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1. WSTĘP 

 

1.1. Opis projektu 

 

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie 

z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundacją 

Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 

Grupę docelową stanowi 50 osób, które zatrudnione są w służbach mundurowych 

i sektorze ochrony, w wieku 18 do 60 lat, w tym menagerowie oraz pracownicy niższego 

szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, ochrony i obronności. 

 

Projekt ten służy rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:  

 

• aktywizację społeczną i zawodową, 

• poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań 

• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej 

 

1.2.  Kurs języka angielskiego - English for Security 
 

Głównym zadaniem projektu jest realizacja Specjalistycznego kursu języka angielskiego 

English for Security, w łącznym wymiarze 90 godz. lekcyjnych, mającego na celu: 

• zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka ogólnego na poziomach A1-C1, 

rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku 
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anglojęzycznym w sytuacjach codziennych oraz sytuacjach biznesowych (30 godzin 

kursu) 

• Poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych pozwalających przystosować 

się do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, 

w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa 

i ochrony (30 godzin kursu) 

• kształcenie inteligencji językowej, technik i praktycznych umiejętności ułatwiających 

zdanie egzaminu TOEIC (30 godzin kursu) 

 

Kurs języka angielskiego English for Security pozwoli uczestnikom projektu zrozumieć 

znaczenie komunikacji w sytuacjach codziennych, które odnoszą się do światowego rynku 

pracy a następnie skutecznie ją wykorzystać, jak również przygotować się 

do międzynarodowego egzaminu TOEIC.  

 

1.3. Podstawowe założenia programowe 

 

U podstaw niniejszego programu leży przeświadczenie, że podmiotem procesu nauczania 

jest student. Zadaniem lektora jest pomaganie studentom w odkryciu najbardziej efektywnych 

technik uczenia się oraz wspieranie każdego z nich w próbach wykorzystania własnych 

możliwości. Kursant jest jednostką o odmiennej osobowości, motywacji i preferowanym 

sposobie uczenia się. Traktując go elastycznie i wspierając go, lektor jest w stanie wytworzyć 

sytuację, w której każdy z nich znajdzie coś dla siebie. Podczas zajęć stosowane są rozmaite 

sposoby pracy np. w grupach lub parach.  

W celu jak najlepszego wykorzystania efektów swojej pracy studenci powinni brać 

aktywny udział w lekcjach i pracować samodzielnie w domu, utrwalając wiedzę i umiejętności 

zdobyte na zajęciach. 

Niniejszy kurs języka angielskiego przeznaczony jest dla menagerów i pracowników 

ochrony, którzy na podstawie autorskiego systemu kwalifikacji (testu poziomującego, 
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rozmowy kwalifikacyjnej i konsultacji z metodykiem) zostaną podzieleni na grupy zgodnie 

z ich poziomem zaawansowania językowego.  

 

1.4. Adresaci Programu 

 

Niniejszy program adresowany jest do: 

a) Lektorzy posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 

jako języka obcego, w tym również języka branżowego 

b) Asystenci lektorów – studenci praktykanci oraz osoby odpowiedzialne za organizację 

kursów językowych 

c) Słuchaczy biorących udział w kursie w celu zapoznania się z jego wymogami 

 

1.5.  Realizacja programu 

 

Podstawowe warunki realizacji programu to 90 godzin lekcyjnych; zajęcia odbywają się 

w blokach dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu po 4 godziny 

lekcyjne. Tak jak wspomniano wcześniej, kurs został podzielony na 3 bloki tematyczne po 30 

godzin każdy i program realizowany będzie z uwzględnieniem tego podziału:  

I. Język angielski ogólny 

II. Język angielski specjalistyczny branżowy 

III. Przygotowanie do egzaminu TOEIC. 

 

1.6.  Zasady rekrutacji uczestników 

 

Rekrutacja uczestników odbywa się etapowo: 

I. Etap pierwszy – tekst kwalifikacyjny 

Uczniowie proszeni są o napisanie testu kwalifikującego (placement test) ukazującego 

zakres znajomości gramatyki i słownictwa z języka angielskiego. 

II. Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna 



  
 
  
 
 
 

 
Projekt pn. „Profesjonalna Ochrona” nr POWR.03.01.00-00-T149/18-01 

realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a6

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez przeszkolonego nauczyciela służy 

potwierdzeniu wyniku uzyskanego na teście kwalifikacyjnym oraz sprawdza umiejętności 

komunikowania się, rozumienia czytanego tekstu oraz wypowiedzi ustnych wymagane do 

zakwalifikowania na dany poziom. 

III. Etap trzeci – kwalifikacja 

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej uczeń 

kierowany jest na odpowiedni do jego umiejętności poziom. 
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2. CELE 

 

2.1. Ogólne cele edukacyjne 

 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu słownictwa 

ogólnego oraz związanego z branżą sektora bezpieczeństwa i ochrony, zwrotów formalnych, 

form grzecznościowych oraz zapoznanie ze strukturami gramatycznymi adekwatnymi do 

poziomu zaawansowania językowego studenta. Nacisk kładziony jest na samodzielność 

uczenia się, wyrażanie własnych myśli, umiejętność rozumienia tekstów branżowych oraz 

umiejętność komunikacji w środowisku. Dodatkowo w trakcie kursu uczestnicy przygotowują 

się do międzynarodowego egzaminu certyfikowanego TOEIC, rozpoznawalnego przez 

pracodawców w krajach Unii Europejskiej i na świecie 

 

2.2. Ogólne cele programu szkolenia 

 

Cele ogólne niniejszego programu nauczania zakładają wszechstronny i harmonijny 

rozwój ucznia, zakładający: 

• Znajomość środków językowych 

Słuchacz zaznajamia się z bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), których znajomość jest wymagana 

na poziomie egzaminu TOEIC. 

• Rozumienie wypowiedzi 

Uczestnik rozumie różnorodne wypowiedzi ustne w różnych odmianach języka, a także 

wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w przewodniku metodycznym. 

• Tworzenie wypowiedzi 

Uczestnik potrafi samodzielnie sformułować wypowiedź pisemną i ustną w zakresie 

opisanym w przewodniku metodycznym. 
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• Reagowanie na wypowiedzi 

Uczestnik posiada umiejętność uczestnictwa w swobodnej rozmowie. W typowych 

sytuacjach językowych reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 

ustnie lub pisemnie, w zakresie w przewodniku metodycznym. 

 

Niniejszy kurs ma na celu kształtowanie w studentach następujących kluczowych 

umiejętności: 

• komunikatywności potrzebnej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym 

w sytuacjach zawodowych 

• kreatywnego oraz elastycznego użycia języka oraz szybkiej i adekwatnej reakcji 

w różnych sytuacjach zwodowych 

• inicjowania oraz brania udziału w dyskusjach, wyrażania opinii, argumentowania 

• tworzenia wypowiedzi na piśmie w różnych formach i o różnej stylistyce i tematyce 

związanej z różnymi dziedzinami biznesu 

• twórczego rozwiązywania problematycznych kwestii pojawiających się w środowisku 

pracy poprzez pracę nad studium przypadku (case study) 

• współdziałania w zespole poprzez pracę w grupach i pracę w parach 

 

Program kursu języka angielskiego ma także na celu: 

• poszerzanie doświadczeń kursantów poprzez kontakt z nauką języka angielskiego oraz 

kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych. W ten sposób sprzyja on porozumieniu 

między narodami i tolerancji wobec różnic kulturowych  

• dostarczenia uczestnikom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które 

sprzyjać będzie ich wykorzystywaniu języka w pracy 

 

2.3. Cele szczegółowe 
 

Biorąc pod uwagę ogólny cel wytyczony w podstawie programowej i omawiane wcześniej 

kluczowe umiejętności, szczegółowe cele, których realizacji służy niniejszy program, są 



  
 
  
 
 
 

 
Projekt pn. „Profesjonalna Ochrona” nr POWR.03.01.00-00-T149/18-01 

realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a9

 

następujące: cel językowy, poznawanie języka zawodowego i branżowego oraz uzyskanie 

formalnego potwierdzenia swojego poziomu językowego poprzez przystąpienie do egzaminu 

TOEIC.  

2.3.1. Cele językowe 
 

Wsparcie rozwoju studenta tak, aby mógł on zacząć: 

• używać skutecznie języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz w zawodowym 

środowisku anglojęzycznym w mowie i w piśmie; 

• rozwijać strategie komunikacyjne wspomagające takie użycie języka; 

• aktywnie używać terminologii pozwalającej przystosować się do wymogów służby 

w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, w instytucjach państwowych 

oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony; 

• rozumieć tekst mówiony i pisany. 

 

2.3.2. Cele o charakterze zawodowym 
 

Wsparcie rozwoju studenta tak, aby mógł on zacząć: 

• korzystać z materiałów w języku angielskim przy wykonywaniu grupowych 

projektów o charakterze biznesowym; 

• korzystać ze słownictwa oraz struktur niezbędnych do komunikacji 

w środowisku zawodowym 

 

2.3.3. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się 
 

Wsparcie rozwoju uczestnika tak, aby mógł on zacząć: 

• wykształcać częściową samodzielność poprzez naukę korzystania ze słowników 

i materiałów źródłowych; 

• realizować wyznaczone cele, oceniać własne postępy i brać odpowiedzialność 

za własną naukę; 
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• współpracować z innymi uczestnikami w parach i grupach; 

• samodzielnie rozwiązywać problemy językowe i odkrywać własne sposoby 

dochodzenia do tych rozwiązań. 

 

2.3.4. Cele w zakresie przygotowania do egzaminu TOEIC 
 

Wsparcie rozwoju uczestnika tak, aby mógł on: 

• Zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi 

• Zapoznać się ze strukturami pytań egzaminacyjnych 
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3. TREŚCI KSZTAŁCENIA 
 

W zakres treści kształcenia wchodzą: tematyka, słownictwo, funkcje językowe 

oraz struktury gramatyczne.  

Treści kształcenia, zależne od poziomu zaawansowania, znajdują swoje odzwierciedlenie 

w rozkładach materiału, które uszczegóławiają zakres tematyczno-leksykalny i gramatyczny 

oraz kształcone funkcje komunikacyjne. 

 

3.1. Zakres tematyczny 
 

• Corporate Development: research, product development 

• Dining Out: business and informal lunches, banquets, receptions, restaurant 

reservations 

• Entertainment: cinema, theater, music, art, exhibitions, museums, media 

• Finance and Budgeting: banking, investments, taxes, accounting, billing 

• General Business: contracts, negotiations, mergers, marketing, sales, warranties, 

business planning, conferences, labor relations 

• Health: medical insurance, visiting doctors, dentists, clinics, hospitals 

• Housing/Corporate Property: construction, specifications, buying and renting, 

electric and gas services 

• Manufacturing: assembly lines, plant management, quality control 

• Offices: board meetings, committees, letters, memoranda, telephone, fax and e-mail 

messages, office equipment and furniture, office procedures 

• Personnel: recruiting, hiring, retiring, salaries, promotions, job applications, job 

advertisements, pensions, swards 

• Purchasing: shopping, ordering supplies, shipping, invoices 

• Technical Areas: electronics, technology, computers, laboratories and related 

equipment, technical specifications 
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• Travel: trains, airplanes, taxes, buses, ships, ferries, tickets, schedules, station and 

airport announcements, car rentals, hotels, reservations, delays and cancellations 

• Security: in civil aviation, road transport, business (WHO), logistics, threats, crime, 

terrorism, crisis management, internal and national security, uniformed services, 

customs clearance 

 

 W zakresie kształconych funkcji językowych realizowane treści pozwalają na doskonalenie 

takich umiejętności zawodowych wymaganych od osób pracujących w branży 

bezpieczeństwa i ochrony jak: 

 

• solving problems 

• dealing with emergencies 

• managing staff 

• security conduct 

• reporting of duty 

• reporting of employee and visitor admittance and exit 

• performing random checks  

• replacing of the security guard 

• dealing with procedures in security of people and estate 

• filling in a personal questionnaire 

• applying for a job 

• writing a report on the use of force and firearm 

• writing a report on the use of coercive measures 

• socializing  

• making phone calls 

• presenting 

• organizing business travels and meetings 

• running business meetings 
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• discussing 

• expressing opinion 

• negotiating 

• analyzing numbers 

• creating business correspondence, i.e. business letters, company leaflets,  business 

reports, business-related articles, lists and/or structured notes, memos, company 

notices     

 

3.2. Struktury gramatyczne, słownictwo i funkcje językowe 
 

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi 

oraz słownictwem w zależności od poziomu grupy. 

 

3.2.1. Poziom A1-A2 
 

Student na tym poziomie jest w stanie rozpoznać oraz zastosować: 

STRUCTURES 

• the tenses 

the simple present  

the present continuous   

the simple past   

the present perfect  

the future expressed with the present tense plus a time marker   

the future expressed with will and going to imperatives  

the past continuous  

the past perfect  

• the modals can, may, would, must and will  

the modals could, shall and should  

• the passive voice  
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• the possessive adjectives  

• the demonstrative adjectives  

• the descriptive adjectives, comparatives and superlatives  

quite and rather 

• the locative adverbs here, there, anywhere and inside, nowhere   

• the pronouns 

the possessive pronouns   

the indefinite pronouns   

the relative pronoun who and simple clauses with that  

the indefinite pronouns somebody, nobody   

the relative pronoun whom  

• the determiners a and the  

• the demonstratives this, that, these and those   

• the quantifiers a lot of and some of 

the quantifiers enough and much  

• the interrogatives when, where, why, what, how far, how much and how many  

• the subordinate clauses following if, that, because, where and when 

 

VOCABULARY 

• social exchanges (i.e. greetings, forms of address and introduction, leave-taking, 

expressing interest in job-related activities, leisure pursuits)     

• social arrangements (i.e. making suggestions, issuing invitations, responding by 

acceptance or declining, making simple arrangements for meetings and functions, 

food and drink)  

• travel arrangements (i.e. types of travel –rail/road/air, simple booking arrangement, 

arrival and departure, destinations, durations of journeys, arrangements for meeting 

clients, hotel bookings and facilities, services available)  

• the workplace  
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  organizations (i.e. simple job titles/occupations, relationships within the    

organization) 

office items (i.e. furniture and simple equipment in everyday use, correspondence 

methods, daily office routines)   

orders (i.e. dates for delivery and dispatch, availability of goods, ordinal numbers to 2  

digits) 

quantities (metric), (i.e.  amounts, approximations, cardinal numbers to 4 digits)   

• products and services  

basic description of products in the student’s own organization  

simple faults, symptoms and remedies  

simple operational instructions for basic equipment  

shapes, dimensions, texture, color, materials  

simple evaluation and opinion about familiar items and procedures   

•  accommodation 

    furniture, fittings  

services (i.e. gas/electricity)  

         regional varieties, differing types  

 

FUNCTIONS 

• desires 

           positive desires (i.e. I want to ask your advice)  

     negative desires (i.e. I do not want to work here)  

     enquiring about desires (i.e. What do you want to do about the missing computer?)  

• preferences (i.e. I would prefer a job in Accounts / I would rather not 

travel to) 

• apology (i.e. I am so sorry you missed your flight)  

• gratitude and pleasure (i.e. Thank you very much for...  The lunch was 

very pleasant indeed) 

• greetings (i.e. Good morning / How are you? / How are things?)  
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responding to greeting (i.e. I’m fine, thank you / I am very 

well)    

addressing a customer (i.e. Please excuse me, 

Sir/Madam) 

• communication repair 

      Could you repeat the last item, please?  

         Sorry, when do you want a delivery?  

  Excuse me, but I missed your instruction  

 

CONCEPTS 

• space 

             geographical location north, south  

             distance near, far  

             directions left, right, straight on  

• time 

     days of the week  

telling time  

             sequence first, then, starting, finishing    

• frequency once, twice 

• shape round, square   

• dimension size, length, 

 

3.2.2. Poziom B1-B2 

 

Student na tym poziomie jest w stanie rozpoznać oraz zastosować: 

 

STRUCTURES 

• the simple passive   

the continuous passive  
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• the tenses 

the past continuous  

the past perfect   

the future using intend to and about to 

the present perfect continuous   

• the modals could, shall, should 

 the modals have to, ought to 

• gerunds (i.e. I enjoy working) 

• the descriptive adjectives quite and rather 

      the descriptive adjective the same as  

• the indefinite pronouns someone and nobody  

  the indefinite pronouns each and both   

             the relative pronoun whom  

• the quantifiers enough and much  

• the conditionals 

the first conditional (present tense in the if clause, will, shall or imperative in the   

main clause)  

the second conditional (past tense in the if clause, would, should in the main   clause)  

  the third conditional (past perfect in the if clause, would have / should have + past 

participle in the main clause  

 

VOCABULARY 

• personal identity and family (i.e. forename / family name / relationships / call 

(oneself / someone) / address / male / female)  

• character and disposition (i.e. pleasant / unpleasant, quiet /noisy, active / lazy)  

        Physical characteristics (i.e. fair- / dark-haired, fat / thin /slim, pretty /plain) 

• socialising  

greetings (i.e. How are you keeping? / How are you?)  
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weather conditions (i.e. climate / sunny / thunderstorm / rainstorm / mild / shade)  

hobbies and interests (i.e. DIY / photography)  

entertainment (i.e. cable television / concerts / comedy)  

personal preferences (i.e. ...is all right but ...is better/more ...)  

hobbies and interests (i.e. fishing / photography / sailing)  

sporting activities (i.e. football / tennis)  

politics, current affairs (i.e. government / pollution / poverty / welfare / privatization)  

• entertaining visitors  

spare time / programme / leisure  

places of entertainment (i.e. theatre)  

arrangements (i.e. I’ll book the tickets / seats for the concert)  

• company premises and personal accommodation  

house, office (i.e. (un)furnished / to rent / for sale)  

furniture, furnishings (i.e. desk / chair / lighting / curtains)  

cost (i.e. £40 per square meter)  

amenities (i.e. fridge / toilet / rooms cleaned daily)  

region, locality (i.e. industrial / rural / urban)  

hotels (i.e. reservation / full-/ half board / reception)  

instructions/regulations (i.e. open the door / press the button)  

• travel  

car / driver / taxi / coach  

railway station / reservation / ticket office  

plane / airport terminal / check-in / boarding pass  

passports / frontier / border / customers  

life jacket / safety belt  

• purchasing  

sales, purchasing (i.e. place / cancel an order)  

spending (i.e. rates / discounts / credit cards)  
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• the workplace  

occupation, profession (i.e. secretary / technician / tradesman)  

work relationships (i.e. employee / employer / assistant / teamleader)  

correspondence (i.e. correspond with / notepaper)  

routines (i.e. start / stop work / coffee breaks / salary / wages)  

prospects (i.e. promotion / training / learning about)  

 

FUNCTIONS 

• wishes and hopes 

• preferences and opinions  

• apology, gratitude, pleasure 

• anticipation, surprise  

• regret, dissatisfaction, anger    

• agreement, disagreement 

• correction of misunderstanding  

 

CONCEPTS 

• space  

      distance from, to  

             direction - prepositions across, along  

• time  

      telling the time quarter past / to  

divisions of time moment, minute  

sequence, simultaneousness first, at the same time  

frequency once / twice a ... day / week / daily / weekly / rarely  

duration during the journey  

• number and quantity  

      all cardinal numbers  
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    all ordinal numbers  

         portions half / two thirds  

     minimal amounts at least 10  

• quality  

              size large / tall  

              texture rough  

              color dull / bright  

              material glass / silk  

• evaluation and opinion - a limited range of adjectives 

 high- / low-quality 

fine / nice / poor 

             success / failure 

   normal / strange  

 

3.2.3. Poziom C1 
 

Student na tym poziomie jest w stanie rozpoznać oraz zastosować: 

 

STRUCTURES 

• the subordinate clauses (i.e. The report, as you said, was ...)  

• the introductory adverbials expressing:  

              attitude (i.e. frankly, honestly)  

              declarative sentences (i.e. naturally, obviously)  

              defining a viewpoint (i.e. theoretically speaking)  

              argument structure (i.e. nevertheless, otherwise)  

• the anaphoric use of pronouns; using pronouns, possessives, proadverbials there, 

then and the verb do when referring back (i.e. His manager lived there long before he 

did) 
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VOCABULARY 

•  identification of people, roles and relationships  

              appearance, personality, character and skills of people  

             group descriptions (i.e. work teams and personnel/business networks)  

• personal interests 

             hobbies, entertainment, sport, mass media  

• social discussions on current affairs, books, personal views and preferences   

• travel 

              types of travel/modes of transport for business and personal use  

              description/analysis of journeys  

• business accommodation – exchanging views on 

              types of premises, furnishings, layout/design, running costs  

regional analysis of communication facilities for business  

• making deals 

prices, payments, exchange rates, discounts, terms and conditions, negotiating   

prices,     quantities 

• the workplace  

job descriptions, pay, hours of work, holidays, length of notice, task descriptions, 

routines  

              health, safety, security regulations, accident reports  

              operating instructions for equipment - faults, symptoms, remedies  

              technical assessments and proposals  

              prospects and the social life within the organisation  

 

FUNCTIONS 

• opinions (i.e. (personally) I think you should ...)  

(dis)agreement 

strong (i.e. exactly/definitely)  

reluctant (i.e. I suppose so)  
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with reservation (i.e. that may be so/perhaps so)  

strong disagreement (i.e. nonsense!)  

weak disagreement (i.e. I'm not so sure)  

     communication repair (i.e. Did you mean...?)  

               requesting clarification (i.e. what is ... (exactly)?)  

              correcting (i.e. let me start/say that again)  

 

CONCEPTS 

• (non) existence (i.e. to destroy, to create, to occur, to discover)  

• location 

     nouns (i.e. place/position)  

              verbs (i.e. to be situated/arranged)  

     relative position – preposition (i.e. at the back of), adverbs below, at the side  

• distance (i.e. remote)  

• motion (i.e. to flow, to come along)  

• direction  

    destination (i.e. is there a direct route?)  

    adverbs (i.e. backwards/clockwise)  

  prepositions (i.e. up, down, towards) 

• arrangement (i.e. pattern, set)  

• dimension 

     size (i.e. enormous/tiny)  

              verbs (i.e. to become, to get bigger)  

     weight (i.e. load, weigh)   

   volume (i.e. content, to contain)       

    nouns (i.e. depth, length)  

• time  

     indications (i.e. whenever)  

              duration:  
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- prepositions (i.e. throughout)  

- verbs (i.e. to continue)  

- adverbs (i.e. always, for good)  

   sequence (i.e. next, later on)  

   simultaneousness (i.e. meanwhile, while + sub-clause)  

            future reference (i.e. soon)  

   past reference (i.e. recent(ly))  

   speed (i.e. rapid(ly))  

   frequency (i.e. occasional(ly),weekly)  

   continuity (i.e. to carry on) 

   performance / intermittence (i.e. permanent(ly), sporadic(ally))   

commencement/end (i.e. to begin, finish)  

• number  

fractions (i.e. It’s half of what we ordered)  

minus / plus (i.e. It’s minus 5 degrees)  

negative/positive  

• quantity 

determiners (i.e. less, least)  

percent / sum / total  

to add / to subtract / to multiply / to divide  

degree (i.e. somewhat more expensive / hardly a bargain)  

• quality 

             shape  

- adjectives (i.e. circular, crooked)  

- nouns (i.e. circle, curve)  

             visibility 

- nouns (i.e. glance, darkness)  

- adjectives (i.e. blind, invisible)  

audibility (i.e. silence, silent)  
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taste (i.e. flavour)  

smell (i.e. odor, perfume)    

texture (i.e. smooth, rough)  

•    age 

adjectives (i.e. elderly, mature)  

nouns (i.e. adolescent, maturity)  

generation (i.e. to be under, over age)  

physical condition (i.e. in good shape)  

  material (i.e. aluminum, concrete)    

  genuineness (i.e. false, imitation)  

• evaluation 

              quality 

- adjectives (i.e. perfect, poor, outstanding) 

 - verbs (i.e. to deteriorate, improve)  

- adverbs (i.e. badly, excellently)  

acceptability (i.e. it's just / not quite what I wanted)  

a range of adjectives (i.e. (in)correct, (un)successful, (ab)normal, (un)usual, complex, 

particular, special)   

            expressions of opinion (i.e. I'm against / I cannot accept... / It’s useless) 
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3.3.  Słownictwo specjalistyczne 

 

 

 

 

TYPES OF 

SECURITY 

OFFICERS 

alarm responder, bouncer, contractor, in-house, personal 

protection, private patrol, private police, public security, security 

guard, security officer 

UNIFORMS boot, cap, jacket, official, polished, pressed, tie, uniform, utility belt, worn 

out 

EQUIPMENT badge, binoculars, bulletproof vest, flashlight, handcuffs, ID, keycard, 

sunglasses, walkie-talkie, zip tie 

TRAITS OF 

SECURITY 

OFFCIER 

alert, calm, courteous, detect, deter, firm, loyal, observe, people skills, 

report, secure, self-discipline, tactful 

PERSONAL 

APPEARANCE 

facial hair, grooming, hygiene, neat, orderly, piercing, shave, tattoo, 

trimmed, wrinkled 

DESCRIBING 

PEOPLE 

age, appearance, build, complexion, gender, height, limp, physical, 

race, posture 

DESCRIBING 

CLOTHING 

Accessory, baggy, color, condition, insignia, jewellery, pattern, 

patch 

DESCRIBING 

VEHICLES 

coupe, dent, hatchback, license plate, model, SUV, sedan, pickup 

truck, motorcycle, van 

ADMISSION 

DOCUMENTS & 

MASS EVENTS 

ticket, membership car, invitation, pass, permit, one-off pass, 

badge, user identifier, ID card, object statute, event regulation, 

communication routes 

        TOPIC              VOCABULARY         

halt, security, hands up, drop the knife, drop the gun, lie down, 

don’t move, stay calm, cross your legs 

TYPICAL 

EXPRESSIONS IN 

SECURITY 


