
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Morfologia (ćwiczenia specjalizacyjne) 

I studiów niestacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii morfologii z uwzględnieniem osiągnięć  i 

ograniczeń różnych modeli teoretycznych. 

C2 Zapoznanie studentów zarówno z podstawowymi jak i bardziej zaawansowanymi metodami i 

problemami analizy morfologicznej w oparciu o dane z różnych języków  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich. Poziom j. angielskiego według 

założeń naboru na studia Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu fonetyki, fonologii, 

składni i semantyki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu morfologii, rozumianej jako 

część składowa kompetencji językowej i jako dział lingwistyki. Rozumie rolę morfologii w systemie 

językoznawczym oraz jej interakcje z pozostałymi modułami gramatycznymi tj. fonologią, składnią i 

semantyką. Zna cele, zakres i specyfikę analizy morfologicznej oraz sposoby jej przeprowadzania w 

ramach różnych modeli. Posiada wiedzę nt. kategorii słowotwórczych i fleksyjnych oraz klasyfikacji 

typologicznej języków z punktu widzenia ich budowy morfologicznej. 

EK P_W02 Student zna terminologię niezbędną do opisu i analizy danych morfologicznych z 

różnych języków   

EK P_W03 Student zna podstawową terminologię z zakresu morfologii w języku polskim 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół i modeli morfologicznych; zna podstawowe 

kryteria oceny ich wartości 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej, a w 

szczególności analizy danych językowych w ujęciu morfologii leksykalnej. 

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

nowych osiągnięciach w dziedzinie analizy morfologicznej 

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

się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie analizy morfologicznej 

EK P_W13 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wypowiadanie  myśli podczas dyskusji, sprawdzianów i egzaminów z zakresu morfologii 

EK P_U02 Student potrafi analizować dane językowe, oceniać, selekcjonować i integrować 

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

zakresie ich struktury morfologicznej 

EK P_U05 Student wie jak formułować i przedstawiać graficznie reguły morfologiczne. Potrafi 

porównać różne analizy tego samego problemu. Interpretuje je i ocenia. 

EK P_U12 Student dostrzega zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a zmianami 

w strukturze leksykonu – ich bezpośrednim przejawem jest tworzenie neologizmów 



EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

EK P_ K05 Student aktywnie bierze udział dyskusji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K 1. Morfologia jako część składowa kompetencji językowej oraz jako dziedzina 

językoznawstwa – historia morfologii 
2 

K2. Morfologia jako dziedzina językoznawstwa, cele i zakres analizy morfologicznej 

Morfologia w różnych językach (typologia), cele analizy morfologicznej (podejście 

funkcjonalne i generatywne) 

2 

K3. Podstawowe zagadnienia i pojęcia: słowo, wyraz tekstowy, morfem a morf (typy), 

postawa słowotwórcza, temat, wykładniki formalne, paradygmat, fleksja, derywacja etc. 2 

K4.-5. Problemy segmentacji morfologicznej, podstawowe zasady analizy 

morfologicznej (homonimia, synonimia, morf zerowy, problem morfów pustych). 
Morfologia konkatenatywna i niekonkatenatywna (alternacje samogłoskowe i 

spółgłoskowe, transfiksacja, reduplikacja, konwersja, skrócenie podstawy 

słowotwórczej) 

4 

K6.-7. Warianty morfemów : allomorfy fonologiczne i supletywne, allomorfy 

uwarunkowane fonologicznie, gramatycznie i leksykalnie ; Powtórzenie materiału 
4 

K.8. Powtórzenie materiału 2 

K9. Test 2 

K10. Leksykon i reguła morfologiczna (forma reguły morfologicznej w różnych 

modelach, struktura leksykonu, neologizmy, słowa potencjalne, produktywność, 

motywacja) 

2 

K11.-12. Słowotwórstwo. Pojęcie motywacji słowotwórczej, kategoryzacja, typy 

słowotwórstwa. Podział funkcjonalny kategorii morfologicznych (Transpozycja, 

mutacja, modyfikacja, derywaty ekspresywne). Przegląd kategorii i typów 

słowotwórczych derywatów rzeczownikowych, przymiotnikowych i czasownikowych. 

(w jęz. angielskim i polskim w szczególności) 

4 

K13.-14. Złożenia i złożeniowce w języku angielskim: klasyfikacja syntaktyczna i 

funkcjonalna; Powtórzenie 
4 

K15. Test 2 

  

Semestr II  

K1.-2. Fleksja. Problemy definicyjne. Typologia kategorii. Kategorie verbalne: osoba 

gram., czas aspekt, taksis, tryb, strona, negacja, liczba i rodzaj. Kategorie imienne : 

rodzaj, deprecjatywność – honoryfikatywność, przypadek, apel, liczba, stopień 

4 

K3.-4. Fleksja a derywacja – (charakterystyka, kryteria klasyfikacji, wypadki graniczne 

nie poddające się jednoznacznej analizie)  
4 

K5. Fleksja a derywacja – ujęcie w różnych modelach teoretycznych 2 

K.6. Procesy morfologiczne w ujęciu diachronicznym ; Powtórzenie materiału 2 

K.7. Test 2 



K 8.-9. Produktywność, kreatywność, analogia. Słowo potencjalne, innowacja, 

neologizm 

Kreatywne procesy tworzenia nowych jednostek językowych: ucięcia, kontaminacje, 

skróty, skrótowce (akronimy), analogia, metafora, metonimia 

4 

K10.- 11. Produktywność jako zjawisko ilościowe i jakościowe, ograniczenia natury 

pragmatycznej, semantycznej, składniowej, morfologicznej i fonologicznej 
4 

K12. Najnowsze trendy w słowotwórstwie angielskim 2 

K13. Paradygmatyka fleksyjna (typy klas fleksyjnych, rola tematu fleksyjnego, 

produktywność klas fleksyjnych, synkretyzm, defektywność, peryfraza) 
2 

K14. Podział tekstu na wyrazy (afiks a klityk, złożenie a fraza) klasyfikacja klityków ; 

Powtórzenie 
2 

K15. Test 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Praca z tekstem, dyskusja, praca w parach i grupach - analiza danych, rozwiązywanie problemów, 

stawianie i testowanie hipotez, prezentacje wybranych zagadnień morfologicznych przez studentów 

Praca ze słownikiem 

Prezentacje multimedialne 

Testy 

SPOSOBY OCENY  

F1 Przed omówieniem kolejnego tematu zajęć, studenci samodzielnie studiują konkretne rozdziały z 

podręcznika wskazane przez prowadzącego. Studenci mają możliwość wyrażania swojej wiedzy i 

pytań związanych z danym zagadnieniem w trakcie dyskusji problemowej na zajęciach. 

F2 Studenci ugruntowują zdobytą wiedzę poprzez ćwiczenia praktyczne na danych językowych z 

różnych języków 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych w semestrze 

P2 Testy  zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Uczestnictwo w zajęciach 60 

Przygotowanie się do zajęć 145 

Przygotowanie do prac kontrolnych 145 

SUMA 350 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
14 (7+7) 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Haspelmath, M. 2002. Understanding Morphology. London: Arnold. 

2. Szymanek, B. 1989. Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: PWN. 

3. Stekauer, P. and R. Lieber (eds.) 2005. Handbook of Word-Formation. Dordrecht: Springer. 

4. Bauer, L. 1983. English Word Formation. Cambridge: Cambridge University Press. 



5. Bauer, L. 1988. Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

6. Matthews, P. H. 1997. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford: Oxford 

University Press. 

7. Booij, G., Ch. Lehmann, J. Mugdan, W. Kesselheim, and S. Skopeteas. 2000. Morphology. 

An International Handbook on Inflection and Word-Formation. Berlin, New York: Walter de 

Gruyter. 

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

Dr Maria Bloch-Trojnar, bloch@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie zna 

podstawowej 

terminologii i zasad 

analizy 

morfologicznej  

Student wykazuje 

słabą znajomość 

terminologii i zasad 

analizy 

morfologicznej. 

Student przejawia 

dobrą znajomosć 

terminologii i zasad 

analizy 

morfologicznej  

Student przejawia 

całkowitą 

znajomość 

terminologii i zasad 

analizy 

morfologicznej  

Efekt 

Umiejętności 

Student w ogóle nie 

potrafi zastosować 

reguł analizy 

morfologicznej i nie 

przejawia 

samodzielnej 

aktywności w celu 

poznania tych reguł. 

Student nie zawsze 

potrafi adekwatnie 

zinterpretować 

strukturę słów 

morfologicznie 

złożonych. 

Przejawia 

samodzielną 

aktywność w celu 

poznania reguł ją 

określających. 

Student w 

większości 

przypadków potrafi 

adekwatnie 

zinterpretować 

strukturę słów 

morfologicznie 

złożonych. 

Przejawia 

samodzielną 

aktywność w celu 

poznania reguł ją 

określających. 

Doskonale zna 

teorię analizy 

morfologicznej i 

stosuje ją 

praktycznie 

bezbłędnie w 

ćwiczeniach 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych.Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

Student 

współpracuje w 

grupie w 

ograniczonym 

stopniu: wykonuje 

polecenia, 

odpowiada na 

pytania, ale nie 

podejmuje 

inicjatywy i nie 

angażuje się we 

wspólne działania. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student umiejętnie 

współpracuje w 

grupie, inicjuje i 

angażuje się w 

działania na rzecz 

poszerzenia swojej 

wiedzy i innych.  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: poniedziałek godz. 11.00 – 12.30 sala 947 
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