
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Gramatyka kontrastywna (ćwiczenia) 

III rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Opanowanie podstawowych cech leksykalnych oraz mechanizmów gramatycznych języka 

polskiego i angielskiego ze szczególnym akcentem położonym na różnice systemowe 

C2 Umiejętność unikania wszelkiego typu błędów wynikających z interferencji między obydwoma 

językami 

C3 Zgłębianie znajomości gramatyki języka angielskiego w porównaniu do języka polskiego 

C4 Nabycie podstawowej sprawności rozróżniania cech strukturalnych, morfologicznych, 

fonologicznych oraz semantycznych w języku angielskim i polskim 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym  

2. Znajomość gramatyki oraz podstawowej terminologii językoznawczej w obydwu językach 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów porównawczych w 

systemie językoznawczym 

EK P_W02 Student zna podstawową terminologię językoznawczą w języku angielskim, zwłaszcza w 

dziedzinie gramatyki opisowej i porównawczej  

EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z językoznawstwa w języku 

polskim 

EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu morfologii, fonologii, składni, 

semantyki oraz gramatyki kontrastywnej 

EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach gramatyki porównawczej języka 

angielskiego i polskiego z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki, takimi jak dydaktyka nauczania 

języka obcego i translatoryka  

EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w zakresie studiów porównawczych języków angielskiego i polskiego 

EK P_W12 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w 

szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do języka polskiego 

EK P_W16 Student ma świadomość kompleksowej natury języka angielskiego i polskiego oraz ich 

złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. 

gramatyka, leksyka), jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, 

mówienie, słuchanie) 

EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wyrażanie własnych myśli i poglądów, w kontekście interferencji z językiem polskim 

EK P_W18 Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego i jego cechy 

charakterystyczne w języku angielskim i polskim 

EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i 

praktyczną znajomością języka angielskiego oraz teoretyczną wiedzą w zakresie gramatyki języka 

polskiego 

EK P_U02 Student potrafi analizować i oceniać dane językowe z języka angielskiego i języka 

polskiego z punktu widzenia ich przydatności dla analizy porównawczej 

EK P_U04 Student potrafi rozróżniać niektóre style i dialekty języka angielskiego oraz polskiego na 

podstawie strukturalnych cech dla nich charakterystycznych  



EK P_U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę 

problemów badawczych w zakresie analizy kontrastywnej języka angielskiego i języka polskiego 

EK P_U07 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 

zakresie analizy porównawczej systemu składniowego, morfologicznego (w tym także 

słowotwórczego), semantycznego i fonologicznego języka angielskiego i polskiego, kierując się 

wskazówkami prowadzącego kurs   

EK P_U08 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami właściwymi dla dziedzin 

językoznawstwa, w tym gramatyki kontrastywnej i opisowej 

EK P_U22 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z 

wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie 

analizy kontrastywnej i gramatyki porównawczej i rozumie potrzebę jej dalszego rozwijania 

EK P_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 

językowych z zakresu języka angielskiego, w kontekście interferencji z językiem ojczystym 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie 

EK P_K07 Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci 

języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - ćwiczenia 
Liczba 

godzin 

Semestr I   

C1. Wprowadzenie do zagadnień studiów porównawczych języków angielskiego i 

polskiego i terminologii językoznawczej w obrębie gramatyki kontrastywnej  
2 

C2. Wprowadzenie i omówienie wybranych falsi-ekwiwalentów (false friends) w języku 

angielskim i polskim   
2 

C3. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + fonetyka języka angielskiego i 

polskiego: system spółgłoskowy – omówienie, porównanie   
2 

C4. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + fonetyka języka angielskiego i 

polskiego: system samogłoskowy – omówienie, porównanie   
2 

C5. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + składnia języka angielskiego i 

polskiego: szyk zdania – omówienie, porównanie   
2 

C6. Test z falsi-ekwiwalentów + składnia języka angielskiego i polskiego: zdania 

złożone – omówienie, porównanie   
2 

C7. Omówienie testu + składnia języka angielskiego i polskiego: zdania pytające, 

przeczenia – omówienie, porównanie   
2 

C8. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + morfologia języka angielskiego i 

polskiego: wyrażenia rzeczownikowe – omówienie, porównanie   
2 

C9. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + morfologia języka angielskiego i 

polskiego: wyrażenia rzeczownikowe – kontynuacja   
2 

C10. Prezentacja wybranych falsi-ekwiwalentów + morfologia języka angielskiego i 

polskiego: wyrażenia czasownikowe – omówienie, porównanie   
2 

C11. Test z falsi-ekwiwalentów + semantyka języka angielskiego i polskiego: wyrażenia 

idiomatyczne, kolokacje, przysłowia – omówienie, porównanie   
2 

C12. Omówienie testu + semantyka języka angielskiego i polskiego: wyrażenia 

idiomatyczne, kolokacje, przysłowia – kontynuacja   
2 

C13. Test ogólny z zakresu omówionych treści zajęć 2 

C14. Omówienie wyników testu    2 

C15. Podsumowanie semestru, zaliczenia  2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 



Tablica, materiały z ćwiczeniami i zagadnieniami teoretycznymi przygotowane przez nauczyciela 

Angielsko-polski słownik falsi-ekwiwalentów („false friends”) 

Słowniki polsko-angielskie/angielsko-polskie w formie elektronicznej lub książkowej 

Materialy on-line (np. słowniki kolokacji, idiomów i zwrotów języka codziennego mówionego) 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują na zajęcia prezentacje z falsi-ekwiwalentów (false-friends) w języku 

angielskim i języku polskim 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych 

P2 Kolokwia ewaluacyjne: testy z „false friends” oraz test ogólny z zakresu omówionych treści 

zajęć. Zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów 

P3 Czynne uczestnictwo w zajęciach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 
Przygotowanie materiałów na zajęcia, przejrzenie literatury 8 
Przygotowanie do testów sprawdzających 10 

Odrabianie pracy domowej 10 
Konsultacje 2 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Douglas-Kozłowska, C. (2006) Difficult Words in Polish-English Translation. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

2. Fisiak, J. et al. (1978) An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

3. Krzeszowski, T. (1982) Gramatyka angielska dla Polaków. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN 

4. MacPherson, R. (2006) English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN 

5. Reszkiewicz, A. (1981) Correct Your English Pronunciation. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN 

6. Sobkowiak, W. (2001) English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 

7. Szpila, G. (2003) An English-Polish Dictionary of False Friends. Kraków: EGIS 

8. Willim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A Contrastive Approach to Problems with 

English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

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

1. Sylwia Szewc, sszewc@kul.pl 

2. Monika Gozdór, gozdor@kul.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 gramatyki 

kontrastywnej i 

terminologii 

językoznawczej 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z gramatyki 

kontrastywnej i 

terminologii 

językoznawczej 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

z gramatyki 

kontrastywnej i 

terminologii 

językoznawczej 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

gramatyki 

kontrastywnej i 

terminologii 

językoznawczej 
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Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności 

analizowania i 

oceniania danych 

językowych z j. 

angielskiego i j. 

polskiego, nie 

potrafi też 

formułować 

problemów 

badawczych w 

zakresie analizy 

kontrastywnej 

obydwu języków 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania i 

oceniania danych 

językowych z j. 

angielskiego i j. 

polskiego, potrafi 

też w stopniu 

podstawowym 

formułować 

problemy 

badawcze w 

zakresie analizy 

kontrastywnej 

obydwu języków 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania i 

oceniania danych 

językowych z j. 

angielskiego i j. 

polskiego, jak i 

formułowania 

problemów  

badawczych w 

zakresie analizy 

kontrastywnej 

obydwu języków 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

analizowania i 

oceniania danych 

językowych z j. 

angielskiego i j. 

polskiego, jak i 

formułowania 

problemów  

badawczych w 

zakresie analizy 

kontrastywnej 

obydwu języków 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych. 

Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

się 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: po wcześniejszym umówieniu się, pok. C-940. 

 

 

 

 


