
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Wymowa 
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: mgr Ewelina Gdaniec 

• 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 

Ćwiczenia 
 

PWS ECTS 
... 
 

PWS ECTS 
... 
 

PWS ECTS 

Ćwiczenia - 
zdalne 

 

PWS ECTS 

Ćwiczenia 
- zdalne 

 

PWS ECTS 
... 
 

PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 29 (I sem.) 
46 (I 
sem.) 3,0 (I 

sem.)  

29 (2 sem.) 
46 (2 
sem.) 3,0 

(2 
sem.)  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 6 
Niestacjo-

narne 
16 (I sem.) 

53(I 
sem.) 

16 (2 sem.) 
53 (2 
sem.) 

  
  

6 (I sem.)  6(2 sem.)    

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 
 

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) 

Zajęcia ćwiczeniowe w sali* 56/30 

Przygotowanie do zajęć oraz zadania domowe* 70/80 

Studiowanie różnic dialektowych na podstawie żywego języka, zajęcia w domu* 12/12 

Ćwiczenia zdalne* 0/12 

Przygotowanie do zaliczenia ustnego* 10/14 

Zaliczenie ustne* 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 150/150 

Punkty ECTS 6 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 150/150 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 58/44 

 

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

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 zaawansowanym stopniu posiada wiedzę w za-
kresie fonetyki, zorientowaną na jej zastosowania 
praktyczne 

ćwiczenia, 
ćwiczenia -
zdalne 

metoda podająca, ćwicze-
niowa 

ćwiczenia na transkrypcję fone-
miczną 

Umiejętności 

K1P_U13 

Posiada umiejętność poprawnej wymowy, odpo-
wiedniego stosowania cech prozodycznych, wła-
ściwie naśladuje artykulację głosek angielskich. 
Wskazuje i koryguje błędną artykulację.   

ćwiczenia, 
ćwiczenia -
zdalne 

 

metoda modelowania i me-
toda wizualna 
 
inscenizacja 

ustne mock testy 
 
prezentacja dialogu w parze 

K1P_U15 

Rozumie dłuższe wypowiedzi w języku danego ob-
szaru kulturowego oraz większość rozmówców 
porozumiewających się w tym języku Rozpoznaje 
zjawiska fonologiczne na gruncie języka angiel-
skiego. 

ćwiczenia, 
ćwiczenia -
zdalne 

 

metoda multisensoryczna, po-
kaz i opowiadanie 

ocenianie kształtujące na podsta-
wie cyklicznych testów sprawdza-
jących;  
 
selftesty na platformie ONTE; test 
zaliczeniowy 
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Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, ro-
zumie potrzebę doskonalenia wymowy 

ćwiczenia, 
ćwiczenia-zdalne 

ćwiczeniowa, metoda projek-
tów 

Projekt sprawdzający poziom zaa-
wansowania studenta w czytaniu 
transkrypcji fonetycznej;  
 
samodzielne czytanie i nagrywa-
nie „łamańca językowego” z wy-
korzystaniem platformy ONTE 
 
ustne zaliczenie końcowe 

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

 Test końcowy (komponent pisemny i ustny) 50% 
 Zadania realizowane na zajęciach, mock testy, projekt                          40% 
 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. Ćwiczenia/ćwiczenia zdalne 
 

• podstawowa terminologia i opisy artykulacyjne dźwięków mowy, 

• rozwinięcie umiejętności artykulacji samogłosek, dyftongów, tryftongów oraz spółgłosek z zachowaniem 
niezbędnych kontrastów fonemicznych, 

• ćwiczenia doskonalące wypowiadanie dźwięków w izolacji, krótkich dialogach oraz parach minimalnych, 

• transkrypcja fonemiczna, 

• formy mocne i słabe, 

• wykształcenie świadomości społecznych znaczeń wymowy na przykładzie dialektów w Wielkiej Brytanii, 

• wyrobienie umiejętności świadomego kontrolowania artykulacji dźwięków i niezależnej pracy nad nimi, 

• reguły elizji głosek, asymilacji miejsc artykulacji dźwięków, palatalizacji dźwięków [t, d, s,z] oraz wyrzucania 
dźwięku [j] oraz inne aspekty mowy łączonej i spółgłosek łączących,  

• poprawienie precyzji i płynności wypowiedzi przez rozwijanie konsekwencji w utrzymywaniu kontrastu po-
między sylabami akcentowanymi a nieakcentowanymi oraz stosowaniu elizji, upodobnień i łączenia wyra-
zów,  

• podstawy intonacji (wyrabianie nawyku podkreślania intencji wypowiedzi i postaw mówiącego poprzez ak-
cent toniczny i intonację). 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne 

 
pozycje literatury niezbędnej do zajęć dostępne są w Bibliotece, wolnym dostępie lub na platformie ONTE 
 

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

Gimson A.C., Pronunciation of English, London 2008. 
Ponsoby M., How Now, Brown Cow, Hempstead 1998. 
Roach P., English Phonetics and Phonology, Cambridge 2010. 

 
b. Literatura uzupełniająca: 

 
Baker A., Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course, Cambridge 2002. 
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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. 
Lecumberri MLG, Maidment, J.A., English Transcription Course, London 2000. 
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. 

c. Netografia:  
 

www.tophonetics.com  
 

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

 
materiały autorskie wykorzystywane na zajęciach oraz dostępne na platformie ONTE – prezentacje, ćwiczenia, zada-
nia przygotowane na podstawie literatury przedmiotu. 
 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia, ćwiczenia zdalne mgr Ewelina Gdaniec 
 

 


