
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Gramatyka opisowa j. ang. – fonetyka i fonologia 
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Marta Giersz 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Ewelina Gdaniec 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma  
zajęć 

 
Forma  
studiów 

Wykład 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 
18 (2 
sem.) 

32 (2 
sem.) 

2 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2 
Niestacjonarne 

13 (2 
sem.) 

37 (2 
sem.) 

  
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

  

 

  

 

... 

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonarne/niesta-

cjonarne) 

Udział w wykładach 18/13 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 22/27 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10/10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50/50 

Punkty ECTS 2/2 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 18/13 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: jeden semestr 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma 
zajęć 

Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol efektu Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W01 
W stopniu zaawansowanym posiada wiedzę w zakresie 
fonetyki i fonologii, zorientowaną na jej zastosowania 
praktyczne 

wykład 

wykład konwersatoryjny oraz 
problemowy 

Udział w dyskusji w sali, quizy 
sprawdzające w ramach PWS do-
stępne na platformie ONTE, zali-
czenie końcowe 

K1P_W05 

Zna terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk ję-
zykowych właściwych dla danego obszaru kulturowego, w 
tym określenia stosowane w opisie zjawisk zachodzących 
podczas artykulacji dźwięków mowy 

wykład 

opis i wykład konwersatoryjny  Dyskusja w sali, quizy sprawdza-
jące w ramach PWS dostępne na 
platformie ONTE, zaliczenie koń-
cowe 

Umiejętności 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska językowe angiel-
skiego obszaru kulturowego, w tym różnice fonetyczne w 
różnych dialektach 

wykład 

metoda projektów 
 
wykład konwersatoryjny oraz 
problemowy 

Projekt na temat wybranego za-
gadnienia dotyczącego różnic fo-
netycznych w różnych dialektach 
angielskiego obszaru językowego 
(w ramach PWS) 
 
Dyskusja w sali, zaliczenie koń-
cowe 
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Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w zakresie za-
gadnień językoznawczych 

wykład 

wykład konwersatoryjny dyskusja w trakcie wykładu z pyta-
niami dotyczącymi interdyscypli-
narnych zagadnień z zakresu języ-
koznawstwa oraz zaliczenie koń-
cowe 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 

 Test końcowy 70% 
 Projekt, uczestnictwo w dyskusjach, quizy                                               20%   
 Obecność 10% 
 

Skala oceniania: 
100.00 % 94.00 % bdb (5.0) 

93.99 % 87.00 % db+ (4.5) 

86.99 % 80.00 % db (4.0) 

79.99 % 74.00 % dst+ (3.5) 

73.99 % 60.00 % dst (3.0) 

59.99 % 0.00 % ndst (2.0) 

 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

a. Wykład – omawiane treści 
 
1. Ludzki układ artykulacyjny. 
2. Produkcja i opis angielskich samogłosek (w tym dwugłosek i trzygłosek). Diagram samogłosek podstawowych 
oraz ich długość w różnych kontekstach. 
3. Klasyfikacja angielskich spółgłosek, w tym: 
a) Spółgłoski zwarto-wybuchowe. Aspirata/przydech. Ćwiczenia na aspiratę spółgłosek /p/, /t/, /k/. 
b) Spółgłoski szczelinowe i zwarto-szczelinowe. 
c) Spółgłoski nosowe, boczne i drżące. 
4. Sylaba, rozpoznanie prostych i złożonych sylab. 
5. Akcent w prostych słowach oraz w słowach z afiksacją. Akcent zdaniowy. 
6. Intonacja. 
7. Mowa łączona. 
 
11. Wymagane środki dydaktyczne 
Sala z rzutnikiem. Literatura dostępna dla studenta w Bibliotece lub otwartym dostępie Internetowym. 
 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 
 

Gimson A.C., Pronunciation of English, London 2008. 
Roach P., English Phonetics and Phonology, Cambridge 2010. 

 
b. Literatura uzupełniająca: 

 
Baker A., Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. Cambridge 2002. 
Gilbert J. B., Clear Speech Pronunciation and Listening Comprehension in North American English, Student’s 
Book [3rd ed.]. Cambridge 2005. 
Gilbert J. B. Clear Speech Pronunciation and Listening Comprehension in North American English, Teacher’s Re-
source Book [3rd ed.]. Cambridge 2005. 
Lorenz F., Basics of Phonetics and English Phonology, Berlin 2013. 
Lecumberri MLG, Maidment, J.A., English Transcription Course, London 2000. 
Ponsoby M., How Now, Brown Cow, Hempstead 1998. 
Weiner, E. S. C., Hawkins, J. M., The Oxford Guide to the English Language. Oxford 1988. 
Wells J.C., Accents in English, I-III, Cambridge 1982. 
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c. Netografia: adres strony, stan z dnia:  
 

www.tophonetics.com  
 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

 
Materiały autorskie wykorzystywane w formie zajęć, dodatkowe materiały e-learningowe udostępniane studentom 
na platformie ONTE tj. prezentacje multimedialne, wideo z postprodukcją, podcasty.  
 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Wykład mgr Ewelina Gdaniec  
 
 

 


