 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia / lektorat, zajęcia e-learningowe, 

ćwiczenia audytoryjne: praca z podręcznikiem 

/ analiza tekstów z ćwiczeniami typu Prawda-

Fałsz, odpowiedzi na pytania, dialogi 

symulowane, słuchanki - rozumienie tekstów 

oraz ćwiczenia w pisaniu korespondencji 

formalnej / gry symulacyjne / praca w 

grupach / podstawowa analiza przypadków / 

dyskusja/ konwersatorium / prezentacja / 

ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu oraz 

rozumieniu tekstu pisanego ogólnego i 

specjalistycznego / dialogi sytuacyjne oraz na 

ich podstawie ćwiczenia cywilizacyjne: targi 

turystyczne, staże w instytucjach związanych 

ze sportem i turystyką 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposoby zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną po każdym semestrze na 

podstawie szczegółowego programu ; 

- egzamin pisemny  na poziomie B2 w formie 

testu sprawdzającego cztery  umiejętności 

językowe po piątym semestrze 

Formy zaliczenia:  

- obecność na zajęciach, aktywność na 

zajęciach,  

- kolokwia pisemne (zaliczenie cząstkowe, 

analiza przypadku) 

- zadanie projektowe (case study) 

- egzamin pisemny na poziomie B2: testowy 

(pytania otwarte i zamknięte, zadania 



gramatyczne i leksykalne, zadania na 

zrozumienie tekstu czytanego i słuchanego, 

translacja) 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne: 

„Wysłuchaj konwersacji telefonicznej i 

wybierz odpowiedzi prawda/fałsz” 

„Przeczytaj artykuł o hotelach i odpowiedz na 

pytania” 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Pracownia Języków Obcych 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

C1: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej B2 – poziomu umożliwiającego sprawne  

       funkcjonowanie w środowisku francuskojęzycznym, porozumiewanie się w podróży, 

       a także wykorzystanie języka w pracy zawodowej. 

C2: nabycie umiejętności rozumienia ze słuchu w zależności od poziomu bazowego i 

odpowiedniego reagowania na wypowiedzi skierowane do rozmówcy 

C3: wprowadzenie specjalistycznego słownictwa z zakresu turystyki i organizacji rekreacji 

C4: nabycie umiejętności pisania CV i prostych tekstów informacyjnych i użytkowych 

 

Treści programowe: 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia: 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. 

Język ogólny: 

Spędzanie wolnego czasu, umawianie się 

(telefonicznie i mailem),  podstawowe 

informacje o edukacji polskiej i francuskiej, 

kontekst kulturowy i jego wpływ na język, 

język potoczny 
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C1, C2 

2. Zawody związane z turystyką 4 C2, C3 

3. 
Transport - komunikacja miejska, transport 

krajowy i międzynarodowy 
4 C2, C3 

4. Miasto – jego turystyczne osobliwości 4 C2, C3 

5. Baza noclegowa krajowa i międzynarodowa 4 C2, C3 

6. Usługi i rekomendacje 4 C2, C3 

7. Rekreacyjne formy spędzania wolnego czasu 4 C1, C2, C3 

8. 
Różne rodzaje turystyki (wypoczynkowa, 

zdrowotna itp) 
4 C2, C3 

9. 
Walory turystyczne ciekawych regionów w 

Polsce i we Francji 
2 C1, C2, C3 

10.  Kraje francuskojęzyczne 2 C1, C2, C3 

11. Poszukiwanie pracy: oferty, pisanie cv 4 C4 

12. Podstawowa korespondencja zawodowa 4 C4 

13. 
Podstawowe działania w pracy zawodowej: 

rezerwacje i rozmowy z klientami 
4 C1, C2, C3 

14. 

Gramatyka:  

Struktury prezentacyjne, czasowniki - trzy 

grupy koniugacyjne, czasy: le présent, le 

passé composé, le futur proche, le futur 

simple, le conditionnel présent, zastosowanie 

przyimków określających czas i miejsce 
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C1, C4 



 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

90 3 Godziny kontaktowe – ćwiczenia - - 

9 0,5 Godziny kontaktowe –konsultacje - - 

5 0,3 e-learning - - 

5 0,3 Praca w czytelni - - 

5 0,3 Praca z literaturą - - 

11 0,6 

Przygotowanie prac 

semestralnych, projektów, 

prezentacji 

- - 

25 1 
Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

- - 

150 6 Razem - - 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

- studia stacjonarne: 90 godzin zajęć praktycznych – 3 ECTS 

- studia niestacjonarne: 

 

Uzasadnienie dla profilu: Nauka języka francuskiego oparta jest na praktycznych zadaniach 

językowych pozwalających rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe: czytanie ze 

zrozumieniem, słuchanie, pisanie oraz mówienie.   

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Powtórka gramatyki 

Ciekawe idiomy i frazy   

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z podręcznika.   

 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Corbeau S. : Tourisme.com, 2013, CLE International 

2. Calmy A-M.: Le français du tourisme, 2004 Hachette 

3. M.Gregoire, O.Thievenaz: Grammaire Progressive du francais, 2003 CLE 

International 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 



1. Penfornis J.-L.: Affaires.com, 2012, CLE International 

2. Grand-Clement O.:Civilisation en dialogues, 2010, CLE International 

3. Penfornis J-L.: Communication progressive du français des affaires avec 250 activités, 

2010, CLE International 

4. Monnerie-Goarin A., Sirejols E.: Champion 1, CLE International 

5. Collectif: 500 lettres pour tous les jours, 2010, Larousse 

6. Articles de journeaux : le Monde, le Figaro, l’Epress, les Echos de Pologne, le 

Français présent 

7. Site du Tourisme – internet 

8. Documents authentiques 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 
Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

EK                

kierunkowych 

Odniesienie 

do EK 

obszaru 

Ma umiejętności w zakresie 

znajomości języka obcego 

zgodne z wymaganiami dla 

poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

 

Ćwiczenia 

Kolokwia 

pisemne, 

prezentacje 

ustne; 

Pisemny 

egzamin 

końcowy na 

poziomie B2 
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M1_U4 

SIP_U11 

 

 

Autor programu: mgr Wojciech Giże 

 

Data opracowania: październik 2017 

 


