
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Fonetyka akustyczna (ćwiczenia)  - 1 rok studów stacjonarnych II stopnia. 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zaznajomienie studenta z terminologią i metodami badań typowymi dla fonetyki akustycznej. 

C2 Opanowanie przez studentów zasad działania podstawowych instrumentów służących do analizy 

akustycznej.  

C3 Umiejętność przeprowadzania własnych analiz akustycznych języka. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom  znajomości języka angielskiego wymagany od studenta 1 roku studiów II stopnia. Wiedza 

dotycząca fonetyki artykulacyjnej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą fonetyki akustycznej. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca fonetyki akustycznej   

EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin fonetyki, a w 

szczególności fonetyki akustycznej 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół i metod w ramach fonetyki akustycznej 

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 fonetyce akustycznej 

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

wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie fonetyki opisowej, a w szczególności 

fonetyki akustycznej 

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

z wykorzystaniem różnych aspektów analizy akustycznej oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy w zakresie analiz akustycznych 

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 dane 

językowe. 

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

poglądów innych autorów w zakresie analizy akustycznej języka 

EK P_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 

językowych z zakresu języka angielskiego i potrzebę rozwoju w zakresie fonetyki akustycznej. 

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  
Liczba 

godzin 

Semestr 2 - 

Ć1. Czym jest fonetyka akustyczna?             2 

Ć2. Produkcja i transmisja fal dźwiękowych.       2 

Ć3. Podstawowe funkcje aplikacji Praat.  2 



Ć4. Właściwości akustyczne dźwięków mowy: samogłoski. 2 

Ć5. Właściwości akustyczne dźwięków mowy: obstruenty. 

Ć6. Właściwości akustyczne dźwięków mowy: spółgłoski sonorne. 
2 

Ć7. Fonetyka akustyczna i percepcja kategoryczna.  2 

Ć8. Podstawowe zagadnienia ze statystyki i ich wykorzystanie w analizach 

akustycznych.   
2 

Ć9. Analiza akustyczna formantów samogłosek wybranego dialektu języka 

angielskiego. 
2 

Ć10. Analiza akustyczna względnej długosci nagłosu spółgłosek w wybranym dialekcie 

języka angielskiego.   
2 

Ć11. Fonetyka akustyczna a fonologia : Fant, Jakobson, Halle (1952), Anderson and 

Ewen (1987) 
2 

Ć12. Fonetyka akustyczna a fonologia 2: Element Theory: Harris and Lindsay (1995), 

Backley (2011) 
2 

Ć13. Prezentacje i dyskusja. 2 

Ć14. Prezentacje i dyskusja.     2 

Ć15. Podsumowanie kursu. 2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Pracownia informatyczna. 

Korpus współczesnego mówionego języka angielskiego PAC. 

SPOSOBY OCENY  

P1 Studenci w parach przygotowują prezentacje przygotowanej przez siebie analizy wybranego 

parametru akustycznego w próbce pochodzącej z wybranego przez nich dialektu języka angielskiego. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Opanowanie materiału i lektury dodatkowe  10 

Przygotowanie materiałów do zajęć 10 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje 3 

SUMA 43 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
1 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Anderson, J and C. Ewen (1987) Principles of Dependency Phonology. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. Backley, P.(2011) An Introduction to Element Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

3. Fant, G., R. Jakobson and M. Halle (1952) Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

4. Harris, J. (2005) Vowel reduction as information loss. In P. Carr, J. Durand and C. J. Ewen (eds.) 

Headhood, elements, specification, contrastivity. Amsterdam: Benjamins, 119-132.  

5. Harris, J. and E-A. Urua (2001) Lenition degrades information: consonant allophony in Ibibio. 

Speech, hearing and language: work in progress 13, 72-105.  

6. Harris, J. and G. Lindsey (1995) The elements of phonological representation. In J. Durand and F. 

Katamba (eds.) Frontiers of Phonology. Harlow: Longman, 34-79. 

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

Sławomir Zdziebko: zdziebol@poczta.onet.pl 



II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Stuent nie 

posiada wiedzy w 

zakresie 

terminologii 

związnej 

z fonetyką 

akustyczną, oraz 

szkołami i 

metodami w 

ramach fonetyki 

akustycznej.   

Stuent posiada 

szczątkową 

wiedzę w 

zakresie 

terminologii 

związnej 

z fonetyką 

akustyczną, oraz 

szkołami i 

metodami w 

ramach fonetyki 

akustycznej.   

Student posiadł 

znajomość 

terminologii 

związnej 

z fonetyką 

akustyczną w 

dużym zakrsie. 

Jest zaznajomiony 

z istnieniem 

różnych szkół i 

metod w ramach 

fonetyki 

akustycznej. 

Student posiadł 

znajomość 

terminologii 

związnej 

z fonetyką 

akustyczną w 

brdzo dużym 

zakrsie. Jest 

zaznajomiony 

z ważnymi 

róznicami i 

cechami 

wspólnymi 

różnych szkół i 

metod w ramach 

fonetyki 

akustycznej. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacji z 

wykorzystaniem 

analizy 

akustycznej. Nie 

potrafi 

ewaluować 

dostepnych 

analiz.  

Student potrafi w 

niewielkim 

stopniu 

wyszukiwać i, 

analizować 

informacje z 

wykorzystaniem 

analizy 

akustycznej. Ma 

problemy 

z ewaluacją 

dostepnych 

analiz. Potrafi 

przeprowadzać 

własne proste 

analizy. 

Student potrafi w 

stopniu 

zadawlającym 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacje z 

wykorzystaniem 

analizy 

akustycznej. 

Potrafi ewaluować 

dostepne analizy i 

preprowadzać 

własne analizy. 

Student jest 

kreatywny. 

Potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacje z 

wykorzystaniem 

analizy 

akustycznej. 

Potrafi 

ewaluować 

dostepne analizy i 

przeprowadzać 

własne 

zaawansowane 

analizy. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie 

uczęszca na 

zajęcia, nie 

rozumie potrzeby 

rozwoju, nie 

angażuje się w 

pracę grupową i 

nie identyfikuje 

priorytetów w 

pracy 

magisterskiej. 

Student rozumie 

potrzebę rozwoju 

i powiekszania 

swoich 

kompetencji 

językowej. 

Jego/jej 

zaangażowanie 

się w pracę 

grupową jest 

ograniczone, 

z trudem 

identyfikuje 

priorytety w 

pracy 

magisterskiej. 

Student rozumie 

potrzebę rozwoju i 

poszerzania 

swoich 

kompetencji 

językowych. 

Angazuje się we 

współpracę. 

Identyfikuje 

priorytety w pracy 

magisterskiej. 

Student rozumie 

potrzebę rozwoju 

kreatywnie 

poszerza swoje 

kompetencje 

językowe. 

Angazuje się we 

współpracę. Jest 

w stanie 

wyznaczać sobie 

cele i identyfikuje 

priorytety w 

pracy 

magisterskiej. 



III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Sławomir Zdziebko - wtorki i środy w godz. 15:00-15:50   

 

 

 

 


