
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Fonetyka (ćwiczenia) 

II rok studiów I stopnia (studia niestacjonarne) 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Rozwijanie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania wszystkich dźwięków mowy j. 

angielskiego (samogłoski, dwugłoski, spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów, fraz  jak i w 

mowie łączonej. 

C2 Rozwijanie umiejętności stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) słów, 

fraz, ciągów słów, dialogów oraz dłuższych tekstów użytkowych. 

C3 Zgłębianie znajomości fonetyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego. 

C4 Utrwalenie i stosowanie zjawisk fonetycznych w mowie łączonej, tj. asymilacja, elizja, epenteza, 

junktura, łączniki (r łączeniowe i wtrącone). 

C5 Nabycie i rozwijanie sprawności rozróżniania cech suprasegmentalnych – akcent zdaniowy, 

emfaza, rytm, intonacja, melodia, formy słabe. 

C6 Nabycie podstawowej znajomości zagadnień w zakresie fonetyki akustycznej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Zaliczony roczny kurs fonetyki. Usystematyzowana i uporządkowaną podstawowa wiedza z fonetyki 

opisowej i terminologii fonetycznej. Komunikacja na poziomie co najmniej B2.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą fonetyki języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotyczącą fonetyki opisowej (artykulacyjnej).   

EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonetyki opisowej w 

j. polskim. 

EK P_W05 Student ma wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa ogólnego, a w 

szczególności fonetyki opisowej. 

EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. 

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

fonetycznych. 

EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z 

wymową j. angielskiego. 

EK P_W12 Student zna mechanizmy produkcji dźwięków mowy ze szczególnym odniesieniem do j. 

angielskiego i polskiego. 

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

teoretyczną i praktyczna dotyczącą j. angielskiego w zakresie wymowy. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania 

wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski, dwugłoski i spółgłoski) w wymowie 

poszczególnych słów, fraz  jak i w mowie łączonej. 

EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami 

IPA) pojedynczych słów, ciągów słów, dialogów oraz dłuższych tekstów użytkowych. 

EK P_U01 Student posiada sprawność rozróżniania i odpowiedniego stosowania cech 

suprasegmentalnych – akcent zdaniowy, emfaza, rytm, intonacja, melodia, formy słabe oraz 

stosowania zjawisk fonetycznych w mowie łączonej, tj. asymilacja, elizja, epenteza, junktura, 

łączniki (r łączeniowe i wtrącone). 

EK P_U04 Student potrafi rozróżniać słuchowo niektóre rejestry i dialekty j. angielskiego na 

podstawie cech wymowy. 



EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane 

z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy 

wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna. 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

wymowy j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

wymowy j. angielskiego. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Ćwiczenia (C) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

C1 Powtórzenie podstawowych wiadomosci z zakresu fonetyki opisowej – powtórzenie i 

utrwalenie nazw organow mowy, miejsca i sposobu artykulacji dźwieków, diagramu 

samogłosek, symboli fonetycznych (IPA), mocnych i słabych form, praca domowa-

(transkrypcja pojedyńczych wyrazow, zdań oraz dialogu). 

2 

C2 Warianty transkrypcji fonetycznej – praktyczne ćwiczenia utrwaląjace, transkrypcja 

pojedynczych slów, fraz oraz dluższych tekstow. 
2 

C3 Powtorzenie samogłosek dlugich  – przypomnienie podstawowej terminologii oraz 

zagadnień, praktyczne ćwiczenia i udoskonalanie wymowy w laboratorium, praca 

domowa- (transkrypcja zdań oraz dialogu). 

2 

C4 Akcent zdaniowy oraz emfaza – omowienie zagadnień oraz ćwiczenia praktyczne w 

oparciu o jezyk polski oraz angielski, test z transkrypcji ze słuchu. 
2 

C5 Porównanie samogłosek krótkich oraz dlugich - przypomnienie podstawowej 

terminologii oraz zagadnień, praktyczne ćwiczenia i udoskonalanie wymowy w 

laboratorium, praca domowa- (transkrypcja pojedyńczych zdań oraz dialogu). 

2 

C6 Utrwalenie transkrypcji czasownikow nierególarnych, wybranych nazw własnych, 

imion, homografów, homofonów, wyrazów zapożyczonych oraz słów najcześciej 

sprawiających problemy – praca w grupach, wyszukiwanie oraz prezentacja 

najciekawszych przypadków transkrypcji grup słów. 

2 

C7 Powtórzenie dwugłosek  – przypomnienie podstawowej terminologii oraz zagadnień, 

praktyczne ćwiczenia i udoskonalanie wymowy w laboratorium, test z transkrypcji ze 

słuchu. 

2 

C8 Powtórzenie spółgłosek zwarto-wybuchowych, nosowych oraz lateralnych 

(bocznych)  – przypomnienie podstawowej terminologii oraz zagadnień, praktyczne 

ćwiczenia i udoskonalanie wymowy w laboratorium, praca domowa-(transkrypcja 

pojedyńczych zdań oraz dialogu). 

2 

C9 Omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów oraz wystawienie ocen. 2 

Suma godzin 18 

Semestr II  

C1 Typy akcentu – akcent w wyrazach prostych, złożonych, akcent zdaniowy, 

wstawianie i omijanie akcentu, omówienie podstawowych zagadnień oraz praktyczne 

ćwiczenia akcentu w laboratorium,  praca domowa-(transkrypcja I fragmentu bajki). 

2 

C2 Łączenie i pauza w mowie  - omówienie podstawowych zagadnień oraz praktyczne 

ćwiczenia mechanizmów łączenia elementów zdaniowych oraz zastosowania pauzy w 

laboratorium, test z transkrypcji ze słuchu. 

2 

C3 Wybrane aspekty mowy łączonej – asymilacja, epenteza, elizja, junktura etc. 

Przypomnienie podstawowych zagadnień oraz praktyczne ćwiczenia w laboratorium,  

praca domowa-(transkrypcja II fragmentu bajki) 

2 

C4 Prezentacja wybranych aspektów mowy łączonej – asymilacja, epenteza, elizja, 

junktura etc. w wybranch językach. 
2 

C5 Powtórzenie spółgłosek zwarto-szczelinowych oraz szczelinowych  – przypomnienie 

podstawowej terminologii oraz zagadnień, praktyczne ćwiczenia i udoskonalanie 
2 



wymowy w laboratorium, praca domowa-(transkrypcja dialogu). 

C6 Rytm w języku angielskim – natura rytmu, poszczególne wzory i przykłady rytmu 

zdaniowego, omówienie zagadnień oraz praktyczne ćwiczenia w laboratorium, test z 

transkrypcji ze słuchu. 

2 

C7 Charakterystyka intonacji w języku polskim oraz angielskim – podział intonacji, jak 

oznaczać intonację, omówienie podstawowej terminologii oraz zagadnień, praktyczne 

ćwiczenia w laboratorium, praca domowa-(transkrypcja dialogu). 

2 

C8 Typy melodii i ich funkcja - omówienie podstawowej terminologii oraz zagadnień, 

praktyczne ćwiczenia w laboratorium. 
2 

C9 Omówienie transkrypcji, zaliczenie zdań na akcent, rytm, intonację oraz melodię, 

wystawienie ocen. 
2 

Suma godzin 18 

Suma godzin w semestrze I i II 36 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Laboratorium językowe 

Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej 

Projektor multimedialny oraz laptop z głośnikami 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu transkrypcje zdań, dialogów oraz dłuższych tekstów użytkowych, 

cztery zestawy (zdania/dialogi/teksty) do transkrypcji w semestrze, które podlegają ewaluacji.  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2  Dwa kolokwia z transkrypcji ze słuchu, zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. 

P3 Zaliczenie wymowy poszczególnych dialogów poświeconych poszczególnym dźwiękom oraz 

takim zjawiskom fonetycznym jak asymilacja, elizja, epenteza, junktura, łączniki (r łączeniowe i 

wtrącone). Zaliczenie zdań z uwzględnieniem akcentu zdaniowego, emfazy, rytmu, intonacji, 

melodii. Przygotowanie prezentacji dotyczącej najciekawszych przypadków transkrypcji słów 

z grupy: czasowniki nierególarne, wybrane nazwy własne, imiona, homografy, homofony, 

wyrazy zapożyczone oraz słowa najcześciej sprawiające problemy. Prezentacja procesów 

asymilacji, elizji, epentezy itp. w wybranych językach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Ćwiczenia kondycyjne dialogów i materiałów zadanych w domu 100 

Przygotowanie materiałów do zajęć 15 

Udział w zajęciach 36 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 10 

Konsultacje 4 

SUMA 165 

Sumaryczna liczba punktów ects dla przedmiotu za sem I i II 6 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z fonetyki 

opisowej i 

terminologii 

fonetycznej. 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z fonetyki 

opisowej i 

terminologii 

fonetycznej. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z fonetyki 

opisowej i 

terminologii 

fonetycznej. 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

fonetyki opisowej 

i terminologii 

fonetycznej. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

rozróżniania w 

wymowie 

dźwieków mowy j. 

Angielskiego. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

dotyczące 

wymowy j. ang. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

wymowy j. ang. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

wymowy j. ang. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych. 

Brak 

zaangażowania 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 

Ćwiczenia prowadzone są w dwóch grupach oraz maja charakter praktyczno-teoretyczny z uwagi na 

to, iż nie maja suplementu w postaci wykładu. 

Zajęcia prowadzone są w j. angielskim. 

Konsultacje: piątki, godz. 18.15 – 19.00 oraz niedziele, godz. 8.15-9.00, pok. C-940 
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