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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia językoznawstwa 
angielskiego  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected aspects of English linguistics

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

Krzysztof Jaskuła

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

10

konwersatorium

ćwiczenia 30 III

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Poziom znajomości języka angielskiego na poziomie C2. 
Znajomość zagadnień językoznawczych wprowadzonych w 
poprzedzających semestrach akademickich na poziomie 
licencjatu.

C1 Zapoznanie studentów z pogłębionym informacjami dotyczącymi historii i rozwoju 
języka angielskiego

C2 Wyrobienie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się mechanizmami i 
terminologią językoznawczą

C3 Wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy teoretycznej do analizy języków powstałych na bazie angielszczyzny

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje pogłębioną wiedzę o kulturze i 
języku angielskim

K_W15

W_02 Student orientuje się w kulturze i języku angielskim K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować 
i oceniać informacje związane z językoznawstwem 
języka angielskiego, umie stosować różne rejestry 
języka, ma umiejętności badawcze, a dane potrafi 
umiejętnie wykorzystać i opisać po dobraniu 
odpowiednich narzędzi badawczych

K_UO2, K_U03, 
K_U04, K_U05, 

K_U06

U_02 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, 
prezentować ją i rozwijać zdolności mogące skutkować 
działalnością zmierzającą do zdobycia zawodu

K_U07, K_U08, 
K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

K_01 Student potrafi planować działania samodzielne i 
grupowe, mające na celu uzyskanie efektów 
badawczych i innych celów 

K_K04, K_K05, 
K_K06

K_02 Student rozumie zależności pozyskanej wiedzy z zakresu 
angielszczyzny dla  uzyskania efektów w rozwiązywaniu 
problemów zawodowych

K_K07, K_K08

Znane i przypomniane: zmiany samogłoskowe i spółgłoskowe w historii języka 
angielskiego. Rozwój języka angielskiego - zmiany morfologiczne i syntaktyczne. 
Nieznane, mniej znane i potencjalnie ciekawe: angielski jako amalgamat języków 
germańskich i romańskich. Pidgin English i konsekwencje tego zjawiska. Rodzaje 
kreolskiej angielszczyzny na świecie. Zapożyczenia z innych języków i pożyczki dla 
innych języków. Dialekty i akcenty.

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Wykład 
konwersatoryjny, 
dyskusja, prezentacja 
video 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
obserwacja, zaliczenie 
ustne

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony sprawdzian 
ustny

W_02 Wykład 
konwersatoryjny, 
dyskusja, prezentacja 
video 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
obserwacja, zaliczenie 
ustne

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony sprawdzian 
ustny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne, 
Burza mózgów, Praca 
indywidualna

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
obserwacja, zaliczenie 
ustne

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony sprawdzian 
ustny

U_02 Ćwiczenia praktyczne, 
Burza mózgów, Praca 
indywidualna

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
obserwacja, zaliczenie 
ustne

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony sprawdzian 
ustny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie wyników końcowego zaliczenia ustnego. W finalnej 
ocenie brane jest pod uwagę również zaangażowanie i aktywność studentów podczas 
zajęć oraz odpowiedzi ustne udzielane podczas zajęć na prośbę prowadzącego. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

K_01 Dyskusja, Praca w 
grupach, 

Praca w parach

Obserwacja,  
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Dyskusja, Praca w 
grupach, 

Praca w parach

Obserwacja,  
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

Literatura podstawowa

Lockwood, W. B. (1973) A Panorama of Indo-European Languages. London: Hutchinson. 

Lockwood, W. B. (1975) Languages of the British Isles past and present. London: André 

Deutsch. 

Trudgill, P. (2000) The Dialects of England. London: Wiley.

Literatura uzupełniająca

Hogg, R. (2002) An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Horobin, S. and J. Smith (2002) An Introduction to Middle English. Edinburgh: Edinburgh 

University Press.


