
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

 Składnia ćwiczenia

I rok studiów II stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 Pomoc w zrozumieniu celów i metod analizy składniowej
C2 Stymulowanie zainteresowań studentów składnią formalną
C3 Nabycie umiejętności selekcjonowania danych językowych, poprawnej analizy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Podstawowa znajomość gramatyki opisowej
EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą składni języka angielskiego.
EK P_W02 Zna terminologię językoznawczą ze składni języka angielskiego, w szczególności modelu generatywnego
EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa, a w 
szczególności składni generatywnej
EK P_W06 Umie rozeznać miejsce składni w językoznawstwie teoretycznym; ma świadomość, że istnieje wiele teorii/ujęć składni we współczesnym językoznawstwie
EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w językoznawstwie generatywnym
EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 
się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa generatywnego
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 
składni języka angielskiego
EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. 
Interpretuje je i ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikują je w oparciu o dane 
językowe.
EK P_U10 Student analizuje złożone problemy składniowe w różnych językach. Posiada umiejętność 
merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne prowadzenie analizy 
danych
EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów w zakresie składni języka angielskiego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba 
godzin

Semestr I 2
C1.Uwagi wstępne: gramatyka generatywna 2
C2.  Reguły drzewka syntaktycznego i części mowy 2
C3. Ćwiczenie rysowania drzewek 2
C4. Relacje strukturalne w drzewku syntaktycznym 2



C5. Ćwiczenie relacji strukturalnych na drzewkach 2
C6. Teoria wiązania 2
C7. Test obejmujący materiał przerobiony do tej pory. 2
C8. Model składni kreskowej 2
C9. Rozszerzenie modelu składni kreskowej: CP, TP 2
C10. Rozszerzenie modelu składni kreskowej: hipoteza frazy przedimkowej (DP) 2
C11. Ćwiczenia modelu składni kreskowej z nowymi projekcjami CP, TP, DP 2
C12. Ograniczania modelu składni kreskowej: role tematyczne i leksykon 2
C13. Test obejmujący materiał przerobiony do tej pory 2
C14. Omówienie testów i dalsze ćwiczenia 2
C15. Wpisy do indeksów 2
                                                                                                                                      Sum
a godzin 30

Semestr II
C 16 Przesunięcie argumentowe 2
C17  Ćwiczenia przesunięć argumentowych 2
C18. Przesunięcie frazy NP/DP 2
C19 Ćwiczenia 2
C20 Przesunięcie nieargumentowe 2
C21 Ćwiczenia 2
C22 Test obejmujący materiał przerobiony do tej pory. 2
C23 Teoria kontroli 2
C24 Puste kategorie 2
C25 Ćwiczenia 2
C26 Zaawansowane aspekty teorii wiązania 2
C27 Ćwiczenia 2
C28 Test obejmujący materiał przerobiony do tej pory 2
C29 Omówienie testów i dalsze ćwiczenia 2
C30 wpisy do indeksów 2
Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Ksiązki w formie elektronicznej i papierowej
2. Handouty z danymi i różnymi problemami składniowymi

SPOSOBY OCENY 

F1 Studenci rozwiązują w domu ćwiczenia obejmujące przerobiony materiał
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2 Kolokwia ewaluacyjne testów z transkrypcji zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Udział w zajęciach 60
Przygotowanie materiałów do zajęć 230
Rozwiązywanie zadań domowych 230
Dodatkowa praca zaliczeniowa 15
Konsultacje 10
SUMA 545
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU     9   
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Efekt Wiedza

Student nie ma 
podstawowej 

wiedzy ze składni 
generatywnej i 
terminologii 
składniowej

Student posiada 
ogólną wiedzę ze 

składni 
generatywnej  
terminologii 
składniowej

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę ze składni 
generatywnej i 
terminologii 
składniowej

Student ma pełną 
wiedzę na temat 

składni 
generatywnej i 

terminologii 
składniowej

Efekt 
Umiejętności

 Student nie 
osiagnął 

wymaganych 
umiejętności 

analizy składniowej 
w modelu 

generatywnym

Student nie 
angażuje się w 
przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia iosiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

analizy składniowej 
w modelu 

generatywnym

Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące analizy składniowej w modelu generatywnym.

Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące analizy składniowej w modelu generatywnym
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: środa 12.30-14.00, C-946

mailto:bartnikart@kul.pl

