
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Fonetyka (ćwiczenia) II rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Nabycie umiejętności poprawnego użycia form wyrazów języka angielskiego w mowie łączonej 

C2 Umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) ciągów słów 

C3 Nabycie podstawowej sprawności rozróżniania cech suprasegmentalnych – akcent, intonacja 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego wymagany, aby student został przyjęty na 2 rok studiów w IFA. Znajomość 

fonetyki segmentalnej języka angielskiego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą mowy łączonej języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca mowy łączonej w języku angielskim 

EK P_W03 Student zna terminologię dotycząca mowy łączonej w języku polskim 

EK P_W1 Student zna podstawy użycia form słabych i mocnych w odpowiednich kontekstach. 

EK P_W05 Student ma uporządkowaną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 

ogólnego, a w szczególności fonetyki opisowej 

EK P_W07 Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie 

subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem 

EK P_W10 Student ma zaawansowaną wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań 

fonetycznych 

EK_W15 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 

EK P_W12 Student ma podstawową wiedzę o różnicach dialektalnych w obrębie języka angielskiego 

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

teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie wymowy 

EK P_U01 Student potrafi produkować formy mocne i słabe w języku angielskim. 

EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami 

IPA) ciągów słów. 

EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania cech suprasegmentalnych – akcent, 

rytm, intonacja, formy słabe. 

EK P_U04 Student potrafi rozróżniać słuchowo większość rejestrów i część dialektów j. 

angielskiego na podstawie cech wymowy 

EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane 

z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy 

wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć. 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

wymowy j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

wymowy j. angielskiego 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 



Semestr I  - 

Ć 1. Wprowadzenie do kursu: słabe i mocne formy w języku angielskim. 2 

Ć 2.  Samogloska "shwa": wymowa i własciwości fonetyczne. 2 

Ć 3. Słabe i mocne formy wyrazów języku angielskim: klasyfikacja i konteksty 

wystepowania 
2 

Ć 4. Słabe i mocne formy wyrazów języku angielskim: ćwiczenia. 2 

Ć 5. Słabe i mocne formy wyrazów języku angielskim: ćwiczenia (c.d.). 2 

Ć 6. Inne cechy mowy łączonej: spółgloski sylabiczne i formy ściagnięte. 2 

Ć 7. Inne cechy mowy łączonej: spółgloski sylabiczne i formy ściagnięte: ćwiczenia. 2 

Ć 8. Wybrane cechy mowy łączonej w języku angielskim: powtórka wiadomości.  2 

Ć 9. Transkrybcja mowy łączonej: test śródsemestralny. 2 

Ć 10. Omówienie testu/Zjawisko elizji w mowie łączonej. Wstęp. 2 

Ć 11. Zjawisko elizji spółgłosek w mowie łączonej: ćwiczenia. 2 

Ć 12. Zjawisko elizji i redukcji samogłosek w mowie łączonej: ćwiczenia. 2 

Ć 13. Mowa łączona w języku amgielskim: powtórka wiadomości.  2 

Ć 14. Mowa łączona: Test semestralny.  2 

Ć 15. Omówienie testu.  2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

Semestr 2 - 

Ć. 1. Akcent w języku angielskim: wstęp. 2 

Ć. 2. Wpływ końcówek morfologicznych na przesunięcia akcentu wyrazowego: 

photograph vs. photographic. 
2 

Ć 3. Wpływ przesunięcia akcentu wyrazowego na zmiany kategorii wyrazów: 

transport vs. transport. 
2 

Ć 4. Akcent w wyrazach złożonych (rzeczowniki): greenhouse vs. absolute zero    2 

Ć 5. Akcent w wyrazach złożonych (przymiotniki): hair rising vs. hard working    2 

Ć 6. Akcent w dłuższych wyrazach złożonych: close-circut television vs. sell-by date   2 

Ć 7. Przesunięcia akcentu we frazach: hard working vs. hard working man 2 

Ć 8. Wybrane zagadnienia z fonetyki suprasegmentalnej języka angielskiego: 

powtórka wiadomości.  
2 

Ć 9. Test śródsemestralny. 2 

Ć 10. Intonacja w języku angielskim. 2 

Ć 11. Intonacja w języku angielskim: ćwiczenia. 2 

Ć 12. Wybrane cechy charakterystyczne niektórych niestandardowych dialektów 

języka angielskiego. 
2 

Ć 13. Mowa łączona i cechy suprasegmentalne języka angielskiego: powtórka 

materiału. 2 

Ć 14. Mowa łączona i cechy suprasegmentalne języka angielskiego: Test końcowy. 

Ć 15. Omówienie testu. Podsumowanie kursu.  2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Laboratorium językowe 

Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu transkrypcje zdań ze specjalnym uwzględnieniem cech mowy 

łączonej i zjawisk suprasegmentalych. 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P2 Studenci piszą dwa testy w semestrze. Z testów i zadań domowych muszą uzyskać co najmniej 

65% możliwej liczby punktów. 



P3 Zaliczenia wymowy dialogów poświeconych poszczególnym cechom mowy łączonej i zjawiskom 

suprasegmentalnym. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Ćwiczenia kondycyjne dialogów i materiałów zadanych w domu 30 

Przygotowanie materiałów do zajęć 20 

Udział w zajęciach 60 

Konsultacje 3 

SUMA 113 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Ponsonby, M. How Now Brown Cow. New York: Prentice Hall. 

2. Wells, J. Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman. 

3. Hewings, M. English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: CUP. 

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

1. Sławomir Zdziebko: zdziebol@poczta.onet.pl 

2. Ewa Pająk: ewapjk@gmail.com 

3. Wojciech Malec: malew@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 zaresu 

mowy łączonej i 

zasad fonetyki 

suprasegmentalnej 

w języku 

angielskim.  

Student posiada 

jedynie 

szczątkową 

wiedzę z zaresu 

mowy łączonej i 

zasad fonetyki 

suprasegmentalnej 

w języku 

angielskim.  

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z fonetyki 

opisowej i 

terminologii 

fonetycznej. 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

fonetyki opisowej i 

terminologii 

fonetycznej. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

posługiwać się 

formami słabymi i 

nie opanował 

zasad fonetyki 

suprasegmentalnej 

języka 

angielskiego. 

Student potrafi 

posługiwać się 

formami słabymi i 

opanował zasady 

fonetyki 

suprasegmentalnej 

języka 

angielskiego w 

stopniu 

podstawowym. 

Student potrafi 

posługiwać się 

formami słabymi i 

opanował zasady 

fonetyki 

suprasegmentalnej 

języka 

angielskiego w 

stopniu dobrym. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

posługiwania się 

formami słabymi i 

opanował zasady 

fonetyki 

suprasegmentalnej 

języka 

angielskiego w 

stopniu bardzo 

dobrym. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, 

niewystarczająca 

ilość punktów 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

Student wykazuje 

sie 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

mailto:zdziebol@poczta.onet.pl
mailto:malew@kul.pl


uzyskana z testów 

i zadań 

domowych. Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

sposób 

zadowalający. 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Sławomir Zdziebko - wtorki i środy w godz. 15:00-15:50, sala 947 (C ollegium JPII)  

Ewa Pająk - by appointment 

Wojciech Malec - wtorek, 11.00-12.30, pok. C-940 

 

 

 


