
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Fonologia (ćwiczenia) 

I rok studiów II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Pogłębienie wiedzy z dziedziny fonologii prowadzące do specjalizacji językoznawczej 

C2 Zapoznanie studentów z modelem Fonologii Rządu 

C3 Rozwój umiejętności porównywania istniejących modeli teoretycznych 

C4 Nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy fonologicznej wybranego zjawiska w obrębie 

danego systemu językowego 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego zaawansowany, pozwalający na wnikliwą lekturę opisów i analiz 

fonologicznych. 

Dobra znajomość fonetyki języka angielskiego oraz podstawowa wiedza z zakresu fonologii po 

ukończonym kursie fonetyki i fonologii na studiach I stopnia.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma poszerzoną wiedzę dotyczącą fonologii języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca Fonologii Rządu   

EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonologii w j. 

polskim na poziomie rozszerzonym 

EK P_W05 Student ma poszerzoną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 

ogólnego mających wplyw na aspekt fonologiczny, a w szczególności fonetyki i morfologii 

EK P_W07 Student ma poszerzoną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. 

EK P_W10 Student ma poszerzoną wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań 

fonologicznych 

EK P_W10 Student ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych zjawiskach związanych z  fonologią  j. 

angielskiego 

EK P_W12 Student zna mechanizmy rządzące reprezentacją fonologiczną dźwięków mowy ze 

szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów II stopnia wiedzą 

teoretyczną i praktyczna znajomością fonologii, zwłaszcza j. angielskiego i j. polskiego 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania 

mechanizmów fonologicznych oraz reprezentacji wszystkich segmentów j. angielskiego (samogłoski 

i spółgłoski)  

EK P_U04 Student potrafi wskazać na różnice typologiczne między różnymi systemami 

fonologicznymi, np. angielskim i polskim oraz dialektami jęz. angielskiego 

EK P_U05 Student posiada pogłębioną umiejętność badawczą przeprowadzenia analizy 

fonologicznej wybranych zjawisk, student posiada poszerzoną sprawność w interpretacji 

fonologicznej zjawisk suprasegmentalnych 

EK P_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień, w zakresie 
fonologii,  
EK P_U08 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejetności praktyczne związane 

z analizą fonologiczną, korzystając z różnych źrodeł: publikacje książkowe, słowniki wymowy, 

specjalistyczne opisy wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się 

wskazówkami opiekuna 



EK P_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 
językowych z zakresu fonologii zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych 

umiejętności w zakresie analizy fonologicznej i rozumie perspektywy dalszego rozwoju 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

wymowy j. angielskiego oraz fonologii tego języka 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  2 

K1. Fonologia generatywna. Podstawowe pojęcia i narzędzia analizy 2 

K2. Zjawiska alternacji i dystrybucji dźwięków 2 

K3. Reprezentacja fonologiczna oraz mechanizm derywacji 2 

K4. Parametry oraz zasady uniwersalne 2 

K5. Fonologia a morfologia 2 

K6. Test z zakresu rozdzialu pierwszego podręcznika 2 

K7. Poziomy reprezentacji fonologicznej 2 

K8. Definicje i struktura konstytuanty fonologicznej 2 

K9. onset rym nukleus jako konstytuanty fonologiczne 2 

K10. Fonotaktyka a wyodrębnienie kontytuant 2 

K11. Wewnętrzna struktura domen fonologicznych 2 

K12. Test sprawdzający wiedzę z rozdzialu drugiego podręcznika 2 

K13. Dźwięk jako struktura złożona 2 

K14. Elementy a cechy dystynktywne 2 

K15. Elementy samogłoskowe  2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 

30 

 

Semestr II 2 

K1. Elementy spółgłoskowe 2 

K2. Geometria elementów w przestrzeni subskeletalnej 2 

K3. Test sprawdzający wiedzę z zakresu rozdziału 3 2 

K4. Hierarchia fonologiczna 2 

K5. Problem ’head’ w strukturze prozodycznej i melodycznej 2 

K6. Licencjonowanie – definicja oraz mechanizm działania 2 

K7. Zagadnienie złożoności segmentu 2 

K8. Puste pozycje w strukturze fonologicznej. 2 

K9. Test sprawdzający wiedzę z zakresu rozdzialu 4 2 

K10. Lenicja jako osłabienie segmentu 2 

K11. Problem spółgłoski [r] w jęz. angielskim 2 

K12. Istniejące analizy fonologiczne angielskiego [r] 2 

K13. Segmenty ‘dryfujące’ (niepodłączone do pozycji skeletalnej) 2 

K14. Samogłoski przed [r] – efekty fonetyczne a struktura fonologiczna 2 

K.15. Test sprawdzający wiedzę z zakresu rozdzialu 5 2 

 

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręcznik J. Harrisa English Sound Structure, London: Blackwell 1994 

Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci czytają w domu rozdziały podręcznika do dyskusji oraz ćwiczeń na zajęciach oraz 



różnych innych form pracy wynikających z przebiegu zajęć 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 

P2 Kolokwia ewaluacyjne obejmujące materiał poszczególnych rozdziałów zaliczane od 60% maksymalnej 

liczby punktów. 

P3 Zaliczenia wymowy poszczególnych dialogów poświeconych poszczególnym dźwiękom 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA/semestr 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Lektura poszczególnych rozdziałów oraz dyskusja na zajęciach 120 

Przygotowanie materiałów do zajęć 15 

Udział w pracach w grupach 30 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 15 

Konsultacje 4 

SUMA 184 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
9 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. J. Harris (1994) English Sound Structure 

2. E. Gussmann (2002) Phonology. Analysis and Theory 

3. M. Charette (1991) Conditions on Phonological Government 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1. Anna Bloch-Rozmej, abloch@kul.lublin.pl 

2.  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z zakresu 

Fonologii Rządu 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z Fonologii 

Rządu 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

z Fonologii Rządu 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

modelu Fonologii 

Rządu 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności w 

stosowaniu analizy 

w ramach modelu 

Fonologii Rządu 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

dotyczące analizy 

fonologicznej 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące analizy 

fonologicznej 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące analizy 

fonologicznej 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych.Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

sie 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: wtorki 11-12.30, pok. C-946. 

 



 


