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1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PDW – Język polski dla tłumaczy: gramatyka  
2. Język wykładowy: polski 
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 Marcin Smoliński 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

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 (4sem.) 38(4sem.) 
2,5 

(4sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2,5 
Niestacjonarne 16 (4sem.) 

47 
(4sem.) 

    
  

      

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 (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach - ćwiczeniach* 25h/16h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 10h/13h 

Samodzielne przygotowanie się do wypowiedzi ustnych* 6h/6h 

Samodzielne przygotowanie się do testów * 6h/6h 

Zadania domowe* 6h/10h 

Opracowanie ćwiczeń gramatycznych* 10h/12h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63/63 

Punkty ECTS 2,5/2,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25h/16h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 25h/16h 

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

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_W13 
Posiada wiedzę na temat struktur leksykalno-
gramatycznych j. polskiego i ich zastosowania podczas 
tłumaczenia tekstów  

Ćwiczenia 

metody podające: wykład 
konwersatoryjny, metody 

poszukujące: problemowa, 
metody ćwiczeniowo-

praktyczne, dyskusja, metoda 
referatu 

wypowiedzi ustne 
(merytoryczny wkład w dyskusje), 

test, praca pisemna 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki 
językoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, 
wartościowanie i kategoryzowanie informacji z wyko-
rzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych. 

Ćwiczenia 
opis, burza mózgowa, metody 

ćwiczeniowo-praktyczne, 
dyskusja, referat 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo, 
test, praca pisemna 

K1P_U18 
Potrafi samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwa-
rzać informacje dotyczące gramatyki języka polskiego 
w celach użytkowych do przekładów z języka ojczyste-

Ćwiczenia 
opis, metoda problemowa – 

klasyczna, metody ćwiczenio-
wo-praktyczne, dyskusja, 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo, 
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go na język obcy i odwrotnie w tłumaczeniach obej-
mujących język ogólny i specjalistyczny. 

referat test, praca pisemna 

K1P_U19 
Ma umiejętności z zakresu gramatyki języka polskiego 
w zakresie określonych typów tłumaczeń z języka 
ojczystego na język obcy i odwrotnie  

Ćwiczenia 
opis, burza mózgowa, metody 

ćwiczeniowo-praktyczne, 
dyskusja, referat 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo, 
test, praca pisemna 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania 
zawodowego w zakresie tłumaczeń 

Ćwiczenia 

wykład problemowy i konwer-
satoryjny, opis, burza mózgo-

wa, metody ćwiczeniowo-
praktyczne, dyskusja, referat 

praca pisemna, samoocena ustna,  
ocena koleżeńska/nauczycielska, 

test 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 
Aktywność, zaangażowanie, zadania realizowane na zajęciach: 40% 
Zadania domowe – praca pisemna (przygotowanie dwóch ćwiczeń z gramatyki j. polskiego i przedstawienie ich grupie): 
25% 
Test końcowy (polegający na wskazaniu i poprawieniu błędów językowych w zdaniach i określeniu ich typu): 25% 
Obecność: 10% 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: ćwiczenia. 
1. Gramatyka jako nauka o budowie i funkcjonowaniu języka, badająca i opisująca stronę dźwiękową języka, jego zasób 
morfologiczny i leksykalny, ustalająca reguły budowy wyrazów oraz łączenia ich w wypowiedzi. dział językoznawstwa zaj-
mujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka, zbiór reguł określających zasady tworze-
nia poprawnych wypowiedzi. Przedmiot gramatyki, działy gramatyki, gramatyka opisowa, normatywna, historyczna i po-
równawcza. Tendencje współczesnej polszczyzny.  
2. Fonetyka i fonologia – przedmiot fonetyki i fonologii, narządy mowy, budowa aparatu mowy, metody zapisu głosek, 
opis spółgłosek i samogłosek polskich (klasyfikacje i podziały głosek), zespoły głosek, upodobnienia fonetyczne (postępo-
we i wsteczne): ubezdźwięcznienia, udźwięcznienia, uproszczenia grup spółgłoskowych. Akcent wyrazowy i akcent zda-
niowy. 
3. Morfologia (fleksja) jako dział gramatyki zajmujący się opisem odmiany wyrazów, form wyrazowych. Dział morfologii 
opisujący budowę i funkcje wyrazów tekstowych reprezentujących określone leksemy, nauka o odmianie leksemów. Kla-
syfikacja leksemów na części mowy. Deklinacja i koniugacja. Części mowy jako klasy leksemów o wspólnych właściwo-
ściach składniowych, semantycznych i morfologicznych – części mowy odmienne (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, li-
czebnik, zaimek) i nieodmienne (przysłówek, zaimek, spójnik, przyimek, partykuła, wykrzyknik). Kategoria fleksyjna jako 
kategoria morfologiczna, według której leksemy się odmieniają. Kategorie: przypadka, liczby, rodzaju, czasu, osoby, trybu, 
strony, aspektu, stopnia. 
4. Ćwiczenia z zakresu fleksji – odmiana rzeczowników i przymiotników we wszystkich przypadkach, w liczbie pojedynczej i 
mnogiej, odmiana różnego typu zaimków, odmiana liczebników głównych oraz porządkowych, wskazywanie funkcji przy-
padków, oddzielanie tematu od końcówki, odmiana wybranych czasowników, odróżnianie aspektu dokonanego i niedo-
konanego czasownika, stosowanie trybu oznajmującego, rozkazującego i przypuszczającego, posługiwanie się formami 
nieosobowymi czasownika, używanie strony biernej oraz zwrotnej czasownika, odmiana polskich nazw miejscowości oraz 
nazwisk, odmiana pluralia tantum, liczebników zbiorowych i ułamkowych. 
5. Słowotwórstwo jako dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku i ich zna-
czeniem. Przedmiot słowotwórstwa, podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa: wyraz podstawowy i pochodny, pod-
stawa słowotwórcza, formant (typy formantów), parafraza i analiza słowotwórcza. Tworzenie rodzin wyrazów, wskazywa-
nie rdzenia w wyrazach pokrewnych. Kategorie słowotwórcze, funkcje formantów. Typy rzeczowników złożonych - złoże-
nia, zrosty i zestawienia. Rodzaje skrótowców – literowce, głoskowce, sylabowce i skróty mieszane. 
6. Ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa – stopniowanie przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym, 
tworzenie: przysłówków od przymiotników, nazw mieszkańców państw od nazw państw i mieszkańców miast od nazw 
miast, rzeczowników odczasownikowych, żeńskich nazw od męskich, imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych, 
przymiotników odrzeczownikowych, form deminutywnych, nazw cech abstrakcyjnych od przymiotnika, imiesłowów przy-
słówkowych uprzednich i współczesnych, rzeczowników złożonych, form augmentatywnych. Dokonywanie parafrazy i 
analizy słowotwórczej. Poprawne zapisywanie przedrostków, skrótowców i skrótów. 
7. Składnia – przedmiot badań,  – wypowiedzenie jako jednostka komunikatywna języka, funkcje komunikatywne wypo-
wiedzeń, typy wypowiedzeń: zdanie i równoważnik. Wypowiedzenie pojedyncze – składnik syntaktyczny, szeregi oraz 
związki syntaktyczne, funkcje syntaktyczne składników: orzeczenia, podmiotu, dopełnienia, okolicznika, przydawki. Wy-
powiedzenie złożone – relacje wypowiedzeń składowych, wypowiedzenia złożone współrzędnie i podrzędnie, wypowie-
dzenia dwukrotnie i wielokrotnie złożone. 
8. Ćwiczenia z zakresu składni – w zdaniu pojedynczym stosowanie podmiotu wyrażonego rzeczownikiem, przymiotni-
kiem, zaimkiem, przydawki wyrażonej rzeczownikiem, przymiotnikiem, liczebnikiem lub wyrażeniem przyimkowym, sto-
sowanie orzeczenia czasownikowego i imiennego, dopełnienia bliższego i dopełnienia dalszego, okolicznika wyrażonego 
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przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym, stosowanie podwójnej negacji. Znajomość podstawowych zasad szyku w ję-
zyku polskim, w zakresie zdania złożonego budowanie zdań podmiotowych, przydawkowych, dopełnieniowych, oko-
licznikowych, zamiana mowy zależnej na niezależną i na odwrót, stawianie pytań w mowie zależnej i niezależnej, łączenie 
zdań złożonych współrzędnie ze spójnikami: i, a, ale, lub, albo, więc, łączenie zdań złożonych podrzędnie ze spójnikami: 
bo, ponieważ, dlatego, kiedy, gdy, jeśli, żeby, łączenie zdań złożonych z zaimkiem: który, tworzenie zdań bezpodmioto-
wych, zdań wielokrotnie złożonych. Znajomość różnic między pisaną a mówioną odmianą języka, odróżnianie spójników 
typowych dla potocznej oraz standardowej odmiany polszczyzny, budowanie imiesłowowych równoważników zdań, do-
konywanie transformacji składniowych. 
9. Style i tendencje współczesnej polszczyzny. Główne pojęcia z zakresu kultury języka i stylistyki. Klasyfikacja błędów ję-
zykowych. Błędy zewnątrzjęzykowe: w odmianie mówionej języka (w artykulacji, akcentowaniu, intonacji) i w odmianie 
pisanej (ortograficzne, interpunkcyjne). Błędy wewnątrzjęzykowe spotykane w obydwu odmianach języka: fleksyjne, skła-
dniowe, słownikowe (leksykalne), stylistyczne. Przykłady błędów słownikowo-frazeologicznych (pleonazmy i kontamina-
cje) i gramatycznych. Rażące i nierażące błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze – analiza zestawienia prof. An-
drzeja Markowskiego. 

11. Wymagane środki dydaktyczne: sprzęt dydaktyczny (rzutnik, ekran, laptop), pomoce naukowe: materiały multimedial-

ne, elektroniczne i tradycyjne (drukowane). 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 

• Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

• Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. 

• Dyszak A., Benenowska I., Od głoski do zdania: wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka 
polskiego. Cz. 1, Wiadomości,  Cz. 2, Ćwiczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.  

• Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

• Labocha J., Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008. 

• Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

• Machowska J., Gramatyka? Ależ tak!: ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Universitas, Kraków 2014. 

• Mackiewicz Ł., 497 błędów. Jak nie zbłądzić w zawiłościach polszczyzny, Elbląg 2018. 

• Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995. 

• Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996. 

• Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012. 

• Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2000. 

• Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa pod redakcją E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 
2006. 

b. Literatura uzupełniająca: 

• ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej, Kraków 2005. 

• Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 2010. 

• Gębal P. E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa : repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla po-
ziomów B1 i B2, Universitas, Kraków 2009. 

• Język polski: współczesność, historia: Drugie Spotkania Lubelskich Językoznawców UAM - KUL - UMCS, Książek-
Bryłowa W., Duda H. (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002. 

• Poprawnie po polsku: poradnik językowy PWN, wybór i oprac. Kubiak-Sokół A. ; aut. odpowiedzi Mirosław Bańko [et 
al.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

• Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C1. Praca zbiorowa pod redakcją I. Janowskiej, E. Li-
pińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011. 

• Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Gębka-Wolak M., Kaproń-Charzyńska I., Urban M. (red.), Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003. 

• Wiśniewski M., Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005. 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): materiały pomocnicze w wersji papierowej i elektronicznej. 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Ćwiczenia dr Marcin Smoliński 
 


