
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Gramatyka kontrastywna (język polski, język angielski) 
2. Język wykładowy: angielski, 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 Marta Giersz 

• 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 
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Zaliczenie na ocenę 
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach* 25h/16h 

Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń* 8h/17h 

Samodzielne przygotowywanie się do testów i prac pisemnych* 10h/10h 

Samodzielne wykonywanie zadań domowych i ćwiczeń w podręczniku* 20h/20h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63h/63h 

Punkty ECTS 2,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 63h/63h 

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: 1 semestr, praktyczne wykorzystanie wiedzy z WDJ oraz PNJA Gramatyka Prak-
tyczna 

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 językoznawstwa 
języka angielskiego zorientowaną na jej zastosowania 
praktyczne, definiuje rodzaje różnic gramatycznych 
pomiędzy językiem angielskim i polskim, charaktery-
zuje zjawiska z zakresu morfologii i składni języka an-
gielskiego i polskiego 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna sprawdzian wiedzy 

K1P_W05 
Zna terminologię służącą do opisu i klasyfikacji podo-
bieństw i różnić między różnymi częściami mowy, ty-
pami fraz i zdań w języku angielskim i polskim 

Ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna sprawdzian wiedzy 

Umiejętności 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska z zakresu struk-
tur gramatycznych języka polskiego i angielskiego 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna  Ocena wykonywanych na zaję-
ciach zadań 

praktycznych, ocena zadań 
domowych 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
ma świadomość swojej wiedzy iumiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia w zakresie różnic 
pomiędzy językiem angielskim i językiem polskim 

Ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna Ocena nauczycielska i koleżeńska 



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

Zadania realizowane na zajęciach – 40% 
Sprawdziany wiedzy – 25% 
Zadania domowe – 25% 
Obecność – 10% 

Skala ocen 0% - 59% ndst 60% - 69% dst 70% - 79% dst+ 80% - 89% db 90% - 94% db+ 95% -100% bdb 

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

• Wprowadzenie do gramatyki kontrastywnej 

• Podstawowe rodzaje kontrastu językowego 

• Morfologia derywacyjna w języku polskim i angielskim 

• Kontrast leksykalny w wybranych obszarach semantycznych 

• Morfologia fleksyjna w języku polskim i angielskim 

• Zarys systemów składniowych w języku polskim i angielskim 

• Porównanie struktury frazy czasownikowej w języku polskim i angielskim 

• Porównanie struktury frazy rzeczownikowej w języku polskim i angielskim 

• Porównanie systemu zaimków w języku polskim i angielskim 

11. Wymagane środki dydaktyczne: brak specjalnych wymagań 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 
Willim, E., Mańczak-Wohlfeld, E., A Contrastive Approach to Problems with English, PWN, 1997.  

Mańczak-Wohlfeld, E. “Polish” in: English in Europe ed. by M. Görlach. Oxford University Press Rozumko A., 
D. Szymaniuk (eds.). Directions in English-Polish Contrastive Research.  

b. Literatura uzupełniająca:  
Czasopismo: Papers and Studies in Contrastive Linguistics 

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

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia dr Marta Giersz 
 
 

 
 


