
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Język staroirlandzki  

Studia II stopnia rok II semestr I 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zaznajomienie studentów z historią języka irlandzkiego i jego miejscem wśród języków 

indoeuropejskich 

C2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami językoznawczymi z zakresu morfologii, fonologii, 

składni i semantyki 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Wiedza językoznawcza z zakresu historii języka, morfologii, fonologii i składni, umiejętność 

poznawania zagadnień jezykoznawczych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii języków europejskich. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca językoznawstwa historycznego   

EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 

historycznego, a w szczególności morfologii, fonologii i składni  

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach językoznawstwa historycznego 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. 

EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w językoznawstwie historycznym 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 

się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa historycznego, a w 

szczególności morfologii, fonologii, składni i etymologii 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 

historii języka irlandzkiego 

EK P_U10 Student analizuje złożone problemy semantyki historycznej w różnych językach. Posiada 

umiejętność merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne 

prowadzenie analizy danych historycznych. 

EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów w zakresie historii języka irlandzkiego 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr …  

K 1. Język staroirlandzki w grupie jezyków celtyckich; języki celtyckie a język 

protoindoeuropejski  
2 

K2. Zasady ortografii i wymowy staroirlandzkiej w porównaniu do języka 

współczesnego ; mutacje spółgłoskowe 
2 

K3.-K5. Rzeczownik staroirlandzki (rodzaj męski i i nijaki deklinacji –o); czasowniki 

słabe; kognaty 
6 

K6. Verba deponentia w łacinie i w języku staroirlandzkim ; deklinacja –io (rodzaj 2 



męski i nijaki rzeczowników 

K7. Rodzajnik określony (rodzaj męski i i nijaki) 2 

K8.-K9. Rzeczownik staroirlandzki (rodzaj żeński, deklinacja -a); rodzajnik okreslony 

(rodzaj żeński) 
4 

K10. Czasowniki mocne staroirlandzkie (w porównaniu z angielskimi) 2 

K11.-K12. Staroirlandzkie czasowniki złożone (compound verbs) vs. angielskie (phrasal 

verbs) 
4 

K13. Deklinacje –i (rodzaj żeński, męski i nijaki)  

K14. Powtórzenie materiału; mutacje; kognaty  

K15. Test sprawdzający wiedzę i umiejętności 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki, słowniki 

Instrukcje nauczyciela, dyskusje akademickie 

SPOSOBY OCENY  

F1 obecność na zajęciach 

F2 przygotowanie do zajęć i aktywność 

F 3 zaliczenie testu końcowego 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Przygotowanie do zajęć 26 

Konsultacje z nauczycielem 4 

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

 

1. Quin, E.G. (1975) Old-Irish Workbook. Dublin: RIA. 

2. Strachan, J. (1949) Old-Irish Paradigms. Dublin: RIA.  

Literatura uzupełniająca: 

1. Thurneysen, R. (1946) A Grammar of Old Irish. Dublin: DIAS. 

2. Pokorny, J. (1914) A Concise Old Irish Grammar and Reader. Dublin: Hodges, Figgis. 

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

Krzysztof Jaskuła camel@kul.pl 

 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Nie posiada 

wystarczającej 

wiedzy  

Posiada 

podstawową 

wiedzę o języku 

staroirlandzkim,  

Posiada 

pogłebioną wiedzę 

o języku 

staroirlandzkim,  

Posiada solidną 

wiedzę o języku 

staroirlandzkim,  

Efekt 

Umiejętności 

Nie potrafi 

posługiwać się 

słownikami i 

Potrafi tłumaczyc 

na jęz. angielski 

proste zdania   

Potrafi tłumaczyc 

na jęz. angielski 

proste zdania, 

Potrafi tłumaczyc 

na jęz. angielski 

proste zdania, 
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paradygmatami potrafi 

rozpoznawac 

mutacje 

spógłoskowe 

potrafi 

rozpoznawac 

mutacje 

spógłoskowe, 

formy 

czasownikowe i 

rzeczownikowe 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Nie potrafi 

współdziałać 
   

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Krzysztof Jaskuła, piątek 14.00-15.00 sala 947 

 

 

 


