
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

Gramatyka Opisowa j. Angielskiego– Morfologia i składnia  (ćwiczenia)

II rok studiów I stopnia stacjonarne

CEL PRZEDMIOTU

C1 Wprowadzenie podstawowych założeń teoretyczno-metodologicznych 
C2 Praktyczna analiza zagadnień z zakresu morfologii i składni języka angielskiego
C3 Przygotowanie warsztatu metodologicznego do przyszłej pracy badawczej z zakresu językoznawstwa
C4 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami gramatycznymi takimi jak części mowy, części zdania, zdanie proste, zdanie złożone.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJIżadnych, choć znajomość zagadnień gramatyki polskiej może być pomocna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą morfologii i składni języka angielskiego.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca składni i morfologii  
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki opisowej 
w j. polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 
ogólnego, a w szczególności gramatyki opisowej
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań 
językoznawczych
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z 
gramatyką j. angielskiego
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy gramatyczne ze szczególnym odniesieniem do j. 
angielskiego i polskiego
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą 
teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie gramatyki
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania niuansów 
gramatycznych rejestru mówionego i pisanego j. angielskiego 
EK P_U04 Student potrafi niektóre aspekty gramatyk dialektów j. angielskiego
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane 
z gramatyką j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki, specjalistyczne opisy wariantów 
jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 
gramatyki opisowej j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 
składni i morfologii j. angielskiego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba 
godzin

Semestr II 2
C1. Uwagi wstępne: co to jest gramatyka, deskryptywna a preskryptywna gramatyka, wstępny 2



obraz budowy zdania, części mowy, części zdania, funkcje a kategorie.
C2. Ćwiczenia konsolidujące : funkcje i kategorie 2
C3. Fraza czasownika: czasowniki posiłkowe a leksykalne, główne czasowniki posiłkowe a 
czasowniki modalne, operatory, czasowniki posiłkowe, osobowe i nieosobowe formy 
czasowników, osobowe i nieosobowe zdania, czas a czas gramatyczny, aspekt: dokonany i 
niedokonany, tryb dokonany i niedokonany, tryb łączący, strona, epistemiczna a deontyczna 
modalność, pojęcie przyszłości.

2

C4. Kategorie czasownikowe: intensywny, ekstensywny, z jednym i dwoma dopełnieniami, 
nieprzechodni, przechodni złożony, proformy, procesy zdaniowe: typy pytań, kanoniczne i 
niekanoniczne zdania, podrzędność i współrzędność

2

C5. Ćwiczenia konsolidujące 2
C6. Fraza nominalna: charakterystyczne właściwości fraz nominalnych, rzeczowniki własne i 
pospolite, policzalne i niepoliczalne, liczba, określniki, określoność (przedimek określony i 
nieokreślony), generyczne, specyficzne a unikalne odniesienie.

2

C7. Fraza nominalna (Cd.): rodzaj, przypadek, dopełnienia rzeczowników, zaimki- anaforyczne, 
kataforyczne i deiktyczne, grupy zaimków, słowa zakończone na –ing (rzeczowniki 
odczasownikowe, rzeczowniki czasownikowe a imiesłowy)

2

C8. Ćwiczenia konsolidujące 2

C9. Test z frazy czasownikowej i nominalnej 2

C10. Przymiotniki: charakterystyczne właściwości przymiotników, syntaktyczne funkcje 
przymiotników, klasyfikacja przymiotników 2

C11. Ćwiczenia konsolidujące 2
C12. . Przysłówki: charakterystyczne właściwości przysłówków, konstrukcje porównawcze i 
stopniowalność 2

C13 Ćwiczenia konsolidujące 2
C14. Test z przymiotnika i przysłówka 2
C15. Omówienie testów i ocena 2
Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Książki w formie papierowej i elektronicznej 
Ćwiczenia w formie papierowej i elektronicznej 

SPOSOBY OCENY 

F1 Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do poszczególnych zagadnień 
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2 Kolokwia ewaluacyjne testów od 60% maksymalnej liczby punktów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Przygotowanie materiałów do zajęć 30
Udział w zajęciach 30
Konsultacje 4
SUMA 64
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 0

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCAQuirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1973) A University Grammar of English. London: Longman.Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum and R.A. Close (1974) A University Grammar of English: Workbook. London: Longman.Huddleston, Rodney and Geoffrey Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. 



Cambridge: Cambridge University Press.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Artur Bartnik, bartnikart@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Efekt Wiedza

Student nie ma 
podstawowej 

wiedzy 
z gramatyki 
opisowej i 

terminologii 
gramatycznej

Student posiada 
ogólną wiedzę 

z gramatyki 
opisowej i 

terminologii 
gramatycznej

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę 
z gramatyki 
opisowej i 
terminologii 
gramatycznej

Student ma pełną 
wiedzę na temat 

gramatyki 
opisowej i 

terminologii 
gramatyznej

Efekt 
Umiejętności

Student nie 
osiagnął 

wymaganych 
umiejętności 

gramatycznych j. 
angielskiego

Student nie 
angażuje się w 
przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia ale 
osiągnął 

podstawowe 
umiejętności 

gramatyczne j. 
ang.

Student wykazuje 
zaangażowanie w 

przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia i osiągnął 
wystarczające 
umiejętności 

gramatyczne j. 
ang.

Student jest 
kreatywny, 

zaangażowany 
oraz osiągnął 

znaczące 
umiejętności 

gramatyczne j. 
ang.

Efekt 
Kompetencje 

społeczne

Brak uczestnictwa w 
zajęciach, oceny 
niedostateczne 

z testów 
zaliczeniowych.Brak 
zaangażowanie we 

własny rozwój.

Uczestniczy mało 
aktywnie w 
zajęciach. 

Wykazuje małe 
zaangażowanie w 
rozwój osobisty.

Student aktywnie 
uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 
wymagania w 

sposób 
zadowalający.

Student wykazuje 
sie 

zaangażowaniem 
dodatkowym, 

stawia pytania, i 
podnosi swoje 
kompetencje.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

Konsultacje: Środy 12.30-14.00, Sobota 9.00-10.30 pok. C-946.


