
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego- Fonetyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English - Phonetics 

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   

5 

konwersatorium   

ćwiczenia 36 BA: I-II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 
 
 

Wymagania wstępne Nie ma wymagań wstępnych. Znajomość transkrypcji jest dodatkowym 

atutem, choć nie jest wymagana. 

 

 
 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zapoznanie studentów z zasadniczymi zagadnieniami fonetyki języka angielskiego 

C2 Ćwiczenia doskonalące wymowę angielskich głosek uzupełniane praktycznym zastosowaniem 
transkrypcji fonetycznej. 

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 identyfikuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka 
odniesieniu do języka angielskiego 

 K_W03 

 

 

W_02 wyjaśnia kompleksowość natury języka oraz jego złożoności; 
wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno 
wiedza deklaratywna jak i proceduralna 

K_W04 

W_03 rozpoznaje różne rejestry języka, w tym rejestr języka 
akademickiego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 konstruuje typowe prace pisemne w języku angielskim o 
charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia  
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, stosując 
specjalistyczną terminologię w języku angielskim w typowych 
sytuacjach profesjonalnych. Swoje myśli w języku angielskim 
wyraża precyzyjnie, poprawnie i logicznie. 

K_U03, K_U06, 
K_U07 

 

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

K_U08, K_U10, 
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U_03 projektuje pracę indywidualną oraz współdziała z innymi 
osobami w ramach prac zespołowych, przyjmując w niej różne 
role 

K_U11, K_U12 

U_04 prezentuje praktyczne i teoretyczne umiejętności językowe w 
zakresie języka angielskiego na poziomie C1 oraz drugiego 
języka obcego na poziomie B2 

K_U09 

U_05 poszerza samodzielnie swoje kompetencje w zakresie wiedzy i 
umiejętności badawczych w zakresie języka angielskiego, 
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

K_U13 

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_02 kształtuje świadomość znaczenia języka angielskiego w kulturze 
europejskiej i światowej 

K_K07  

   

IV.  

IV.  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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I semestr 

1.Wprowadzenie do kursu 

2. Samogłoski [i, i:, e, æ]. Opis teoretyczny i ćwiczenia. 

3. Spółgłoski angielskie – podstawowe klasyfikacje i rozróżnienia 

4. Podstawy transkrypcji – nauka alfabetu IPA 

5. Samogłoski centralne. 

6. Spółgłoski zwarte: aspirowane i niespirowane. Wymowa dźwięcznych spółgłosek końcowych 

(rozróżnienie fortis/lenis). 

7. Formy słabe i mocne w transkrypcji. Oznaczanie akcentu wyrazowego. 

8. Ćwiczenia praktyczne-konsolidacja materiału 

9. Wpisy do indeksów 

 
II semestr 

1. Samogłoski [a:, o, o:, u, u:] 

2. Spółgłoski szczelinowe i zwartoszczelinowe 

3. Ćwiczenia wymowy grup wyrazowych: funkcje r, łączenia pomiędzy samogłoskami. 

5. Spółgłoski nosowe 

5. Samogłoski nosowe w polskim i w angielskim 

6. Ćwiczenie wymowy dźwięków nosowych (np. unikanie wymowy wyrazu fence jako fęs zamiast 

fens, unikanie palatalizacji [n] w wyrazach takich jak new lub need) 

7. Dyftongi angielskie 

8. Ćwiczenia praktyczne-konsolidacja materiału 

9. Wpisy do indeksów 
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V.  

V.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

 

 
Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną Odpowiedź ustna 
i informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 
Protokół / Wydruk / 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test /  Raport 
z obserwacji 

W_02 Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną Odpowiedź ustna 
i informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 
Protokół / Wydruk / 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test /  Raport 
z obserwacji 

W_03 Miniwykład wprowadza- 
jący/ Wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Dyskusja 

Ćwiczenia praktyczne 

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną Odpowiedź ustna 
i informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 
Protokół / Wydruk / 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test /  Raport 
z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 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- transkrypcja 

(umiejętność przełożenia 

wiedzy na praktyczną 

umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test 

(transkrypcja) 

U_02 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- transkrypcja 

(umiejętność przełożenia 

wiedzy na praktyczną 

umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test 

(transkrypcja) 

U_03 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- transkrypcja 

(umiejętność przełożenia 

wiedzy na praktyczną 

umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test 

(transkrypcja) 

U_04 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- transkrypcja 

(umiejętność przełożenia 

wiedzy na praktyczną 

umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test 

(transkrypcja) 
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U_05 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- transkrypcja 

(umiejętność przełożenia 

wiedzy na praktyczną 

umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen  

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test 

(transkrypcja) 

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.  

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie opanowanie przez studentów zasad akcentowania i 

intonacji w języku angielskim oraz utrwalenie wymowy angielskich głosek. 

Formą zaliczenia przedmiotu są zaliczenia cząstkowe na koniec każdego semestru. Na zajęciach 

oceniane są wypowiedzi ustne oraz pisemne prace domowe (transkrypcja fonetyczna). Przewidziane 

są dwa kontrolne ustne sprawdziany, z których każdy obejmuje materiał dotychczas zrealizowany. 

Aktywność podczas zajęć jest szczególnie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  36 h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 114 h 
 

VIII.  

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

A.C. Gimson An Introduction to the Pronunciation of English, Edward Arnold Publishers, London 

1989. 

A. Reszkiewicz, Correct your English pronunciation. PWN, Warszawa 1981. 

W. Sobkowiak i J. Szpyra, Workbook in English Phonetics and Phonology. For Polish Students of 

English. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.  

J. C. Wells, Longman pronunciation dictionary. Longman, London 1990. 

A. Wierzchowska, Wymowa polska. PZWS, Warszawa 1971. 

Literatura uzupełniająca 

 
Nagrania internetowe (podcasty): www.bbc.com 

IX.  

IX.  


