
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

 Składnia seminarium

I/II rok studiów II stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad pracą magisterską
C2 Stymulowanie zainteresowań studentów składnią formalną
C3 Pomoc w zrozumieniu celów i metod analizy składniowej
C4 Nabycie umiejętności selekcjonowania danych językowych, poprawnej analizy przy pomocy 
zasobów elektronicznych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Podstawowa znajomość gramatyki opisowej i podstaw składni.
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 i językoznawstwa korpusowego
EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa, a w 
szczególności językoznawstwa korpusowego
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 i korpusowym
EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 
się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa generatywnego i 
językoznawstwa korpusowego
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_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie 
ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach.
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 korpusowe 
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 korpusowych
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.
EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy 
magisterskiej.  

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba 



godzin
Semestr I 2
S1. Wprowadzenie : pojęcie gramatyki i zmiany językowej 2
S2. Mechanizmy zmiany językowej 2
S3. Poprzednie studia nad zmianą językową 2
S4. Wprowadzenie na temat korpusu i zasobów elektronicznych 2
S5. Metodologia analizy korpusowej 2
S6. Korpusy językowe : COCA 2
S7. Koprusy językowe : BNC 2
S8. Korpusy językowe : TIME Corpus 2
S9. Inne korpusy językowe 2
S10. Korpusy językowe : porównywanie analizowanych korpusów (szczególnie w 
kontekście amrykańsko-brytyjskim) 2

S11. Porównywanie korpusów (Cd.) 2
S12. Przykładowe wyszukiwanie danych: sprawdzanie możliwości korpusu w praktyce 2
S13. Przykładowe wyszukiwanie danych (cd.) 2
S14. Znaczenie statystyki w interpretowaniu danych 2
S15. Wpisy do indeksów 2
                                                                                                                                      Sum
a godzin 30

Semestr II (na podst. m.in. Leech 2009)
S 16 Analiza korpusowa: Tryb łączący (subjunctive): were-subjunctive, mandative 
sunbjunctive 2

S17  The subjunctive (cd.) 2
S18 Analiza korpusowa: czasowniki modalne: modalne w różnych rejestrach 
językowych, modalne w różnych korpusach językowych, inne wyrażenia modalności 2

S19 Czasowniki modalne (cd.) 2
S20 Czasowniki modalne (cd.) 2
S21 Analiza korpusowa: czasowniki tzw. Semi-modals: frekwencyjnoścw różnych 
korpusach, epistemiczność i deontyczność, gramatykalizacja, zestawienie obowiązku 
(obligation) i koniczności (necessity)

2

S22 Semi modals (Cd.) 2
S23 Semi modals (Cd.) 2
S24 Semi modals (Cd.) 2
S25 Analiza korpusowa: czas ciągły (progressive): tło historyczne, badania 
poszcególych czasowników, intrakcja ze strona czynna, bierną. 2

S26 Czas  ciągły (cd.) 2
S27 Czas ciągły (cd.) 2
S28 Analiza korpusowa: strona bierna: czawowniki be i get, i tzw. middle voice. 2
S29 Strona bierna (Cd.) 2
S30 wpisy do indeksów 2
Suma godzin 30
Semestr III (na podst. m. in. Lech 2009) 2
S31 Analiza korpusowa: zdania niefinitywne: badania poszczególnych czasowników 2
S32 Zdania niefinitywne (Cd.) 2
S33 Zdania niefinitywne (Cd.) 2
S34 Analiza Korpusowa: fraza nominalna (wyrażenia z genetiwem, zdania względne, 
sekwencje rzeczownikowe i ich ekwiwalenty) 2

S35 Fraza nominalna (Cd.) 2
S36 Fraza nominalna (Cd.) 2
S37 Fraza nominalna (Cd.) 2
S38 Fraza nominalna (Cd.) 2
S39 Rola czynników funkcjonalnych i społecznych w zmianie językowej 2



S40 Gramatykalizacja i przykłady 2
S42 Kolokwializacja i przykłady 2
S43 Amerykanizacja języka (wpływ amerykańskiego) 2
S44 Brytyzacja języka (wpływ brytyjskiego) 2
S45 wpisy do indeksów
Suma godzin 30
Semestr IV 2
S46 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S47 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S48 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S49 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S50 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S51 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S52 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S53 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S54 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S55 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S56 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S57 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S58 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S59 Prezentacje studentów poszczególnych fragmentów pracy, dyskusja, indywidualne 
omawianie problemów. 2

S60 wpisy do indeksów 2
Suma Godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Kopusy językowe w formie elektronicznej (wraz z odpowiednimi programami do wyszukiwania 
danych)
2. Ksiązki w formie elektronicznej i papierowej

SPOSOBY OCENY 

F1 aktywny udział w zajęciach (I semestr)
F2 szczegółowy plan pracy wraz z bibliografią (II semestr)
P1 Ukończony i poprawiony rozdział i oraz przedłożenie 1 wersji rozdziału II i (ewentualnie) III;
P2 złożenie kompletnej pracy (IV semestr)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Obecność na zajęciach w semestrze           30 x 4 = 120



Godziny kontaktu z opiekunem naukowym  660
Opracowanie korpusu danych i planu pracy 600
Redakcja pracy magisterskiej 1500
SUMA 2880

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU

         8- I semstr
         20-II Semestr
         20-egzamin dyplomowy
         48

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCACarnie, Andrew (2002) Syntax: a Generative Introduction. Oxford: Blackwell.Haegemann,  Liliane  and  Jaqueline  Gueron  (1999)  English  Grammar.  A  Generative  
Perspective. Oxford: Blackwell.Haegemann,  Liliane  (2006)  Thinking  Syntactically.  A  Guide  to  Argumentation  and  
Analysis. Oxford: Blackwell.
Leech,   Geoffrey,  Marianne  Hundt,  Christian  Mair  and  Nicholas  Smith.  (2009)  Change  in 
Contemporay English. Cambridge: Cambridge Univesrity Press.
Korpusy:

Korpusy współczesnego języka brytyjskiego i amarykańskiego: www.corpus.byu.edu.

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 posiada 
wiedzy na temat 
typów badań, 
sposobów ich 
prowadzenia i 
opracowywania w 
formie tekstowej. 

Student posiada 
bardzo ogólną 
wiedzę na temat 
metodologii badań 
językoznawczych 
oraz podstawową 
terminologię. 

Student posiada 
uporządkowaną 
wiedzę związaną ze 
sposobami 
prowadzenia i opisu 
badań w składni i 
językoznawstwie 
korpusowym. Zna 
terminologię 
właściwą dziedzinie. 

Student posiada 
uporządkowaną 
wiedzę związaną ze 
sposobami 
prowadzenia i opisu 
badań w składni i 
językoznawstwie 
korpusowym. Zna 
terminologię 
właściwą 
dziedzinie. Zna 
narzędzia 
informatyczne  i 
bazy danych 
wykorzystywane w 
badaniach 
lingwistycznych 

Efekt 
Umiejętności

Student nie potrafi 
napisać tekstu, 
który odpowiada 
charakterystykom 
pracy 
magisterskiej.

Student redaguje 
tekst, który jest w 
miarę poprawny 
zgodnie z 
wymogami 
określonymi dla 
prac magisterskich. 

Student redaguje 
tekst, który jest 
poprawny. Treść 
rozplanowana jest 
proporcjonalnie i jest 
spójna 
(argumentowanie i 
wnioskowanie w 
odniesieniu do celu).

Student redaguje 
tekst, który jest 
bezbłędny. Treść 
rozplanowana jest 
proporcjonalnie i 
jest spójna 
(argumentowanie i 
wnioskowanie w 
odniesieniu do 
celu). Właściwie 

mailto:bartnikart@kul.pl


stosuje 
terminologię i 
umiejętnie 
prowadzi dyskusję 
naukową ilustrując 
odpowiednio 
dobranymi 
przykładami. 
Opracowanie 
graficzne jest na 
wysokim poziomie.

Efekt 
Kompetencje 

społeczne

Student nie potrafi 
uczestniczyć w 
wymianie 
poglądów.

Student biernie 
słucha innych, nie 
cytuje autora 
przytaczanych 
wypowiedzi, 
współpracuje w 
grupie w 
ograniczonym 
stopniu: wykonuje 
polecenia, 
odpowiada na 
pytania, ale nie 
podejmuje 
inicjatywy i nie 
angażuje się we 
wspólne działania.

Student chętnie 
współpracuje z 
innymi, inicjuje i 
angażuje się w pracę 
naukową, podaje 
autora cytowanej 
opinii, szanuje 
poglądy innych. 

Student chętnie 
współpracuje z 
innymi, inicjuje i 
angażuje się w 
pracę naukową i jej 
organizację, podaje 
autora cytowanej 
opinii, szanuje 
poglądy innych, 
potrafi zastosować 
swoje kompetencje 
w tworzeniu 
lepszych warunków 
życia innych.  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

Konsultacje: środa 12.30-14.00, C-946


