
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

                                                                 I. KARTA PRZEDMIOTU 
 Językoznawstwo Historyczne -  ćwiczenia   
studia niestacjonarne II°, rok I i II (semestr I i II) 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Nabycie wiedzy i umiejętności pomocnych w przygotowaniu pracy magisterskiej w zakresie 
językoznawstwa historycznego 
C2 Wykształcenie umiejętności tworzenia akademickiego tekstu o charakterze naukowo-badawczym 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Podstawowa znajomość pojęć i zagadnień z dziedziny językoznawstwa historycznego  
2. Uczestnictwo w seminarium - Językoznawstwo Historyczne 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii języka angielskiego. 

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 semantyki historycznej 

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 

semantyki historycznej 

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 

angielskiego 

EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie ocenia treści 

zawarte w przeczytanych źródłach. 

EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. Interpretuje je i 

ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikują je w oparciu o historyczne dane językowe. 

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 angielskiego 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy magisterskiej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - cwiczenia 
Liczba 

godzin 
ROK I - Semestr I 

1. Overview of the course 4 

2. Old English -  political and historical background 4 

3. Old English – OE as a Germanic language 4 

4. Phonological system of OE, OE phonological changes 4 

5. OE morphology 4 

6. OE syntax 4 

7. Lexical and semantic change in OE 4 



8. Reserve 2 

ROK I - Semestr II 

9. Introduction to historical semantics 4 

10. Prior and current work on semantic change (1) 4 

11. Prior and current work on semantic change (2) 4 

12. Meaning and use 4 

13. Meaning and grammar 4 

14. Mechanisms of semantic change (1) 4 

15. Mechanisms of semantic change (2) 4 

16. Reserve 2 

ROK II - Semestr III 

1. ME - political and historical background 4 

2. ME – phonological change (1) 4 

3. ME – phonological change (2) 4 

4. ME – morphological change 4 

5. ME – syntactic change 4 

6. Lexical and semantic change in the history of English (1) 4 

7. Lexical and semantic change in the history of English (2) 4 

8. Reserve 2 

ROK II - Semestr IV 

9. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

10. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

11. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

12. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

13. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

14. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

15. Semantic and Lexical change in English – case studies 4 

16. Reserve 2 

                                                      Suma godzin 120 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Materiały autorskie zamieszczone na stronie internetowej katedry Językoznawstwa Historycznego i 
Stosowanego 

2. Elektroniczne zasoby internetowe (słownik jęz. staroangielskiego, słownik jęz. średnioangielskiego, 
tezaurus jęz. staroangielskiego, Oxford English Dictionary) 

3. Elektroniczne korpusy danych 

4. Literatura fachowa 

5. Badania empiryczne przygotowane i prowadzone przez studentów 

SPOSOBY OCENY  

1. Sprawdziany przeprowadzane na zakończenie każdego semestru nauki  

2. Prezentacja wybranych zagadnień na podstawie danych opracowanych przez studentów 

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 

Średnia liczba 

godzin na 

zrealizowanie 

aktywności 

Obecność na zajęciach 120 

Przygotowanie do zajęć  70 

Przygotowanie prezentacji wyników badań opracowanych przez studentów  70 

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego w oparciu tematykę kursu 290 

Przygotowanie i redakcja pracy magisterskiej 290 



SUMA 840 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 28 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Handouts prepared by the teacher and made available through the internet site of the Department of English 
Historical Linguistics at KULJPII. 

Blake, N.F. (1992). ed. The Cambridge history of the English language II: 1066-1476. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Hogg, R.M. (1992). ed. The Cambridge history of the English language I: the beginnings to 1066. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Hollmann, W. (2009). Semantic Change. In J. Culpeper, F. Katamba, P. Kerswill, and T. McEnery, English 
Language: Description,Variation and Context (pp. 525-536). Basingstoke: Palgrave. 

 
Lass, R. (1999) ed. The Cambridge history of the English language III: 1476-1776. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
McMahon, A. (1994). Understanding Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Romaine, S. (1998). ed. The Cambridge history of the English language IV: 1776-1997. Cambridge: Cambridge 

University Press 
Traugott, E., and Dasher, R. (2001). Regularity in Semantic Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
 

 

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

dr Jerzy Wójcik,  e-mail: jwojcik@kul.pl 

dr Magdalena Charzyńska-Wójcik, mcwojcik@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Z – zaliczenie na ocenę: 
Osoba, która uzyskała zaliczenie 

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

Efekty 
kształcenia w 
kategorii 
wiedzy (W) 
 

Student nie posiada 

podstawowej wiedzy 

z zakresu historii 

języka angielskiego i 

zagadnień 

związanych  

z semantyka 

historyczną języka 

angielskiego 

Student wykazuje się 

elementarną 

znajomością zagadnień 

z zakresu historii 

języka angielskiego i 

zagadnień związanych  

z semantyka 

historyczną języka 

angielskiego 

Student zna w 

stopniu dobrym 

zagadnienia z 

zakresu historii 

języka angielskiego 

i semantyki 

historycznej języka 

angielskiego 

Student bardzo 

dobrze opanował 

wiedzę z zakresu 

historii języka 

angielskiego i 

zagadnień 

związanych  

z semantyka 

historyczną 

języka 

angielskiego 

 
Efekty 
kształcenia w 
kategorii 
umiejętności 
(U) 
 

Student nie opanował 

umiejętności 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej nad 

pracą magisterską 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania zdobytej 

wiedzy w pracy 

badawczej nad pracą 

magisterską w stopniu 

dostatecznym 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej 

nad pracą 

magisterską w 

stopniu dobrym 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy 

w pracy 

badawczej nad 

pracą magisterską 

w stopniu bardzo 

dobrym 

 
Efekt 
kształcenia w 
kategorii 
kompetencji 
personalnych i 

Student nie opanował 

niezbednych 

kompetencji 

personalnych i 

społecznych 

Student opanował 

niezbedne kompetencje 

personalne i społeczne 

w stopniu 

dostatecznym 

Student opanował 

niezbedne 

kompetencje 

personalne i 

społeczne w stopniu 

dobrym 

Student opanował 

niezbedne 

kompetencje 

personalne i 

społeczne w 

stopniu bardzo 

dobrym 



społecznych 
(K) 
 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Przedmiot prowadzi do zdobycia wiedzy oraz niezbednych umiejętności ułatwiających powstanie magisterskiej 

pracy dyplomowej opartej na indywidualnym projekcie badawczym polegającym na szczegółowej analizie 

zmian semantycznych i leksykalnych jakie zaszły w obrębie wybranego przez studenta pola semantycznego w 

historii języka angielskiego. 

 

 

 


