
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Gramatyka opisowa j. ang. – morfologia i składnia 
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: prof. UKW doc. dr Tamara Goncharova 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: brak 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma  
zajęć 

 
Forma  
studiów 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 25 (3 sem.) 
38 (3 
sem.) 2,5 

(3 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2,5 
Niestacjo-

narne 
18 (3 sem.) 

45 (3 
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 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 
Udział w ćwiczeniach* 25/18 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 20/27 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu* 18/18 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63/63 

Punkty ECTS 2,5/2,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25/18 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 25/18 

 

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 
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznaw-
stwa, w tym morfologii i składni, zorientowaną na ich 
zastosowania praktyczne 

ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna Sprawdzian pisemny, udział w dys-

kusji, 

K1P_W05 

Zna anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i 
opisu zjawisk językowych z obszaru morfologii i 
skłądni właściwych dla anglojęzycznego obszaru kultu-
rowego związaną ze sferą działalności zawodowej 

ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Sprawdzian pisemny, udział w dys-
kusji, 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki języ-
koznawczej dotyczącej morfologii i składni języka po-
przez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie i 
kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł 
tradycyjnych i elektronicznych 
 

ćwiczenia 

Udział w dyskusji/debacie Sprawdzian pisemny, udział w dys-
kusji,  

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska językowe krajów 
z obszarów języka angielskiego dla potrzeb działalno-
ści zawodowej 

ćwiczenia 
Udział w dyskusji/debacie Sprawdzian pisemny, udział w dys-

kusji, 

  



Program przedmiotu  
Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 
związanych z gramatyką języka angielskiego, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i roz-
woju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i 
weryfikacji własnych kompetencji 

ćwiczenia 

Udział w dyskusji/debacie Ocena koleżeńska/nauczycielska 

 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Sprawdzian końcowy (zaliczenie na ocenę) 
0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

ndst 
dst 
dst+  
db 
db+ 
bdb 

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

1. Struktura morfemna słowa 

2. Rzeczowniki i jego kategorie gramatyczne. 

3. Czasownik i jego kategorie gramatyczne. 

4. Przymiotnik. 

5. Przysłówek. 

6. Zdanie. Rodzaje zdań. 

7. Zdania współrzędnie złożone. 

8. Zdania podrzędnie złożone. 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 
12. Literatura przedmiotu: 

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

Brinton, L. and D. Brinton. The linguistic structure of Modern English (with online workbook). John Benjamins. 
2010 

Carnie, A. Modern syntax. A coursebook. Cambridge University Press, 2011 

Swan, M., 2005, Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press 

Twardzisz, P., 2010, Patterns of English Word-Formation, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego 

b. Literatura uzupełniająca:  

Blokh, M.Y., 2000, A Course in Theoretical English Grammar, Moscow, Vysshaya Shkola 

Crystal, D., 1998, The Cambridge Encyclopedia of English, Cambridge: Cambridge University Press 

Halliday, M.A., 1985, An Introduction to Functional Grammar, London 

Leech, G., Svartvik J., 1983, A Communicative Grammar of English, Moscow 

Downing A., Locke Ph., 2006, English Grammar. A University Course London: Routledge 

Lyons J., 1981, Language Meaning and Context, Bungay 

c. Netografia: www.studyenghlishtoday.net/grammar.html 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): zestawienia materiałów dydaktycznych przygotowane przez prowadzą-
cego (streszczenia wykładów, materiały do lektury). 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Ćwiczenia prof. UKW doc. dr Tamara Goncharova 
 

http://www.studyenghlishtoday.net/grammar.html

