
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Minimalizm w składni (ćwiczenia) 

II rok studiów stacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie studentów z najnowszym trendem w ramach gramatyki generatywnej - Programem 

Minimalistycznym. Pokazanie studentom, co nowego wnosi ten model i jakie są jego zalety oraz 

ograniczenia. 

C2 Wykształcenie u studentów umiejętność samodzielnej analizy danych językowych za pomocą 

minimalistycznego modelu teoretycznego. 

C3 Nabycie sprawności w porównywaniu procesów składniowych zachodzących w różnych językach 

oraz analizowaniu ich  za pomocą narzędzi dostępnych w ramach modelu. 

C4 Rozwój umiejętności wyszukiwanie artykułów dotyczących wybranych zagadnień składniowych 

w publikacjach książkowych lub internetowych. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Uporządkowana wiedza  składniowa z poziomu I roku studiów stacjonarnych II stopnia (znajomość 

terminologii składniowej, umiejętność analizy operacji składniowych pozwalających m.in. na 

tworzenie zdań prostych/złożonych, twierdzących/pytajnych,  świadomość restrykcji dotyczących 

wybranych konstrukcji składniowych). 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą tendencji rozwojowych w najnowszej składni 

generatywnej. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotyczą składni, a zwłaszcza Programu Minimalistycznego 

języku angielskim na poziomie rozszerzonym.   

EK P_W04 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę używaną w obrębie składni 

generatywnej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych. 

EK P_W08 Student jest świadomy powiązań pomiędzy Programem Minimalistycznym a 

wcześniejszymi modelami generatywnymi. 

EK P_W9 Student zna i rozumie zaawansowane analizy składniowe w ramach omawianego modelu. 

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

teoretyczną i praktyczną znajomością rozwoju składni generatywnej, a w szczególności Programu 

Minimalistycznego. 

EK P_U02 Student potrafi w oparciu o założenia Programu Minimalistycznego oceniać poprawność 

struktur i procesów składniowych oraz formułować krytyczne sądy na ich temat. 

EK P_U05 Student potrafi przeprowadzić analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 

poglądów w zakresie Programu Minimalistycznego 

EK P_U06 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze , ponieważ rozpoznaje operacje 

składniowe zachodzące w ramach Programu Minimalistycznego, definiuje je oraz jest świadomy 

ograniczeń, jakim one podlegają. 

EK P_U08 Student potrafi samodzielnie docierać do źródeł pomocnych w pogłębianiu wiedzy 

dotyczącej omawianego modelu. 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego poszerzania wiedzy z teorii składni. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  Liczba godzin 

Semestr II   

Ć1. Stadia w rozwoju gramatyki generatywnej (nacisk na najnowszy trend w ramach 

tego podejścia, tj. Program Minimialistyczny) ; model gramatyki zaproponowany w 

ramach Programu Minimalistycznego oraz poszczególne fazy jego rozwoju od lat 

90tych ubiegłego stulecia do chwili obecnej  

2 

Ć2. Pojęcie cechy formalnej ; typy cech (interpretowalne, nieinterpretowalne, cechy 

o przypisanej wartości oraz cechy bez przypisanej wartości) oraz ich rola w 

derywacji zdań ; sposoby przypisywania cechom wartości i eliminacja cech 

nieinterpretowalnych ;  analizowane cech takie jak: przypadek, liczba, osoba i czas 

W kontekście interpretowalności i nieinterpretowalności. (materiałem teoretycznym 

+ ćwiczenia sprawdzające znajomość poszczególnych partii materiału) 

2 

Ć3. Operacje obecne w Programie Minimalistycznym : podstawowa operacji 

Scalania ; przebieg operacji oraz ograniczenia w jej działaniu. (teoria + ćwiczenia) 
2 

Ć4. Operacje obecne w Programie Minimalistycznym  cd. operacja Uzgadniania ; 

przebieg operacji oraz ograniczenia w jej działaniu. (teoria + ćwiczenia) 
2 

Ć5. Operacje obecne w Programie Minimalistycznym  cd. : operacja Przesunięcia 

typ pierwszy -  przesunięcie nadrzędnika ; przebieg operacji oraz ograniczenia w jej 

działaniu  przesunięcie elementu nieargumentowego. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć6. Powtórzenie (Ć1-Ć6) 2 

Ć7. Zaliczenie ustne (Ć1-Ć6) 2 

Ć8. Operacje obecne w Programie Minimalistycznym  cd. : operacja Przesunięcia 

typ drugi -  przesunięcie argumentu ; przebieg operacji oraz ograniczenia w jej 

działaniu. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć9. Operacje obecne w Programie Minimalistycznym  cd. : operacja Przesunięcia 

typ trzeci -  przesunięcie elementu nieargumentowego; przebieg operacji oraz 

ograniczenia w jej działaniu. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć10. Rola pojęcia fazy w derywacji zdań, a w szczególności w wyborze elementów 

leksykalnych, w organiczaniu przebiegu operacji Uzgadniania oraz w 

determinowaniu cykliczności Przesunięcia. (teoria + ćwiczenia) 

2 

Ć11. Hipoteza dotycząca rozbicia frazy werbalnej na szereg projekcji funkcjnalnych 

wraz z jej uzasadnieniem. (teoria + ćwiczenia) 
2 

Ć12. Hipotezy dotyczące rozbicia frazy nominalnej na szereg projekcji 

funkcjnalnych wraz z jej uzasadnieniem. (teoria + ćwiczenia) 
2 

Ć13. Hipotezę dotyczącą rozbicia projekcji CP na cztery projekcje składowe, 

ForceP, FinP, FocP, TopP oraz argumenty za nią przemawiające. (teoria + 

ćwiczenia) 

2 

Ć14. Zadania zaliczeniowe (Ć8-Ć13) 2 

Ć15. Zaliczenia, wpisy. 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki akademickie prezentujące Program Minimalistyczny 

Artykuły znajdujące się w publikacjach książkowych oraz internetowych 

SPOSOBY OCENY  

F1 Aktywność studenta w dyskusji podczas zajęć. 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P2 Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej. 



P3 Zadania zaliczeniowe rozwiązywane w losowo dobranych parach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Wyszukiwanie artykułów dotyczące wybranych zagadnień 

składniowych w publikacjach książkowych lub internetowych 
10 

Przygotowanie materiałów do zajęć 20 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje (opcjonalnie) 4 

SUMA 64 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Radford, Andrew (2009) Analysing English Sentences. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

2. Boeckx, Cedric (2006) Linguistic Minimalism. Origins, Concepts, Methods and Aims. 
Oxford: Oxford University Press. 

3. Boeckx, Cedric (2008) Understanding Minimalist Syntax. Malden and Oxford: Blackwell 
Publishing. 

4. Boeckx, Cedric (2008) Bare Syntax. Oxford: Oxford University Press. 
5. Bošković, Željko and Howard Lasnik (2007) Minimalist Syntax. Malden and Oxford: 

Blackwell Publishing. 
6. Hendrick, Randall, ed. (2003) Minimalist Syntax. Malden and Oxford: Blackwell 

Publishing. 
7. Hornstein, Norbert, Jairo Nunes and Kleanthes K. Grohmann (2006) Understanding 

Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press. 
8. Lasnik, Howard (2003) Minimalist Investigations in Linguistic Theory. London and New 

York: Routledge. 

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

1. Małgorzata Wietrzyk, mwietrzyk[AT]kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt 

Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z zagadnień 

Programu 

Minimalistycznego. 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z zagadnień 

Programu 

Minimalistycznego. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z zagadnień 

Programu 

Minimalistycznego. 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

Programu 

Minimalistycznego. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności 

analizowania 

struktur i procesów 

składniowych  

 przy 

wykorzystaniu 

założeń Programu 

Minimalistycznego. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania 

struktur i procesów 

składniowych  

 przy 

wykorzystaniu 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania 

struktur i procesów 

składniowych  

 przy 

wykorzystaniu 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania 

struktur i procesów 

składniowych  

 przy 

wykorzystaniu 

założeń Programu 

Minimalistycznego. 



założeń Programu 

Minimalistycznego. 

założeń Programu 

Minimalistycznego. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne z 

zaliczeń. Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Student 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 

Konsultacje: wtorki 10.50 – 12.20  pok. C-940. 

 

 

 


