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PROGRAM NAUCZANIA PRZYGOTOWANY PRZEZ SZKOŁĘ 

JĘZYKÓW OBCYCH LEXIS 

Kurs Medical English 

Poziom średnio zaawansowany 

 

 

Czas trwania kursu: 120 lekcji (jednostka lekcyjna – 45 min) 

 

Wymagania wstępne: zdany test kompetencyjny 

 

Cele kształcenia: poszerzenie ogólnej znajomości angielskiego o angielską 

terminologię medyczną, doskonalenie umiejętności czytania prasy 

specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku angielskim 

w środowisku pracy 

 

Materiały dydaktyczne: 

Podręcznik – English in Medicine 

Podręcznik dla studentów akademii medycznych 

Joanna Ciecierska, Barbara Jenike 

 Basic Medical Terminology Subcourse 

 materiały audio CD, nagrania do ćwiczeń 

 materiały uzupełniające dostarczone przez lektora 

 

Sposób sprawdzania efektów kształcenia: testy po każdym rozdziale 

podręcznika, test na koniec kursu z całości materiału 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect, going to 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie słownictwa związanego z: 

http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/?query%5bautorzy%5d=Joanna%20Ciecierska
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/?query%5bautorzy%5d=Barbara%20Jenike
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Zagadnienia poruszane na zajęciach:  

 

Temat zajęć 

1 części ciała i wnętrzności 

2 wiek 

3 opis anatomiczny 

4 relacje rodzinne 

5 funkcje i procesy 

6 stan cywilny 

7 szpitale i kliniki 

8 od szyi w górę 

9 symptomy i oznaki 

10 budowa 

11choroby i zaburzenia 

12 od ramion do opuszków palców 

13 wypadki i rany 

14 od pośladków w dół 

15 wywiad chorobowy 

16 dźwięki, jakie wykonują ludzie 

17 badanie fizyczne 

18 reagowanie na wydarzenia 

19 postępowanie diagnostyczne 

20 postura i ruch 

21 leczenie medyczne 

22 urodziny, małżeństwa i śmierć 

23 chirurgia 

24 zdrowie i choroba 

25 prezentacja przypadku 

26 wizyta u lekarza 

27 pospolite zwroty używane w języku medycznym angielskim 

28 wewnątrz i na zewnątrz torsu 

29 słowotwórstwo medyczne 

30 komunikacja doktor - pacjent 
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- Układ mięśniowo-szkieletowy 

- Układ oddechowy 

- Układ pokarmowy 

- Układ krwionośny 

- Układ limfatyczny 

- Układ hormonalny 

- Układ nerwowy i zaburzenia psychiatryczne 

 

Temat zajęć 

1 części ciała i wnętrzności 

2 wiek 

3 opis anatomiczny 

4 relacje rodzinne 

5 funkcje i procesy 

6 stan cywilny 

7 szpitale i kliniki 

8 od szyi w górę 

9 symptomy i oznaki 

10 budowa 

11 choroby i zaburzenia 

12 od ramion do opuszków palców 

13 wypadki i rany 

14 od pośladków w dół 

15 wywiad chorobowy 

16 dźwięki, jakie wykonują ludzie 

17 badanie fizyczne 

18 reagowanie na wydarzenia 

19 postępowanie diagnostyczne 

20 postura i ruch 

21 leczenie medyczne 

22 urodziny, małżeństwa i śmierć 

23 chirurgia 

24 zdrowie i choroba 

25 prezentacja przypadku 

26 wizyta u lekarza 

27 pospolite zwroty używane w języku medycznym angielskim 

28 wewnątrz i na zewnątrz torsu 

29 słowotwórstwo medyczne 

30 komunikacja doktor - pacjent 
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- Układ moczowo-płciowy 

- Narządy zmysłów 

- Diagnoza 

- Objawy 

- rozmowa z pacjentem: pytanie o objawy, diagnozowanie, udzielanie porad 

- odczytywanie dokumentacji medycznej 

- odczytywanie skrótów i symboli używanych w medycynie 

 

 

Metody uczenia się słownictwa: zestawianie słów z ich symbolami, word 

groups, word combinations, posługiwanie się słownikiem, kolokacje. 

 

Trenowanie umiejętności i kompetencji związanych z komunikacją między 

pacjentem i w środowisku lekarskim 

 

 

Metody: 

- praca w parach 

- praca w grupach 

- słuchanie 

- oglądanie materiałów audiowizualnych 

- pisanie  

- dyskusje 

- opisywanie ilustracji, fotografii 

- symulacje językowe 

- gry, quizy 


