
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Składnia (ćwiczenia) 

I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi składni języka angielskiego 

w ujęciu generatywnym. 

C2 Wyrobienie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się mechanizmami i 

terminologią obecną w tym modelu. 

C3 Wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy 

teoretycznej do analizy prostych struktur składniowych obecnych w angielszczyźnie. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej języka angielskiego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą składni języka angielskiego w ujęciu 

generatywnym. 

EK P_W02 Student zna terminologię obowiązującą w ramach modelu generatywnego w języku 

angielskim. 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów II stopnia wiedzą 

dotyczącą składni języka angielskiego w ujęciu generatywnym. 

EK P_U02 Student potrafi analizować struktury składniowe obecne w języku angielskim. 

EK P_U05 Student wie, jak sporządzać graficzne reprezentacje prostych struktur składniowych 

obecnych w angielszczyźnie. Student posiada umiejętność stosowania różnorodnych testów 

składniowych na rozpoznawanie struktury określonych fraz i zdań. 

EK P_U07 Student umie porównywać ze sobą różne struktury składniowe z języka angielskiego. 

Umie samodzielnie zaprezentować różnice w ich derywacji. Student zdobywa dbałość o precyzyjne 

wyrażanie się i umiejętność konstruowania syntetycznych podsumowań. 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie  składni języka 

angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie  składni języka 

angielskiego. 

EK P_K04 Student potrafi pracować i współdziałać w grupie. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I   

Ć1. Przedstawienie głównych pojęć w ramach gramatyki generatywnej (np. : 
gramatyka, gramatyka generatywna, gramatyka uniwersalna); zapoznanie z 
mentalistyczną koncepcją akwizycji języka. 

2 

Ć2. Wprowadzenie pojęcia składników struktury zdania, takich jak wyrazy i frazy oraz 
ich różnych kategorii ; przedstawienie dowodów na istnienie poszczególnych kategorii 
gramatycznych oraz ich dystrybucji w zdaniu. (teoria + ćwiczenia) 

2 



Ć3. Zapoznanie studentów z graficzną reprezentacją struktur zdaniowych, tzw. drzewek 
oraz z regułami  obowiązujące przy ich generowaniu. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć4. Przedstawienie relacji pomiędzy poszczególnymi węzłami drzewka, część pierwsza : 
dominacja i poprzedzanie. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć5. Przedstawienie relacji pomiędzy poszczególnymi węzłami drzewka, część druga : c-
command, government ; zaprezentowanie roli tych relacji w opisywaniu różnych 
zjawisk składniowych, takich jak np. dystrybucja zaimków zwrotnych. (teoria + 
ćwiczenia) 

2 

Ć6.  Powtórzenie 1 (Ć1-Ć5) 2 

Ć7. Test 1(Ć1-Ć5) 2 

Ć8. Wprowadzenie zasad  ‘Binding Theory’ : Principle A (anaphors) (teoria + 
ćwiczenia) 

2 

Ć9. Wprowadzenie zasad  ‘Binding Theory’ : Principle B (pronouns), Principle C (R-

expressions. (teoria + ćwiczenia) 
2 

Ć10. Prezentacja struktury poszczególnych fraz w ramach modelu składni kreskowej; 
dowody na to, że każda kategoria ma trzy poziomy strukturalne. (NP, VP, AdjP, AdvP, 
PP) ; omówienie funkcji dopełnienia, okolicznika oraz przydawki w ramach różnych fraz. 
(teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć11.  Rozszerzenie modelu składni kreskowej na kategorie funkcjonalne (DP, CP, TP) 
(teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć12. Zapoznanie z pojęciem leksykonu ;  badajnie typu informacji w nim 
przechowywanych ; położenie nacisku na subkategoryzację oraz role tematyczne i ich 
znaczenie w przebiegu zjawisk składniowych. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć13. Powtórzenie 2 (Ć8-Ć12) 2 

Ć14. Test 2 (Ć8-Ć12) 2 

Ć15. Wystawienie ocen i wpisy. 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

Semestr II  

Ć1. Analiza różnego typu struktur zdaniowych obecnych w języku angielskim ; 
położenie nacisku na różnicę między zdaniami finitywnymi i niefinitywnymi oraz na 
struktury zdaniowe nie zawierające czasownika. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć2. Omówienie transformacji, jakim podlegają struktury składniowe;  pokazanie 
kontekstów ich występowania oraz ograniczeń, jakim one podlegają ; część 1: 
przesunięcie czasownika (V-to-T movement). (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć3. Omówienie transformacji część 1 : przesunięcie czasownika (V-to-T movement) cd. 
(teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć4. Omówienie transformacji, część 2 : przesunięcie elementu fleksyjnego (T-to-C 
movement). (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć5. Omówienie transformacji, część 2 : przesunięcie elementu fleksyjnego (T-to-C 
movement) cd. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć6 Powtórzenie 1 (Ć1-Ć5) 2 

Ć7. Test 1(Ć1-Ć5) 2 

Ć8. Omówienie transformacji, część 3 :  pasywizacja (DP-movement). (teoria + 
ćwiczenia) 

2 

Ć9. Omówienie transformacji, część 3 :  pasywizacja (DP-movement) cd. (teoria + 
ćwiczenia) 

2 

Ć10. Omówienie transformacji, część 4 : przesuwanie słów pytajnych (wh-movement) 
(teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć11. Omówienie transformacji, część 4 : przesuwanie słów pytajnych (wh-movement) 
cd. (teoria + ćwiczenia) 

2 



Ć12. Prezentacja pustego podmiotu zdań niefinitywnych (PRO). (teoria + ćwiczenia) 2 

Ć13. Powtórzenie 2 (Ć8-Ć12) 2 

Ć14. Test 2 (Ć8-Ć12) 2 

Ć15. Wystawienie ocen i wpisy. 2 

 

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki akademickie do nauki składni 

Słownik terminologii językoznawczej (Routledge Dictionary of Language and Linguistics, 1998, 

Hadumod Bußmann, Gregory Trauth, Kerstin Kazzazi) 

SPOSOBY OCENY  

F1 Kolokwia ewaluacyjne zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 

P2 Aktywność w dyskusji podczas zajęć. 

P3 Zadania wykonywane w ramach pracy domowej. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach  60 

Przygotowanie materiałów do zajęć 60 

Ćwiczenia w analizowaniu struktur składniowych w ramach zadań 

domowych. 
120 

Konsultacje (opcjonalnie) 4 

SUMA 244 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
8 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Carnie, A. 2006. Syntax. A generative introduction. Oxford: Blackwell. 
2. Radford, A. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
3. Ruherford, W. 1998. A Workbook in the structure of English. Oxford: Blackwell. 
4. Borsley, R. 1991. Syntactic Theory. A unified approach. London: Edward Arnold. 
5. Culicover, P. 1997. Principles and parameters. An introduction to syntactic theory. 

Oxford; Oxford Univeristy Press. 
6. Haegeman, L. 2006. Thinking syntactically. Oxford: Blackwell. 
7. Haegeman, L. 1994. Introduction to Government and Winding Theory. Oxford; 

Blackwell. 
8. Tajsner, P. 2003. Lectures on structure and derivation. Poznań: Wydawnictwo 

Poznańskie. 

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

Małgorzata Wietrzyk, mwietrzyk[AT]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 ze składni 

języka 

Student posiada 

ogólną wiedzę ze 

składni języka 

angielskiego. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę ze składni 

języka 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

ze składni języka 

angielskiego. 



angielskiego. angielskiego. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności 

analizowania 

struktur 

składniowych w 

języku angielskim. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

analizowania 

struktur 

składniowych w 

języku 

angielskim. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania 

struktur 

składniowych w 

języku angielskim. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania 

struktur 

składniowych w 

języku 

angielskim. 

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 

się 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: wtorki 10.50 – 12.20, pok. C-940. 

 

 

 

 


