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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Morfologia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Morphology

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Magdalena Chudak

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

3

konwersatorium

ćwiczenia 30 I

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

Wymagania wstępne Poziom j. angielskiego przynajmniej C1. 
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu fonetyki, fonologii, 
składni i semantyki, którą zapewnia kurs Wstęp do językoznawstwa 
oraz Gramatyka Opisowa języka angielskiego.

C1 Ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii morfologii z uwzględnieniem 
osiągnięć i ograniczeń różnych modeli teoretycznych.

C2 Zapoznanie studentów zarówno z podstawowymi jak i bardziej zaawansowanymi 
metodami i problemami analizy morfologicznej w oparciu o dane z różnych języków

Symbol Opis efektu przedmiotowego

Odniesienie do 
efektu 

kierunkowego 

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu 
morfologii, rozumianej jako część składowa kompetencji 
językowej i jako dział lingwistyki. Rozumie rolę 
morfologii w systemie językoznawczym oraz jej 
interakcje z pozostałymi modułami gramatycznymi tj. 
fonologią, składnią i semantyką. Student rozumie, że 
istnieje wiele szkół i modeli morfologicznych; zna 
podstawowe kryteria oceny ich wartości. 

K_W01, K_W02, 
K_W08, K_W10 

W_02 Student zna terminologię niezbędną do opisu i analizy 
danych morfologicznych z różnych języków 

K_W07

W_03 Student zna cele, zakres i specyfikę analizy 
morfologicznej oraz sposoby jej przeprowadzania w 
ramach różnych modeli.

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi analizować dane językowe, oceniać, 
selekcjonować i integrować informację z 
wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy w zakresie ich struktury 
morfologicznej

K_U01,K_U08, 

K_U10

U_02 Student wie jak formułować i przedstawiać graficznie 
reguły morfologiczne. Potrafi porównać różne analizy 
tego samego problemu. Sprawnie posługuje się 
terminologią językoznawczą.

K_U06, K_U09 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_03 Student współpracuje w zespole opracowując 
zagadnienia morfologiczne oraz prowadzi debaty na 
temat możliwych rozwiązań problemów 
językoznawczych.

K_U13, K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student formułuje opinie krytyczne o wytworach 
intelektualnych w zakresie wybranych dyscyplin 
naukowych  

K_K02

K_02 Student uznaje znaczenie kształtowania świadomości 
języka angielskiego w kulturze europejskiej i światowej 

K_K09

Definicje morfologii,  

Podstawowe zagadnienia i pojęcia stosowane w analizie morfologicznej;  

Reguły morfologiczne;  

Morfologia oparta na pojęciu ‘morfemu’ vs. morfologia oparta na ‘słowie,  

Leksykon;  

Fleksja i derywacja

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład 
wprowadzający 

Praca z tekstem

Kolokwium/Test, 

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test  

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Praca z tekstem Kolokwium/Test, 

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test  

Zapis w arkuszu ocen
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie przygotowania do zajęć, uczestnictwa w dyskusji i 
ćwiczeniach praktycznych, oraz wyników dwóch testów sprawdzających wiedzę. 

      VII.     Obciążenie pracą studenta 

W_03 Praca z tekstem, 
Miniwykład 
wprowadzający

Kolokwium/Test, 

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

Uzupełnione i ocenione 

kolokwium / Test  

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego , 
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną  

Zapis w arkuszu ocen

U_02 Ćwiczenia praktyczne, 
rozmowa sokratyczna

Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca 

wiedzę praktyczną 

Zapis w arkuszu ocen

U_03 Dyskusja, debata, praca 
z grupie

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupie,praca w 
parach

Monitorowanie i 

informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Praca w grupie,praca w 
parach

Monitorowanie i 

informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa

Haspelmath, M. 2010. Understanding Morphology. London: Arnold

Literatura uzupełniająca

Aronoff, M. and K. Fudeman (2005) What is Morphology. Oxford: Blackwell.  
Spencer, A. (1991) Morphological Theory. Oxford: Blackwell. 
Spencer, A. and A. Zwicky (1998) The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.  
Szymanek, B. (1998) Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.


