
Informacje o zajęciach z języka angielskiego
dla studentów I roku na Wydziale Mechanicznym

semestr zimowy 2021/2022

Przed przyjściem na pierwsze zajęcia prosimy o rozwiązanie testu
poziomującego na stronie Studium Języków Obcych i podanie lektorowi
swojego wyniku na 1 spotkaniu (nie dotyczy studentów informatyki).
Link do testu: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
Proszę sprawdzić linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami,
ponieważ możliwe jest wprowadzanie zmian w ostatniej chwili.

Studia stacjonarne

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Grupy 11A1, 11A2 i 11A3 czyli wszystkie grupy AiR I roku - mgr
Dorota Gawryła, mgr Wanda Grabiec

pierwsze spotkanie: środa  6 X 2021, godz. 9:15

kod do grupy na MS Teams: ig0fyr6

INFORMATYKA STOSOWANA

Grupy o różnych poziomach zaawansowania - mgr Marcin Mały

● wszyscy studenci kierunku informatyka stosowana, używając
jednorazowego kodu dostępu “Zombie21Pandemic!”, zapisują się
do dedykowanego kursu na platformie Moodle pod adresem:
https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=12;

● w kursie, na samej górze, dostępne są szczegółowe instrukcje dla
studentów I roku informatyki stosowanej;

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=12


● kody do grup na MS Teams zostaną podane w terminie
późniejszym, gdy podzielimy się już na grupy; przez pierwsze dwa
tygodnie przychodzimy na zajęcia pod jeden wspólny adres;

● lektor będzie pod tym samym adresem do dyspozycji osób, które
mają problemy z logowaniem na platformie Moodle lub
wykonaniem znajdujących się tam dla pierwszego roku instrukcji
(lub mają jakiekolwiek inne sprawy), w terminach: wtorek 5.10 o
godz. 11:00, środa 6.10 o godz. 7:30, środa 6.10 o godz. 9:15;

● wszystkich studentów zapraszamy na środę 6.10 na godz. 11:00
na spotkanie pod tym samym adresem ze studentami III roku,
którzy powiedzą Wam wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co
balibyście się zapytać;

● kontakt do lektora: mmaly@pk.edu.pl, MS Teams, Skype,
Snapchat, Telegram, tel/Signal. 666454555.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Grupa 11B1 - mgr Ewa Bagnińska

pierwsze spotkanie: czwartek 07.09.2021, godz. 9:15 - 10:45

Click to join Classes no 1       

kod do grupy na MS Teams: 6ct3a27

kontakt: ewa.bagninska@pk.edu.pl

INŻYNIERIA MEDYCZNA

Grupa 11L1, 11L2 - mgr Kamila Wójcik

pierwsze spotkanie: 11L1, środa 6.10.2021, godz. 7:30 - 9:00

11L2, środa 6.10.2021, godz.11:00 -12:30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwZjc0NDQtOGQyZi00Y2U0LWJmMGItZWFhZmRlYjMxODUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%229a058434-a451-433f-9d7f-fef932242793%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwZjc0NDQtOGQyZi00Y2U0LWJmMGItZWFhZmRlYjMxODUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%229a058434-a451-433f-9d7f-fef932242793%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwZjc0NDQtOGQyZi00Y2U0LWJmMGItZWFhZmRlYjMxODUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%229a058434-a451-433f-9d7f-fef932242793%22%7d
mailto:mmaly@pk.edu.pl
http://teams.anglista.edu.pl
http://skype.anglista.edu.pl
https://www.snapchat.com/add/marcinmaly
https://t.me/mrmaly
tel:48666454555
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agszWBW67ZNvzARZ5kueD43MnA2DafHdHy-5tPHwf8b41%40thread.tacv2/1632592597790?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%221f681300-8829-43ac-8f3e-ea83f4b6f0be%22%7dhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agszWBW67ZNvzARZ5kueD43MnA2DafHdHy-5tPHwf8b41%40thread.tacv2/1632592597790?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%221f681300-8829-43ac-8f3e-ea83f4b6f0be%22%7d
mailto:magdalena.cora@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abYN4IAozp8YYo-zpZnxpCPKfg8yVCKAB4QRokAI1m781%40thread.tacv2/1632640144839?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%222ba0801f-bc23-4156-ac82-16fcc4043729%22%7d


kod do grupy na MS Teams: zb2usqi

kontakt: kamila.wojcik@pk.edu.pl

INŻYNIERIA PRODUKCJI

wszystkie grupy - mgr Magda Kobylarz

pierwsze spotkanie: środa 06.10.2021, godz.9.15-10.45

link do spotkania: Dołącz do spotkania

kontakt: magda.kobylarz@pk.edu.pl

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

wszystkie grupy - mgr Monika Antkowicz, mgr Wanda Grabiec

pierwsze spotkanie: środa 06.10.2021, godz.11:00 - 12:30

kod do grupy na MS Teams: bk376k2   (11T1-2)

kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl, wanda.grabiec@pk.edu.pl

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Grupa 11W1 - mgr Katarzyna Starykiewicz

pierwsze spotkanie: środa 6.10.2021, godz. 7:30 - 9:00 (według
harmonogramu)

Click to join Classes no 1       

kod do grupy na MS Teams: r5z0i6b

kontakt: MS TEAMS, katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl

mailto:kamila.wojcik@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBlYjZhMTgtMzFlMi00N2I5LWIwMjUtOWFhZjE0MTY4ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22544d6ee8-2726-4961-8756-a5c62244587f%22%7d
mailto:magda.kobylarz@pk.edu.pl
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl
mailto:wanda.grabiec@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aXifRgTY1seja9ccHeZeDCPTXsjdPVDYug6_kSD64I0o1%40thread.tacv2/1633377878295?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2263cc3641-3e5c-475b-905f-5ce2c1eea50e%22%7d
mailto:katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

GRUPA 11M1 mgr Agnieszka Majka-Pauli poziom B2
pierwsze spotkanie wg harmonogramu środa 11:00-12:30
kod do grupy na MS Teams: kfrreiw
kontakt: amajka-pauli@pk.edu.pl

GRUPA 11M2 mgr Agnieszka Majka-Pauli poziom B2
pierwsze spotkanie wg harmonogramu środa 9:15-10:45
kod do grupy na MS Teams: 7pueib9
kontakt: amajka-pauli@pk.edu.pl

GRUPA 11M3 mgr Agnieszka Majka-Pauli poziom B2
pierwsze spotkanie wg harmonogramu środa 12:45-14:15
kod do grupy na MS Teams: ow20tzr
kontakt: amajka-pauli@pk.edu.pl

GRUPA 11M1/M2/M3 mgr Anna Gunia-Tracz poziom C1
pierwsze spotkanie wg harmonogramu 6.10.2021, godz. 11.00
Kliknij, aby dołączyć do pierwszego spotkania
kod do grupy na MS Teams: 80lhrq1

kontakt: anna.gunia-tracz@pk.edu.pl

POJAZDY SAMOCHODOWE

Wszystkie grupy - mgr Małgorzata Jasińska-Panek, mgr Monika
Antkowicz

pierwsze spotkanie: środa 06.10.2021, godz. 9:15 - 10:45

kod do grupy na MS Teams: 7gefpaq

kontakt: malgorzata.jasinska-panek@pk.edu.pl lub przez MS Teams

kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl

mailto:amajka-pauli@pk.edu.pl
mailto:amajka-pauli@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYFAhpr7rBWYJP8PLkpq49UohoMmY59rjXw-pzk0ISTo1%40thread.tacv2/1632727651195?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22869898e3-669c-4219-8d68-d3118d435690%22%7d
mailto:anna.gunia-tracz@pk.edu.pl
mailto:malgorzata.jasinska-panek@pk.edu.pl
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl


Studia niestacjonarne

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

81A1, 81A2 - mgr Katarzyna Starykiewicz, mgr Małgorzata
Jasińska-Panek

pierwsze spotkanie: zgodnie z harmonogramem

Click to join Classes no 1       

kod do grupy na MS Teams: dpxihdl

kontakt: katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKA

mgr Ewa Watt

pierwsze spotkanie: zgodnie z harmonogramem

Click to join Classes no 1       

kod do grupy na MS Teams: mdbaq4c

kontakt: ewa.watt@pk.edu.pl

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

mgr Monika Antkowicz

pierwsze spotkanie: zgodnie z harmonogramem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17112dbebc3344a097921037969fbd79%40thread.tacv2/1613136409960?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d
mailto:katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17112dbebc3344a097921037969fbd79%40thread.tacv2/1613136409960?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d


kod do grupy na MS Teams: p2cc9oh

kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl

POJAZDY SAMOCHODOWE

mgr Agnieszka Majka-Pauli, mgr Marcin Mały

pierwsze spotkanie: zgodnie z harmonogramem

Click to join Classes no 1       

kod do grupy na MS Teams: g9efsib

kontakt: a.majka-pauli@pk.edu.pl, mmaly@pk.edu.pl

mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3OjIPxCm1f_m_-XDtULCSvU6f-doEL54L59idi0Yhnc1%40thread.tacv2/1632741663465?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%229a058434-a451-433f-9d7f-fef932242793%22%7d
mailto:a.majka-pauli@pk.edu.pl
mailto:mmaly@pk.edu.pl

