
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Historia literatury angielskiej 

(I rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr I)   

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie studentów z czołowymi dziełami literatury angielskiej od jej początków do okresu 

przedromantycznego (V-XVIII w.) oraz ich kontekstem historyczno-kulturowym 

C2 Rozwijanie warsztatu analizy i interpretacji literaturoznawczej 

C3 Poszerzanie wiedzy o kulturze i historii Wielkiej Brytanii 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Podstawowa wiedza o literaturze i terminologii literaturoznawczej; znajomość języka angielskiego 

na poziomie co najmniej CEF B1+. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury angielskiej (V-XVIII w.) 

EK K_W02 zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku angielskim  

EK K_W03 zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku polskim  

EK K_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą literaturę angielską (V-XVIII w.)  

EK K_W10 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju literatury angielskiej (V-

XVIII w.)  

EK K_W11 zna i rozumie główne nurty w literaturze angielskiej (V-XVIII w.)  

EK K_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury angielskiej (V-

XVIII w.)  

EK K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się literatury angielskiej (V-XVIII 

w.)  

EK K_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 

własnych myśli i poglądów w odniesieniu do literatury angielskiej (V-XVIII w.) 

EK K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i 

praktyczną znajomością literatury angielskiej (V-XVIII w.) 

EK K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać informacje dotyczące literatury angielskiej 

(V-XVIII w.)  

EK K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 

w języku angielskim w odniesieniu do dzieł literatury angielskiej (V-XVIII w.) 

EK K_U06 potrafi dokonać prezentacji opracowanych zagadnień z dziedziny literatury 

angielskiej (V-XVIII w.)  

EK K_U09 wykrywa zależności i powiązania między poszczególnymi dziełami literatury 

angielskiej (V-XVIII w.)  

EK K_U10 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą 

angielską (V-XVIII w.)  

EK K_U12 potrafi krytycznie czytać utwory literackie z dziedziny literatury angielskiej (V-

XVIII w.) 

EK K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz potrafi formułować 

wnioski 

EK K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy o literaturze angielskiej (V-XVIII w.) i 

posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju 

EK K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analizy i interpretacji utworów 



literackich z dziedziny literatury angielskiej (V-XVIII w.)  

EK K_K09 ma świadomość znaczenia literatury angielskiej (V-XVIII w.) w kulturze 

europejskiej i światowej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – ćwiczenia (Ć) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

Ć1. Wprowadzenie do kursu 2 

Ć2. The Wanderer, The Seafarer 2 

Ć3. Beowulf (selection) 2 

Ć4. The Dream of the Rood 2 

Ć5. Sir Gawain and the Green Knight 2 

Ć6. G. Chaucer: from Canterbury Tales 2 

Ć7. Everyman 2 

Ć8. The Pearl, Piers Plowman 2 

Ć9. Renaissance sonnets (selection) 2 

Ć10. Christopher Marlowe: Doctor Faustus 2 

Ć11. Thomas Kyd: The Spanish Tragedy 2 

Ć12. Ben Jonson: Volpone 2 

Ć13. Test z wiedzy o literaturze angielskiej (V-XVIII w.) 2 

Ć14. W. Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream 2 

Ć15. Poprawa testu, podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, 

udzielenie zaliczeń. 
2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Teksty utworów literackich, które są omawiane na zajęciach, opracowania i omówienia 

przygotowane przez prowadzącego 

 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena za aktywny udział w zajęciach 

F2 Ocena za przygotowanie do zajęć 

P1 Ocena z testu semestralnego 

P2 Ocena semestralna będąca połączeniem F1, F2 i P1. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Przygotowanie do zajęć 30 

  

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 Baugh, A. C.,  A Literary History of England 

 Carter, R.; McRae, J., The Routledge History of Literature in English, 1997 

 Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, 1977  



 Daiches, D., A Critical History of English Literature 

 Drabble, M. (red.), The Oxford Companion to English Literature, 1985 

 Ford, B. (red.), The Cambridge Cultural History of Britain, 1992 

 Ford, B. (red.), The New Pelican Guide to English Literature, 1982 

 Fowler, A., A History of English Literature, 1987 

 Mroczkowski, P., Historia Literatury Angielskiej, 1981 

 Sikorska, L.,  A Short History of English Literature 
 

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

dr Łukasz Borowiec, lukbor@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada wiedzy o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); nie 

zna podstawowej 

terminologii z nią 

związanej  

Student posiada 

znikomą wiedzę o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); w 

niewielkim 

stopniu zna 

podstawową 

terminologię z nią 

związaną 

Student posiada 

dobrą wiedzę o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); w 

wyraźnym stopniu 

zna podstawową 

terminologię z nią 

związaną 

Student posiada 

szeroką wiedzę o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); bardzo 

dobrze zna 

podstawową 

terminologię z nią 

związaną 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

potrafi 

analizować i 

interpretować 

utworów 

literatury 

angielskiej (V-

XVIII w.); nie 

potrafi 

wypowiadać się o 

niej precyzyjnie i 

logicznie; nie 

dostrzega 

związków między 

utworami 

nawzajem oraz 

między nimi i 

szerszym 

kontekstem 

kulturowym 

Student w 

znikomym 

stopniu potrafi 

analizować i 

interpretować 

utwory literatury 

angielskiej (V-

XVIII w.); z 

trudem potrafi 

wypowiadać się o 

niej precyzyjnie i 

logicznie; w 

bardzo małym 

stopniu dostrzega 

związki między 

utworami 

nawzajem oraz 

między nimi i 

szerszym 

kontekstem 

kulturowym 

Student potrafi 

sprawnie 

analizować i 

interpretować 

utwory literatury 

angielskiej (V-

XVIII w.); potrafi 

zadowalająco 

wypowiadać się o 

niej precyzyjnie i 

logicznie; 

wyraźnie 

dostrzega związki 

między utworami 

nawzajem oraz 

między nimi i 

szerszym 

kontekstem 

kulturowym 

Student potrafi 

biegle analizować 

i interpretować 

utwory literatury 

angielskiej (V-

XVIII w.); potrafi 

bez trudu 

wypowiadać się o 

niej precyzyjnie i 

logicznie; 

dostrzega 

pogłębione 

związki między 

utworami 

nawzajem oraz 

między nimi i 

szerszym 

kontekstem 

kulturowym 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie zna 

zakresu swojej 

wiedzy o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); nie 

potrafi 

współpracować w 

grupie podczas 

Student w 

znikomym 

stopniu zna 

zakres swojej 

wiedzy o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); ma 

duże trudności, 

Student dobrze zna 

zakres swojej 

wiedzy o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); potrafi 

sprawnie 

współpracować w 

grupie podczas 

Student bardzo 

dobrze zna zakres 

swojej wiedzy o 

literaturze 

angielskiej (V-

XVIII w.); potrafi 

twórczo i 

efektywnie 

współpracować w 
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analizy i 

interpretacji 

utworów; nie 

dostrzega 

znaczenia 

literatury 

angielskiej w 

kulturze  

gdy współpracuje 

w grupie podczas 

analizy i 

interpretacji 

utworów; w 

niewielkim 

stopniu dostrzega 

znaczenie 

literatury 

angielskiej w 

kulturze 

analizy i 

interpretacji 

utworów; 

wyraźnie 

dostrzega 

znaczenie 

literatury 

angielskiej w 

kulturze 

grupie podczas 

analizy i 

interpretacji 

utworów; 

dostrzega 

wieloaspektowe 

znaczenie 

literatury 

angielskiej w 

kulturze 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: wtorek 10.50-12.20, sala C-940.  

 

 


