
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Gramatyka opisowa języka angielskiego – Fonetyka i Fonologia (ćwiczenia) I rok studiów 

niestacjonarnych I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Nabycie wiedzy dotyczącej natury i roli fonetyki i fonologii w szerszym kontekście dziedzin 

językoznawczych 

C2 Nabycie wiedzy dotyczącej różnic między fonetyką i fonologią 

C3 Poznanie podstawowych założeń metodologicznych fonetyki i fonologii 

C4 Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej do przeprowadzenie podstawowych 

analiz fonetycznych i fonologicznych  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego wymagany od kandydatów na studia I roku I stopnia studiów 

niestacjonarnych IFA KUL  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu fonetyki i fonologii w relacji 

do innych gałęzi jezykoznawstwa 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca fonetyki i fonologii w języku angielskim 

EK P_W03 Student zna terminologię dotycząca fonetyki i fonologii w języku polskim 

EK P_W6 Student ma rozeznanie w problematyce metodologii fonetyczno-fonologicznej, rozumie, 

że w fonetyce i fonologii istnieje wiele szkół  

EK P_W05 Student ma uporządkowaną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 

ogólnego, a w szczególności fonetyki i fonologii 

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

subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem 

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

fonetycznych i fonologicznych 

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_W13 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wybranych tradycji, 

teorii lub szkół badawczych w zakresie fonetyki i fonologii 

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

teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie wymowy 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 

związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia Angielska 

EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami 

IPA) pojedynczych słów. 

EK P_U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę 

problemów badawczych w zakresie fonetyki i fonologii 

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

z analisą fonetyczną i fonologiczną języka 

EK P_06  Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych 

zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie fonetyki i fonologii 

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

analizy fonetycznej i fonologicznej. 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem zrozumienia 



funkcjonowania fonetyki i fonologii. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  - 

Ć 1. Zajęcia wprowadzające (przedstawienie tematyki kursu, zasady oceniania itp.). 

Funkcjonowanie aparatu mowy. 
2 

Ć 2.  Funkcjonowanie aparatu mowy – ćwiczenia; ogólna klasyfikacja dźwięków 

(samogłoski vs. spółgłoski). Ogólna klasyfikacja i opis spółgłosek. Spółgłoski 

angielskie. 

2 

Ć 3. Spółgłoski: opis, dystrybucja, dyskusja, ćwiczenia. 2 

Ć 4. Ogólna klasyfikacja i opis samogłosek. Samogłoski kardynalne. Samogłoski 

angielskie. 
2 

Ć 5. Samogłoski: opis, dystrybucja, dyskusja, ćwiczenia. 2 

Ć 6. Fonetyka akustyczna. Formanty, spektrogramy. Formanty samogłosek 

angielskich. Representacja akustyczna spółgłosek. 
2 

Ć 7. Fonetyka artykulacyjna i akustyczna: powtórka wiadomości.  2 

Ć 8. Test semestralny.  2 

Ć 9. Omówienie testu.  2 

Suma godzin 18 

Semestr 2 - 

Ć. 1. Mowa łączona. Elizja; formy mocne i słabe – dyskusja, ćwiczenia. 2 

Ć. 2. Fonologia: czym jest i czym różni się od fonetyki. Pojęcie fonemu, alofonu i 

wolnej wariacji. 
2 

Ć 3. Izolowanie inwentarza fonemicznego. Zasady alofoniczne. Ćwiczenia. 2 

Ć 4. Rozszczepienie fonemu. Pojęcie cechy dystynktywnej. 2 

Ć 5. Podstawowe terminy i założenia Fonologii Generatywnej – ćwiczenia, analiza 

danych. 
2 

Ć 6. Zasady fonologiczne i ich interakcja - ćwiczenia. 2 

Ć 7. Analiza fonologiczna: powtórka materiału. 2 

Ć 8. Analiza fonologiczna: test końcowy. 2 

Ć 9. Omówienie testu. Podsumowanie kursu.  2 

Suma godzin 18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Laboratorium językowe 

Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P2 Studenci piszą jeden testy w semestrze. Z każdego z testów muszą uzyskać co najmniej 60% 

możliwej liczby punktów. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Opanowanie materiału i lektury dodatkowe  30 

Przygotowanie materiałów do zajęć 40 

Udział w zajęciach 36 

Konsultacje 3 



SUMA 109 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English  

2. Kenstowicz, M., and C. Kisseberth. Generative Phonology. Description and theory. 

3. Lass, R. Phonology: an introduction to basic concepts.  

4. Sobkowiak, W. i J. Szpyra Workbook In English Phonetics and Phonology. 

5. Wells, J.C. Longman Pronunciation Dictionary. 

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

1. Sławomir Zdziebko cvcv2006@gmail.com  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z zakresu 

terminologii i 

analizy 

fonetycznej i 

fonologicznej.  

Student posiada 

jedynie 

szczątkową 

wiedzę z zakresu 

terminologii i 

analizy 

fonetycznej i 

fonologicznej. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z zakresu 

terminologii i 

analizy 

fonetycznej i 

fonologicznej. 

Student ma pełną 

wiedzę 

terminologiczną i 

zna szczegóły 

funkcjonowania 

aparatu analiz 

fonetycznych i 

fonologicznych. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

używać 

terminologii, 

przeprowadzać 

analiz  i dobierać 

odpowiedniego 

aparatu 

metodologicznego 

w dziedzinie 

fonetyki i 

fonologii. 

Student potrafi w 

niewielkim 

stopniu 

posługiwać się 

terminologią,  

przeprowadzać 

analizy  i dobierać 

odpowiedni aparat 

metodologiczny w 

dziedzinie 

fonetyki i 

fonologii. 

Student potrafi 

posługiwać się 

terminologią,  

przeprowadzać 

analizy  i dobierać 

odpowiedni aparat 

metodologiczny w 

dziedzinie 

fonetyki i 

fonologii. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

posługiwania się 

terminologią, 

potrafi  

przeprowadzać 

analizy  i dobierać 

odpowiedni aparat 

metodologiczny w 

dziedzinie fonetyki 

i fonologii. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, 

niewystarczająca 

ilość punktów 

uzyskana z testów. 

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 

mailto:zdziebol@poczta.onet.pl


Konsultacje: Sławomir Zdziebko - wtorki i środy w godz. 15:00-15:50 w sali 947 (Collegium JP II)  

 

 

 


