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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – 
tłumaczenia pisemne polsko-angielskie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – Polish to English translation 

Kierunek studiów  Filologia angielska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
 

Język wykładowy Język angielski 
II.  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Kinga Lis 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin 
 

semestr 
 

Punkty ECTS 
 

wykład   

konwersatorium   

ćwiczenia 18 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

2 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 
 

Wymagania wstępne Poziom języka angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2). 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Nabycie umiejętności krytycznego patrzenia na tekst.  

C2 Nabycie umiejętności dekodowania wiadomości przekazywanej przez autora tekstu. 

C3 Nabycie umiejętności tłumaczenia zdań, fragmentów tekstu i prosych tekstów z języka polskiego 
na język angielski. 

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 Student zna podstawową terminologię związaną z 
tłumaczeniami pisemnymi oraz zasady nimi rządzące.  

K_W03, K_W04 

W_02 Student ma świadomość różnić między językami na wielu 
płaszczyznach i rozumie konieczność weryfikacji używanych 
przez niego słów i wyrażeń w języku docelowym w zakresie ich 
poprawności językowej, stylistycznej, a także na poziomie 
rejestru danego tekstu.  

K_W03, K_W04, 
K_W05 

W_03 Student ma świadomość nadrzędności znaczenia nad formą i 
rozumie potrzebę unikania dosłowności. 

K_W03, K_W04, 
K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi przetłumaczyć krótki tekst użytkowy z 
wybranych przez prowadzącego dziedzin, a także fragmenty 
dłuższych tekstów przy zachowaniu odpowiedniego dla danego 
tekstu rejestru, stylu i terminologii.  

K_U03, K_U06, 
K_U09, K_U10 

U_02 Student potrafi czytać ze zrozumieniem krótkie teksty z 
wybranych przez prowadzącego dziedzin. Jest w stanie wskazać 
w nich treści wiodące i streścić je (ustnie i pisemnie) przy 
zachowaniu odpowiedniej terminologii. 

K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U09 

U_03 Student potrafi zaprojektować pracę własną i pracę w grupie w 
taki sposób, by wykonać zlecone zadania, przy wykorzystaniu 
narzędzi (np. oprogramowanie CAT, glosariusz) 
wprowadzonych przez prowadzącego. 

K_U03, K_U06, 
K_U09, K_U11, 
K_U12 

U_04 Student rozumie konieczność ciągłej pracy nad warsztatem 
tłumacza oraz poszerzania swojej wiedzy ogólnej i leksykalnej. 
Zna narzędzia i zasoby, które może w tym celu wykorzystać. 
Rozumie konieczność ciągłej weryfikacji swojej wiedzy i używa 
w tym celu odpowiednich źródeł. 

K_U07, K_U08, 
K_U11, K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie rolę języka angielskiego jako środka 
komunikacji w kontekstach zawodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy w środowisku międzynarodowym, ma 
świadomość potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego, 
aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych oraz 
dokształcania się w zakresie zjawisk kulturowych i nowych 

K_K02, K_K07 
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trendów związanych z pracą zawodową w wybranych 
dziedzinach. 

K_02 Student rozumie zależność między jakością i poziomem 
uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej 
postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny, np. w 
kontekście pracy zawodowej w charakterze tłumacza. 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Tricky grammatical and lexical issues in translation (1) 
2. Translation 
3. Tricky grammatical and lexical issues in translation (2) 
4. Translation 
5. Discussion – feedback and common mistakes; Tricky grammatical and lexical issues in 
translation (3) 
6. Translation 
7. Translation 
8. Discussion – feedback and common mistakes; Tricky grammatical and lexical issues in 
translation (4) 
9. Signatures and resits 

 

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 Studium przypadku (case 
study) 
Praca z tekstem 
Praca pod kierunkiem 
Dyskusja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Obserwacja 
Praca pisemna (tłumaczenie)  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback) 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

W_02 Studium przypadku (case 
study) 
Praca z tekstem 
Praca pod kierunkiem 
Dyskusja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Obserwacja 
Praca pisemna (tłumaczenie)  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback) 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

W_03 Studium przypadku (case 
study) 
Praca z tekstem 
Praca pod kierunkiem 
Dyskusja 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Obserwacja 
Praca pisemna (tłumaczenie)  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback) 
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Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów / giełda 
pomysłów 
Ćwiczenia praktyczne 
Analiza tekstu 
Metoda problemowa (PBL) 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Praca pisemna (tłumaczenie)  

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

U_02 Ćwiczenia praktyczne 
Analiza tekstu 
Metoda problemowa (PBL) 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Obserwacja 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback) 

U_03 Burza mózgów / giełda 
pomysłów 
Ćwiczenia praktyczne 
Praca w grupach w różnych 
rolach 
Analiza tekstu 
Metoda problemowa (PBL) 

Obserwacja 
Praca pisemna (tłumaczenie) 

Informacja zwrotna 
(feedback) 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

U_04 Burza mózgów / giełda 
pomysłów 
Ćwiczenia praktyczne 
Praca w grupach w różnych 
rolach 
Analiza tekstu 
Metoda problemowa (PBL) 

Obserwacja 
Praca pisemna (tłumaczenie) 

Informacja zwrotna 
(feedback) 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (tłumaczenia) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 
Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie / Informacja 
zwrotna (feedback) 

K_02 Dyskusja 
Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie / Informacja 
zwrotna (feedback) 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

W trakcie semestru studenci podchodzą do dwóch testów oraz otrzymują dwa obszerne zadania 
domowe, w tym jedno grupowe. Zobowiązani są otrzymać z nich min. 60% (średnia z wszystkich 
prac). Dodatkowo ocenie podlega praca i aktywność na zajęciach.  
Zadania domowe oddawane muszą być w terminie wskazanym przez prowadzącego, a ich brak bądź 
dostarczenie ich po terminie skutkować będzie otrzymaniem wyniku ‘0’ za dane zadanie. W 
przypadku nieobecności studenta na teście, zobowiązany jest on do przedstawienia zwolnienia 
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lekarskiego na dany dzień i podejścia do zaległego testu na pierwszych zajęciach po nieobecności. W 
przypadku braku zwolenienia lekarskiego (i innych wyjątkowych okoliczności) i/bądź braku podejścia 
do testu w tym terminie, student otrzymuje wynik ‘0’. 
W przypadku uzyskania przez studenta łącznego wyniku poniżej 60%, zobowiązany jest on do 
podejścia do poprawy w czasie ostatnich zajęć w semestrze. Nie ma możliwości poprawy ocen 
pozytywnych. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  18h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 36h 

VIII.  

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Filak, M. and F. Radej. 2013. Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5. Brzozów: Preston Publishing. 
Filak, M. and F. Radej. 2013. Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6. Brzozów: Preston Publishing. 
Macpherson, R. 2007. English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Materiały przygotowane przez nauczyciela. 

Literatura uzupełniająca 

Willim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld. 1997. A Contrastive approach to problems with English. 
Warszawa and Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

IX.  

 


