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WSTĘP 

 

Nursing to publikacja należąca do serii Career Paths. Podręczniki z tej serii polecane są 

dla uczniów techników lub innych szkół zawodowych o odpowiednim profilu oraz tych, którzy 

chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego 

(professional English). Autorzy serii założyli, że przystępujący do poznawania języka 

zawodowego znają już podstawy gramatyki języka angielskiego, a słownictwo ogólne mają 

opanowane na tyle, że potrafią się komunikować przynajmniej na podstawowym poziomie, 

wykorzystując właściwe funkcje językowe. 

Podręcznik podzielony został na trzy części: Book 1, Book 2 i Book 3, z których każda 

zawiera 15 rozdziałów. Poszczególne części odpowiadają kolejno poziomowi A1, A2 i B1 

w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of 

Reference for Languages). 

Prezentowany rozkład materiału podzielono na następujące rubryki:  

 funkcje językowe; 

 słownictwo; 

 sprawności receptywne (czytanie i słuchanie); 

 sprawności produktywne (mówienie i pisanie). 

Materiał zawarty w podręczniku jest przeznaczony na 30 godzin lekcyjnych. Na 

realizację każdego rozdziału przeznaczono 2 godziny lekcyjne. Pod rozkładem materiału 

nauczyciel znajdzie propozycje tematów lekcyjnych. Temat pierwszej godziny nawiązuje do 

prezentowanego tekstu i sugeruje również nauczycielowi przerobienie ćwiczeń leksykalnych, co 

stanowi przygotowanie do kolejnej lekcji, podczas której uczeń będzie w sposób czynny 

korzystał z nowo poznanych słów i zwrotów. Temat drugiej jednostki lekcyjnej wprowadza 

w świat słuchania oraz sprawności produktywnych, czyli mówienia i pisania. Pod hasłem 

Mówienie 1 kryje się odtworzenie przez uczniów wysłuchanego dialogu. Natomiast Mówienie 2 

sugeruje wielokrotne powtarzanie własnych wersji tego dialogu, ze zmianą ról i wprowadzeniem 

różnych proponowanych informacji. Ponieważ mówienie często sprawia uczniom – zwłaszcza 

mniej zaawansowanym językowo – największe problemy, proponuje się przeznaczenie na 

ćwiczenie tej sprawności językowej możliwie dużej ilości czasu. Samodzielne odegranie zadanej 

roli w języku angielskim zapewni uczniom nie tylko poczucie sukcesu i zadowolenia z siebie, ale 

będzie również motywacją do dalszej pracy.  

Pisanie to ostatni element każdego rozdziału, który nauczyciel może wykorzystać jako 

pracę domową. Po przerobieniu rozdziału uczeń jest przygotowany do wykonania zadania 

samodzielnie, zna potrzebne słownictwo i poznał wzór takiej formy pisemnej.  

Wiadomo, że w nauce, zwłaszcza języka obcego, bardzo ważne jest powtarzanie 

i utrwalanie nowopoznanego materiału. Po każdych trzech rozdziałach proponuje się więc jego 

powtórkę na lekcji w dowolnej formie (np. ponowne odegranie ról, gry językowe 

wykorzystujące słownictwo zawodowe itp.) albo sprawdzian pokazujący stopień opanowania 

przerobionego materiału. 

W poniższym rozkładzie materiału zamieszczono również informacje (kolor zielony) 

dotyczące realizacji wymagań nowej podstawy programowej (NPP) w zakresie języka obcego 

ukierunkowanego zawodowo (JOZ)
1
. 

Kurs składa się z: 

 podręcznika,  

 kompletu dwóch płyt CD do użytku w klasie, które zawierają nagrania wszystkich 

dialogów prezentowanych w podręczniku (zapisy nagrań znajdują się w książce 

nauczyciela), 

 książki nauczyciela z kluczem odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się 

w podręczniku. 

                                                             
1
  Efekty kształcenia w zakresie JOZ przytoczono na końcu niniejszego Wstępu. 
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Nursing to podręcznik, który zapewni korzystającym z niego nie tylko doskonalenie 

znajomości języka angielskiego, ale także poszerzenie wiedzy w interesującym ich obszarze 

zawodowym.  

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  

Efekty kształcenia: 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych; 

4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
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Rozkład materiału – seria CAREER PATHS: NURSING 

BOOK 1 
 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

1. Hospital staff 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie nazw 

zawodów spotykanych 

w szpitalu 

– wymienianie 

pracowników szpitala, z 

którymi pielęgniarki 

pracują najczęściej 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 

wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– przedstawianie się 

– pytanie o drogę 

– udzielanie wskazówek 

– dokonywanie wpisu w 

dzienniku szpitalnym 

(filling out some entries) 

– osoby pracujące w szpitalu 

(receptionist, radiologist, 

lab technician, 

pediatrician, chief surgeon 

itd.) 

– zwroty używane przy 

przedstawianiu się przez 

nowego pracownika: Hi, 

I’m Mark, I’m a new nurse 

here itd. 

Czytanie  

tablica informacyjna w szpitalu 

(hospital directory) – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1 
rozmowa pielęgniarza (nurse) z 

lekarką położnikiem 

(obstetrician), która wskazuje mu 

drogę do radiologa – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie roli 

pielęgniarza (nurse) proszącego 

lekarkę położnika (obstetrician) o 

pomoc w znalezieniu radiologa 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pracownikiem 

szpitala a nową pielęgniarką, która 

pyta o informacje na temat piętra, 

numeru pokoju i tego, gdzie może 

znaleźć dodatkową pomoc 

 

Pisanie 

wpisy w szpitalnym dzienniku 

organizacyjnym (entries in a hospital 

directory) zawierające następujące 

dane: nazwiska, stanowiska i 

obowiązki pracowników (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Hospital staff. 

                          2. I’m a new nurse here – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

2. Hospital departments 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie usług 

świadczonych pacjentom 

na różnych oddziałach 

szpitalnych 

– wymienianie oddziałów 

szpitalnych, na których 

najbardziej potrzebne są 

pielęgniarki 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– wybieranie zdań, w 

których podkreślone 

wyrazy/ wyrażenia użyte 

są poprawnie (jedna z 

dwóch opcji)  

– pytanie o drogę 

– udzielanie wskazówek 

– udzielanie wyjaśnień 

– sporządzanie notatki 

(filling out a note) 

– oddziały szpitalne 

(cardiology department, 

radiology department, 

pathology department, 

obstetrics, emergency 

room itd.) 

– słownictwo związane ze 

zmianami (update the 

facilities, during 

construction, access to… 

is limited, is only 

accessible through, 

construction project 

underway itd.) 

– zwroty używane przy 

pytaniu o drogę i 

wskazywaniu drogi: Do 

you need directions to get 

there?, Where can I 

find…?, Take the elevator 

down… itd. 

Czytanie  
ulotka (flyer) informująca o 

pewnych zmianach na terenie 

szpitala związanych z 

prowadzonymi pracami 

budowlanymi – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pielęgniarki (nurse) z 

pacjentem (patient), który szuka 

oddziału kardiologii – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient), który 

szuka oddziału kardiologii 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentami a 

pielęgniarką, która wskazuje im 

drogę na różne oddziały w szpitalu 

będącym w przebudowie i pyta ich o 

cel wizyty 

 

Pisanie 

notatka (note) mająca pomóc 

pacjentom w znalezieniu danych 

oddziałów w przebudowywanym 

szpitalu oraz zawierająca powód 

zmian i wskazówki, jak dotrzeć na 

konkretne oddziały (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Hospital departments. 

                          2. Do you need directions to get there? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

3. Rooms and equipment 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie sprzętu, 

jaki znajduje się w 

pokoju szpitalnym 

– wyjaśnianie, do czego 

służy sprzęt różnego 

rodzaju  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– wyrażanie prośby o 

pomoc 

– udzielanie wskazówek 

– sporządzanie notatek 

(filling out the notes) 

– przedmioty znajdujące się 

w pokoju szpitalnym 

(wheelchair, call button, 

oxygen tank, gown, 

syringe, sharps container 

itd.) 

– zwroty używane w celu 

uzyskania informacji: Can 

you help me with 

something?, Where can I 

refill…?, Where are those? 

itd. 

Czytanie  
wykaz przedmiotów 

znajdujących się w pokoju 

szpitalnym (room checklist) – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa, w której pielęgniarka 

(nurse) tłumaczy nowemu 

pielęgniarzowi (nurse), gdzie 

znajdzie potrzebne mu rzeczy – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie roli 

pielęgniarki (nurse), która tłumaczy 

nowemu pielęgniarzowi (nurse), gdzie 

znajdzie potrzebne mu rzeczy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy doświadczoną 

pielęgniarką a nowoprzyjętymi 

pielęgniarkami, którym tłumaczy, gdzie 

znajdą potrzebne im czyste fartuchy, 

butle tlenowe oraz pojemnik na zużyte 

igły, strzykawki itp.  

 

Pisanie 

notatki nowej pielęgniarki (new nurse’s 

notes) zawierające następujące 

informacje: miejsce przechowywania 

czystych fartuchów, miejsce napełniania 

butli tlenowych oraz co należy zrobić ze 

pojemnikiem na zużyte igły itp. (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Room checklist.  

                          2. Can you help me with something? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

4. The body 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie części ciała 

– mówienie o tym, w jaki 

sposób pielęgniarka 

zajmuje się urazami 

ciała 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– pytanie o urazy i ich 

przyczyny 

– informowanie pacjenta o 

jego stanie 

– sporządzanie raportu 

(filling out the patient 

raport) 

– procedury oceniania stanu 

nowego pacjenta (check 

for a pulse, elevate the 

legs, do not move patients 

with potential spinal 

injuries itd.) 

– zwroty używane przy 

oględzinach nowego 

pacjenta: What seems to be 

wrong?, Tell me if it hurts, 

Is it too sore to move? itd. 

Czytanie  
przewodnik dla pielęgniarki 

(treatment guide): fragment 

dotyczący procedur oceniania stanu 

nowego pacjenta – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarki (nurse) i 

pacjenta (patient), który doznał 

obrażeń, spadając ze schodów – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient), który 

doznał obrażeń, spadając ze 

schodów 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentami a 

pielęgniarką, która sprawdza, czy 

doszło do złamania, unosi ich nogi i 

ogląda, czy występują jakieś inne 

obrażenia 

 

Pisanie 

raport (report) pielęgniarki 

zawierający: nazwisko pacjenta, 

przyczynę doznanych obrażeń oraz 

uwagi na temat oceny fizycznej 

pacjenta (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Assessing new patients. 

                          2. What seems to be wrong? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

5. Blood 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, dlaczego 

oddawanie krwi jest 

ważne 

– wyjaśnianie, co zrobić, 

aby oddawanie i 

otrzymywanie krwi było 

bezpieczniejsze 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– udzielanie informacji 

– zapisywanie danych 

dotyczących dawcy krwi 

(filling out the notes) 

– grupy krwi (Type A, 

TypeB, Type AB, Type 0) 

– słownictwo związane z 

krwią (plasma, clot, 

platelet, bleed itd.)  

– słownictwo związane z 

oddawaniem krwi 

(universal donors, 

donating blood, 

compatibile with itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie przy oddawaniu 

krwi: Is this your first time 

donating?, Don’t worry!, 

It doesn’t hurt at all itd. 

Czytanie  
ulotka (flyer) z informacjami 

dotyczącymi oddawania krwi – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarki (nurse) z 

dawcą krwi (blood donor), który 

chce oddać krew po raz pierwszy – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z dawcą krwi (blood donor), 

który chce oddać krew po raz 

pierwszy 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy dawcami krwi a 

pielęgniarką pobierającą krew, która 

odpowiada na ich pytania, pyta o 

samopoczucie i wyjaśnia, kto może 

być biorcą ich krwi oraz jaką krew 

oni mogliby otrzymać 

 

Pisanie 

notatki pielęgniarki (nurse’s notes) 

dotyczące dawcy krwi i zawierające 

m.in.: nazwisko dawcy, grupę krwi, 

pytania/ obawy dawcy (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Donating Blood to the Capital Blood Bank. 

                          2. Is this your first time donating? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

6. The circulatory system 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie funkcji 

układu krążenia 

– wymienianie problemów 

zdrowotnych 

związanych z układem 

krążenia 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– wybieranie zdań, w 

których podkreślone 

wyrazy użyte są 

poprawnie (jedna z 

dwóch opcji)  

– omawianie wyników 

badań 

– przedstawianie opcji 

leczenia 

– wypełnianie formularza 

z wynikami badań 

(filling out the test 

results form) 

– układ krążenia (vein, 

heart, valve, aorta itd.) 

– słownictwo związane z 

funkcjonowaniem układu 

krążenia (pump nutrients, 

pump oxygen, travel back 

to the heart through…, 

flow through… itd.) 

– zwroty potrzebne przy 

omawianiu wyników 

badań: I have your test 

results back, We’re 

detecting…, What exactly 

does that mean? itd. 

Czytanie  
plakat (poster) w gabinecie 

lekarskim dotyczący układu 

krążenia – uzupełnienie luk w 

streszczeniu tekstu słowami z banku 

słów 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarki (nurse) i 

pacjenta (patient), u którego 

stwierdzono arytmię – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient), u 

którego stwierdzono arytmię  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentem a 

pielęgniarką, która przeprowadziła 

badania medyczne, omawia ich 

wyniki, wyjaśnia stan pacjenta i 

przedstawia opcje leczenia 

 

Pisanie 

formularz z wynikami badań 

(medical test results) zawierający: 

nazwisko pacjenta, informację o 

wykrytej chorobie i czy stan jest 

poważny, a także jaki jest plan 

leczenia (describing test results) 

Tematy lekcji: 1. The circulatory system. 

                          2. Is there any treatment for this? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

7. The respiratory system 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie czynności 

układu oddechowego 

– wymienianie częstych 

dolegliwości związanych 

z układem oddechowym 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 

wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– przedstawianie ryzyka 

– przedstawianie korzyści 

– przygotowywanie 

broszurki (filling out the 

pamphlet)  

– układ oddechowy 

(respiratory system, lungs, 

bronchial tubes, alveoli 

itd.) 

– słownictwo związane z 

funkcjonowaniem układu 

oddechowego (give oxygen 

passage into…, remove 

carbon dioxide from… 

itd.) 

– słownictwo związane z 

wpływem palenia na układ 

oddechowy (lead to 

emphysema, distroy 

alveoli, cause lung cancer 

itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z palaczem: Are 

you still smoking?, You 

need to quit, You 

understand the risks, don’t 

you? itd. 

Czytanie  
plakat (poster) dotyczący 

szkodliwości palenia – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarza (nurse) i 

pacjentki (patient) o ryzyku, jakie 

niesie ze sobą palenie i o potrzebie 

zerwania z tym nałogiem – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient) o 

ryzyku, jakie niesie ze sobą palenie i 

o potrzebie zerwania z tym 

nałogiem 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentami a 

pielęgniarką, która tłumaczy im 

ryzyko związane z paleniem, jak 

szkodliwe jest bierne palenie i jakie 

korzyści niesie zerwanie z nałogiem 

 

Pisanie 

broszurka (pamphlet) 

przedstawiająca niebezpieczeństwa 

związane z paleniem i korzyści 

płynące z zerwania z nałogiem 

(presenting dangers and benefits) 

Tematy lekcji: 1. Smoking: know the risks. 

                          2. You understand the risks, don’t you? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

8. The digestive system 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie funkcji 

układu pokarmowego 

– wymienianie chorób 

atakujących układ 

pokarmowy 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu  

– uzupełnianie luk w 

zdaniach podanymi 

wyrazami  

– pytanie o samopoczucie 

pacjenta 

– przekazywanie zaleceń 

lekarza 

– sporządzanie notatki z 

wizyty pacjenta (filling 

out the patient summary) 

– dolegliwości żołądkowe 

(sharp pain, cramping, 

diarrhea itd.) 

– słownictwo opisujące stan 

chorego (esophagus 

problems, discomfort 

from…, ulcer, 

appendicitis, throat 

problems itd.) 

– zalecenia (inspection of 

the small intestine and the 

large intestine, 

colonoscopy itd.) 

– zwroty używane podczas 

badania pacjenta: How are 

you feeling?, I still have 

the stomach pain…, Isn’t 

that deadly sometimes? 

The doctor’s 

recommending… itd. 

Czytanie  
notatka o stanie pacjentki (patient 

summary), która zgłosiła się z 

powodu bólu żołądka, z zaleceniami 

sposobu leczenia – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarza (nurse) i 

pacjentki (patient), której 

przekazuje zalecenie lekarza, aby 

wykonać kolonoskopię dla 

potwierdzenia diagnozy – wybór 

wielokrotny  

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) i pacjenta (patient), któremu 

przekazuje zalecenie lekarza, aby 

wykonać kolonoskopię dla 

potwierdzenia diagnozy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentami a 

pielęgniarką, która odpowiada na 

ich pytania dotyczące przyczyny 

nieustępującego bólu oraz wyjaśnia 

im, jak poważny jest ich stan i jakie 

są zalecenia lekarza 

 

Pisanie 

notatka o stanie pacjenta (patient 

summary) zawierająca dane: 

nazwisko pacjenta, powód wizyty, 

co wykazało badanie i jakie są 

zalecenia dotyczące dalszego 

leczenia (giving information) 

Tematy lekcji: 1. The digestive system. 

                          2. I still have the stomach pain – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

9. Physical assessment 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, co 

sprawdzają pielęgniarki 

podczas badania 

wstępnego pacjenta 

– wymienianie objawów 

fizycznych trudnych do 

wykrycia podczas 

wstępnego badania 

pacjenta 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– wybieranie 

prawidłowego znaczenia 

(jednego z trzech) 

podkreślonych w zdaniu 

wyrazów  

– pytanie o samopoczucie 

pacjenta 

– lokalizowanie bólu 

– wypełnianie formularza 

badania (filling out the 

physical assessment 

form) 

– instrukcje dla pielęgniarki 

(introduce yourself, collect 

demographic data, assess 

body build, check for pain, 

perform palpation itd.) 

– zwroty używane przy 

badaniu prowadzonym 

przez pielęgniarkę: How 

are you feeling today?, Do 

I have your consent?, Just 

tell me when it hurts itd. 

Czytanie  
instrukcje (instructions) ze szpitala 

Baymont Hospital obejmujące 

procedury badania wstępnego 

pacjenta – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pielęgniarki (nurse) i 

pacjenta (patient) podczas badania 

wstępnego – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient) 

podczas badania wstępnego 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów w czasie badania 

wstępnego – przeprowadzając 

badanie, pielęgniarka pyta 

pacjentów o ich dane, samopoczucie 

i dolegliwości 

 

Pisanie 

formularz badana wstępnego 

przeprowadzonego przez 

pielęgniarkę (Physical Assessment 

Form) z podaniem wymaganych 

danych pacjenta i dolegliwości 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1. Conducting a Physical Assessment. 

                          2. Just tell me where it hurts – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

10. Recognizing symptoms 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie objawów 

wspólnych dla 

przeziębienia i grypy 

– wyjaśnianie, dlaczego 

ważne jest wczesne 

rozpoznanie objawów 

choroby 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– podawanie objawów 

choroby 

– ukazywanie różnic 

między chorobami 

– pisanie raportu o stanie 

pacjenta (filling out the 

patient’s report) 

– słownictwo związane z 

przeziębieniem i grypą 

(sore throat, sneezing, 

stuffy nose itd.) 

– słownictwo opisujące 

nasilenie objawów 

(moderate cases of coughs, 

severe, strong, mild itd.) 

– zwroty używane przy 

opisie symptomów 

choroby: I’ve got a sore 

throat, I do have a 

headache, I’m exhausted 

itd. 

Czytanie  
plakat (hospital poster) 

przedstawiający różnice między 

przeziębieniem a grypą – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pielęgniarki (nurse) z 

pacjentem (patient), który opowiada 

o swoich dolegliwościach – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient), który 

opowiada, co mu dolega 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pielęgniarką a 

pacjentami, którzy mają różne 

objawy przeziębienia lub grypy 

 

Pisanie 

raport o stanie zdrowia pacjenta 

(patient’s report) z podaniem 

objawów choroby i postawionej 

diagnozy (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Cold or Flu?  

                          2. What are your symptoms? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

11. Pain 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie sposobów 

radzenia sobie z bólem 

– wyjaśnianie, dlaczego 

pielęgniarki muszą 

uwzględniać ból 

odczuwany przez ludzi 

– znajdowanie wyrazów o 

znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu  

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– opisywanie 

odczuwanego bólu 

– uzyskiwanie od pacjenta 

szczegółowych 

informacji na temat 

odczuwanego bólu 

– wypełnianie arkusza 

oceny bólu (filling out a 

pain assessment sheet) 

– słownictwo związane z 

bólem, jego nasileniem i 

częstotliwością (increase, 

mild, excruciating, 

constant, sharp itd.) 

– terminy znajdujące się w 

arkuszu oceny bólu 

(location of the pain, 

intensity of the pain, 

frequency of the pain itd.) 

– pytania zadawane 

pacjentowi przy ocenie 

bólu: Where are you 

feeling pain?, How much 

does it hurt?, When did the 

pain start? itd. 

Czytanie  
arkusz oceny bólu (pain assessment 

sheet) odczuwanego przez pacjenta 

– wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarki (nurse) z 

pacjentem (patient) w celu ustalenia 

miejsca i nasilenia odczuwanego 

przez niego bólu – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki 

(nurse) z pacjentem (patient) w celu 

ustalenia miejsca i nasilenia 

odczuwanego przez niego bólu 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pacjentami a 

pielęgniarką, która zadaje im 

pytania na temat odczuwanego 

przez nich bólu – gdzie ich boli, jak 

silny jest ból i kiedy się zaczął 

 

Pisanie 

arkusz oceny bólu (pain assessment 

sheet) pacjenta zawierający 

informacje: nazwisko pacjenta, 

miejsce i intensywność bólu, co go 

powoduje lub zwiększa (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Pain Assessment Sheet. 

                          2. Now, are you feeling pain? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

12. Medication 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie 

powszechnie 

stosowanych leków 

– wymienianie korzyści i 

wad powszechnie 

stosowanych leków 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– wybieranie odpowiedzi 

na podane pytania (jedna 

z dwóch opcji) 

– odczytywanie listy 

leków i pacjentów 

– dozowanie leków 

– zgłaszanie pomyłki 

– nanoszenie poprawek na 

liście leków (filling out 

the revised list)  

– nazwy grup leków do 

podania pacjentom 

(painkiller, sedative, 

stimulant, antibiotics itd.) 

– słownictwo związane z 

podawaniem leków (one 

dose of, in the form of a 

suppository, twice a day 

itd.) 

– zwroty używane przy 

odczytywaniu listy 

pacjentów i leków: It’s 

time to get Mr. Hurst his 

medication, It says he 

needs…, There must be a 

mix-up on the list itd. 

Czytanie  
lista z informacjami na temat 

pacjentów i podawanych im leków 

(list of data) w szpitalu Westbrook 

Hospital – uzupełnienie tabelki 

informacjami z tekstu 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pielęgniarki i pielęgniarza 

(nurses) o pomyłce na liście leków, 

które trzeba podać pacjentom – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarki i 

pielęgniarza (nurses) o pomyłce na 

liście leków, które trzeba podać 

pacjentom 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów pomiędzy pielęgniarkami, 

które dyskutują o pacjentach i 

podawanych im lekach na podstawie 

listy oraz o zauważonej pomyłce  

 

Pisanie 

poprawiona po zauważeniu pomyłki 

lista leków (revised list) zawierająca 

dane: nazwiska pacjentów, leki, 

dawki i pory podawania (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Common medications. 

                          2. Do you have the patient medication list? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

13. Licensed practical nurse 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie 

umiejętności, jakie musi 

posiadać pielęgniarka 

(LPN, licensed practical 

nurse) 

– mówienie o 

najważniejszych 

zadaniach pielęgniarki  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej w 

sprawie pracy 

– uzasadnianie wyboru 

pracy 

– sporządzanie notatek z 

rozmowy 

kwalifikacyjnej (filling 

out the interview’s 

notes) 

– wymagania dla 

pielęgniarki starającej się 

o pracę (talented, certified, 

degree, license itd.) 

– obowiązki pielęgniarki 

(responsible for, help 

doctors, provide routine 

bedside care for…, feed 

patients itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o pracę: Why do 

you want to be…?, You do 

have a license, correct? 

itd. 

Czytanie  
informacja (notice) o wolnym etacie 

dla pielęgniarki (LPN, licensed 

practical nurse) w szpitalu Mercy 

Heart Hospital – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa kwalifikacyjna w sprawie 

pracy z pielęgniarzem (nurse) na 

temat tego, dlaczego chce być LPN 

w szpitalu Mercy Heart – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej w sprawie pracy z 

pielęgniarzem (nurse) na temat tego, 

dlaczego chce pracować jako LPN 

w szpitalu Mercy Heart 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

rozmów o pracę z osobami, które 

chcą pracować w szpitalu jako 

pielęgniarki – pytanie o licencje/ 

dyplomy, obecną pracę i 

najważniejsze obowiązki 

 

Pisanie 

notatki z rozmowy kwalifikacyjnej 

(interviewer’s notes) zawierające 

następujące dane: nazwisko 

aplikanta, posiadane licencje/ 

dyplomy, zatrudnienie i obowiązki 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1. Licensed practical nurse. 

                          2. I have several years of experience – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

14. Registered nurse 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie wyzwań, 

jakie stoją przed 

pielęgniarką 

dyplomowaną (RN, 

registered nurse) 

– wymienianie etapów 

edukacji prowadzących 

do zostania pielęgniarką 

dyplomowaną 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– opisywanie problemu 

– sugerowanie rozwiązań 

– pisanie listu (writing a 

letter) 

– słownictwo związane z 

wykształceniem 

pielęgniarki 

dyplomowanej 

(associate’s degree, 

bachelor’s degree, 

hospital-based diploma 

programs itd.) 

– sugerowanie: Why don’t 

we…?, I say we make itd. 

Czytanie  
artykuł z gazety (newspaper article) 

o problemie braku 

wykwalifikowanych pielęgniarek – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pielęgniarza i pielęgniarki 

(nurses) na temat niewystarczającej 

liczby pielęgniarek dyplomowanych 

do pracy w szpitalu – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pielęgniarza i 

pielęgniarki (nurses) na temat zbyt 

małej liczby pielęgniarek 

dyplomowanych do pracy w szpitalu 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których pielęgniarki 

rozmawiają o skutkach dla szpitala 

wynikających z niewystarczającej 

liczby pielęgniarek, proponują 

rozwiązania i wybierają według nich 

najlepsze  

 

Pisanie 

pismo (letter) do administratora 

szpitala z prośbą o zajęcie się 

kwestią niewystarczającej liczby 

pielęgniarek w twoim szpitalu 

(making suggestions) 

Tematy lekcji: 1.Trouble in the world of nursing. 

                          2. Well, we certainly need some help here. – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

15. Nurse practitioner 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie czynności 

wykonywanych przez 

magistra pielęgniarstwa 

(NP, nurse practitioner) 

– wymienianie 

kwalifikacji, jakie musi 

posiadać magister 

pielęgniarstwa 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– opisywanie pracy 

pielęgniarki w szpitalu 

– prowadzenie wywiadu 

– sporządzanie notatek z 

wywiadu (filling out the 

interviewer’s notes) 

– zakres obowiązków 

magistra pielęgniarstwa 

(provide immunizations, 

conduct physical exams, 

prescribe physical therapy 

itd.) 

– słownictwo związane z 

praktyką pielęgniarską 

(hold advanced degrees, 

be board certified, point of 

entry health providers itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o praktyce 

pielęgniarskiej: What kind 

of services do you 

provide?, Are there any 

limits to…?, I also offer 

counseling itd. 

Czytanie  
arykuł z czasopisma (article from 

Healthy Living Magazine) na temat 

praktyki pielęgniarskiej i 

podstawowej opieki medycznej – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1 

wywiad z pielęgniarką (nurse) na 

temat wykonywanych przez nią 

czynności – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie wywiadu z 

pielęgniarką, która opowiada o 

swoich obowiązkach w szpitalu  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których pielęgniarka 

udziela wywiadu – odpowiada na 

pytania dotyczące jej obowiązków, 

pacjentów przyjmowanych tego dnia 

i granic sprawowanej przez nią 

opieki nad pacjentem  

 

Pisanie 

notatki prowadzącego wywiad 

(interviewer’s notes) na temat pracy 

pielęgniarki NP (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Nurse Practitioners and Primary Care. 

                          2. What kind of services do you provide? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 

 


