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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka angielskiego - 
morfologia i składnia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Descriptive grammar- morphology and syntax 

Kierunek studiów  Filologia angielska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Niestacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język angielski 

II.  

II.  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Artur Bartnik 

 
 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

konwersatorium   

ćwiczenia 36 BA: III-IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

4 
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proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 
 
 

Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 

 
 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami gramatycznymi 

C2  Przygotowanie studentów do wybrania specjalizacji językoznawczej 

 

 

III.  

III.  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 demonstruje zaawansowaną wiedzę o gramatyce opisowej 
języka angielskiego i daje przykłady głównych kierunków 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięć w zakresie 
gramatyce opisowej języka angielskiego 

K_W01, K_W02 

 

W_02 identyfikuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka 
w odniesieniu do języka angielskiego i do innych języków; 
wyjaśnia kompleksowość natury języka oraz jego złożoności i 
wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno 
wiedza deklaratywna jak i proceduralna 

K_W03, K_W04 

W_03 rozpoznaje różne rejestry języka, w tym rejestr języka 
akademickiego i wskazuje główne nurty badań nad językiem 
angielskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym 

K_W05 K_W06 

W_04 wykazuje uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 
terminologię używaną w obrębie gramatyki opisowej języka 
angielskiego i definiuje podstawowe teorie z zakresu gramatyki 
opisowej języka angielskiego 

K_W07, K_W08 
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W_05 ilustruje historyczny charakter rozwoju języka angielskiego i 
zarysowuje poprawnie metodologię badań wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych gramatyki opisowej języka 
angielskiego 

K_W09, K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Stosuje specjalistyczną terminologię w języku angielskim w 
typowych sytuacjach profesjonalnych; swoje myśli w języku 
angielskim wyraża precyzyjnie, poprawnie i logicznie. 

K_U01, K_U02, 
K_U03 

 

U_02 interpretuje, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska 
umiejętnie argumentując swoje stanowisko; stosuje różne 
rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego. 

K_U04, K_U05, 

U_03 wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia informacje związane 
z dyscyplinami naukowymi w obrębie gramatyki opisowej 
języka angielskiego 

K_U07, K_U17 

U_04 poszerza samodzielnie swoje kompetencje w zakresie wiedzy i 
umiejętności badawczych w zakresie języka angielskiego, 
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

K_U18, K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dostrzega zależność między jakością i poziomem uzyskanego 
narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej 
postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

K_K02, K_K03, K_K08 

K_02 kształtuje świadomość znaczenia języka angielskiego w kulturze 
europejskiej i światowej 

K_K08 

   

IV.  

IV.  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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I semestr 

1.Wprowadzenie do kursu 

2. Części mowy, części zdania 

3. Czasownik: kategorie czasownikowe, czasowniki pomocnicze i leksykalne, czasowniki modalne, 
operatory i ich właściwości. 

4. Finitywne i niefinitywne formy czasowników, aspekt, tryb i strona.  

5. Czasownik- ćwiczenia 

6. Rzeczownik: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, kategoria liczby, rodzaju i przypadka. 

7.  Określniki i ich właściwości, zaimki i inne modyfikatory nominalne 

8. Rzeczownik- ćwiczenia 

9. Wpisy do indeksów 

 

II semestr 

1. Przymiotnik: syntaktyczne funkcje przymiotnika; klasyfikacja i semantyczne właściwości 
przymiotników 

2. Przymiotnik- ćwiczenia 

3. Przysłówek: właściwości przysłówkowe, stopniowalność i konstrukcje porównawcze.  

5. Przysłówek-ćwiczenia 

6. Przyimek: struktura i syntaktyczna funkcja frazy przyimkowej, znaczenie przyimków 

7. Preposition stranding i pied piping.  

8. Przyimek- ćwiczenia 

9. Wpisy do indeksów 

 
 

V.  

V.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 
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WIEDZA 

W_01 Analiza tekstu/praca z 
tekstem 

Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

W_02 Analiza tekstu/praca z 
tekstem 

Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  
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W_03 Analiza tekstu/praca z 
tekstem 

Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
 

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

W_04 Analiza tekstu/praca z 
tekstem 

Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

 

Obserwacja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

W_05 Analiza tekstu/praca z 
tekstem 

Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną 

kolokwium / Test / 

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  
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Sprawdzian pisemny 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu, praca z 
tekstem (krytyczne 
myślenie, identyfikacja i 
rozwiązanie problemu) 
Dyskusja (umiejętność 
argumentacji)  

Wyjaśnienie 
poszczególnych zagad- 
nień, praca w parach i 
indywidualna (umiejęt- 
ność pracy w zespole, 
rozwiązywanie prob- 
lemów)  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna/test 
(umiejętność identyfikacji i 
rozwiązania problemu)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny  

U_02 Analiza tekstu, praca z 
tekstem (krytyczne 
myślenie, identyfikacja i 
rozwiązanie problemu) 
Dyskusja (umiejętność 
argumentacji)  

Wyjaśnienie 
poszczególnych zagad- 
nień, praca w parach i 
indywidualna (umiejęt- 
ność pracy w zespole, 
rozwiązywanie prob- 
lemów)  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna/test 
(umiejętność identyfikacji i 
rozwiązania problemu)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
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U_03 Analiza tekstu, praca z 
tekstem (krytyczne 
myślenie, identyfikacja i 
rozwiązanie problemu) 
Dyskusja (umiejętność 
argumentacji)  

Wyjaśnienie 
poszczególnych zagad- 
nień, praca w parach i 
indywidualna (umiejęt- 
ność pracy w zespole, 
rozwiązywanie prob- 
lemów)  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna/test 
(umiejętność identyfikacji i 
rozwiązania problemu)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

U_04 Analiza tekstu, praca z 
tekstem (krytyczne 
myślenie, identyfikacja i 
rozwiązanie problemu) 
Dyskusja (umiejętność 
argumentacji)  

Wyjaśnienie 
poszczególnych zagad- 
nień, praca w parach i 
indywidualna (umiejęt- 
ność pracy w zespole, 
rozwiązywanie prob- 
lemów)  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna/test 
(umiejętność identyfikacji i 
rozwiązania problemu)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja, praca 
indywidualna i w parach i w 
grupach  

Obserwacja/Moni- 
torowanie i feedback od 
grupy lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen  

K_02 Dyskusja, praca 
indywidualna i w parach i w 
grupach  

Obserwacja/Moni- 
torowanie i feedback od 
grupy lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen  

    

VI.  

VI.  
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Sprawdziany przeprowadzane na zakończenie każdego semestru nauki  

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  20 h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 84h (+16h e-learning) 
 

VIII. 

VIII.  

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Aronoff, M. and K. Fudeman (2005) What is Morphology. Oxford: Blackwell.  

Bauer, L. (1988) Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.  

Haspelmath, M. (2002) Understanding Morphology. London: Arnold.  

Huddleston, Rodney and Geoffrey Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Katamba. F. (1994) English Words. London: Routlege.  

Katamba, F. (1993) Morphology. London: Palgrave.  

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1973) A University Grammar of English. London: Longman.  

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum and R.A. Close (1974) A University Grammar of English: 
Workbook. London: Longman.  

Spencer, A. and A. Zwicky (1998) The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.  

Szymanek, B. (1998) Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN.  
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Literatura uzupełniająca 

 
Handouty z różnymi problemami gramatycznymi 

IX.  

IX.  


