
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia) 

II rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie się z teorią i praktyką opisową oraz badawczą współczesnego językoznawstwa. 

C2 Poznanie najważniejszych dokonań światowej lingwistyki w ujęciu historycznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem wieku XIX i XX. 

C3 Poznanie dorobku kilku wybitnych przedstawicieli polskiego i anglosaskiego językoznawstwa. 

C4 Nabycie lub doskonalenie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

przeprowadzania nieskomplikowanych analiz językoznawczych. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie gramatyki opisowej języka angielskiego i polskiego, 

a także tradycyjnej terminologii gramatycznej. Przydatna jest umiejętność analitycznego 

rozumowania, a także znajomość innych języków obcych. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą lingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem 

językoznawstwa angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię językoznawczą w języku angielskim. 

EK P_W04 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię w ramach 

językoznawstwa, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w dziedzinach pokrewnych . 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach współczesnego językoznawstwa. 

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 zakresie językoznawstwa. 

EK P_W10 Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji danych językowych. 
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 

językoznawstwa. 

EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 

poglądy dotyczące konkretnych problemów językoznawczych. 

EK P_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji konkretnej kwestii dotyczącej gramatyki i 

nauki o języku. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikuje je w oparciu o dane językowe. 

EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w 

zakresie językoznawstwa. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, m.in. przygotowując zespołowe 

prezentacje. 

EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania prezentacji 

językoznawczej na zadany temat.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr  I  



K1. Ogólne terminy i pojęcia językoznawstwa: język, gramatyka, językoznawstwo, itd.  2 

K2. Uniwersalia językowe, pochodzenie języków, itd. 2 

K3. Morfologia jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa: morfem, morf i 

alomorf, typy morfemów, rodzaje procesów morfologicznych,  
2 

K4. Fleksja a słowotwórstwo, główne kategorie pojęciowe wyrażane morfologicznie, 

związki morfologii z leksykonem i pozostałymi działami gramatyki. 
2 

K5. Składnia jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa: tradycyjne kategorie 

i pojęcia składni,  
2 

K6. Zarys składni generatywnej, struktury frazowe, subkategoryzacja, rekursywność, 

itd. 
2 

K7. Typologia składniowa a typologia morfologiczna 2 

K8. Semantyka jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa: znaczenia 

leksemów a znaczenia fraz i zdań, typy relacji semantycznych w leksykonie 

(synonimia, antonimia, hiponimia, itd.)  

 

2 

K9. Cechy semantyczne, role semantyczne (funkcjonalne), struktury predykatowo-

argumentowe 
2 

K10. Metafory, idiomy; semiotyka, pragmatyka 2 

K11. Fonologia jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa: różnice między 

fonologią a fonetyką (uzupełnienie wiedzy w dziedzinie fonetyki) 
2 

K12. Teorie i definicje fonemu, fonem a alofon, pojęcie kontrastu w fonologii, cechy 

dystynktywne 
2 

K13. Procesy i reguły fonologiczne (główne typy i rodzaje), fonotaktyka, struktura 

sylaby, zjawiska prozodyczne. 
2 

K14. Społeczne aspekty języka: znaczenie zróżnicowania językowego 

(socjolingwistyka),  
2 

K15. Dialekt a idiolekt (dialektologia); styl, slang, żargon 

 
2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Specjalistyczne zasoby i narzędzia internetowe (bazy danych językowych, bazy tekstowe, korpusy 

językowe). 

 

SPOSOBY OCENY  

F1 Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie jednej prezentacji ustnej na zadany temat oraz krótkiej 

pracy pisemnej. 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P2 Pisemne testy podsumowujące poszczególne działy tematyczne (3 testy w semestrze). 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Indywidualne prezentacje i prace pisemne (przygotowanie w domu) 15 

Praca domowa z podręcznikiem 25 

Korzystanie z dodatkowych materiałów językowych i źródłowych 

(Internet) 
10 

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 15 

SUMA 95 



SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
3 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Fromkin, V., Rodman, R., An Introduction to Language 

2. Blake, B., All About Language 

3. O’Grady, W., Dobrovolsky, M., Katamba, F., Contemporary Linguistics. An Introduction 

4. Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H., Spencer, A., Linguistics. An Introduction.  

5. Sapir, E., Language 

Dodatkowo: wybrane artykuły i materiały internetowe. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

prof. dr hab. Bogdan Szymanek, szymanek@kul.lublin.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 

jezykoznawstwa 

Student posiada 

ogólną wiedzę z 

językoznawstwa 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z 

językoznawstwa 

Student ma 

uporządkowaną i 

pogłębioną 

wiedzę z 

językoznawstwa 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie osiągnął 

wymaganych 

umiejętności analizy 

danych językowych, 

gromadzenia i 

wykorzystania 

źródeł; w efekcie – 

nie potrafił 

przygotować 

sensownej 

prezentacji na 

zadany temat 

Student osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

analizy danych 

językowych, 

gromadzenia i 

wykorzystania 

źródeł, w 

ograniczonym 

zakresie; 

przedstawił 

powierzchowną 

prezentację na 

zadany temat 

Student osiągnął 

znaczne 

umiejętności 

analizy danych 

językowych, 

gromadzenia i 

wykorzystania 

źródeł; 

przedstawił 

klarowną 

prezentację na 

zadany temat 

Student osiągnął 

wyróżniające się 

umiejętności 

analizy danych 

językowych, 

gromadzenia i 

wykorzystania 

źródeł; 

przedstawił 

klarowną i 

starannie 

przygotowaną 

prezentację na 

zadany temat 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak aktywnego 

uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych.Brak 

zaangażowania 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 

się 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: środa 14:00 – 15:00, pok. 948 
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