
Program przedmiotu  

Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Tłumaczenie II ROK 

1. Język wykładowy: angielski 
2. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Agnieszka Ługowska 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: dr Marta Giersz 

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 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 
25 (3 
sem.) 

38 

2,5 

29 (4 
sem.) 

46 
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 5,5 

Niestacjonarne 
18 (3 
sem.) 

45 
20 (4 
sem.) 

55   
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

  

 
  

 
... 

 
  

 
  

 
 

4. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się z uwzględnieniem pracy własnej 
studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie studenta 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach* 54/38 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 32/40 

Zadania domowe* 37/40 

Samodzielnie przygotowanie się do testów* 15/20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 138/138 

Punkty ECTS 5,5/5.5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 138/138 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 54/38 

5. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, relacje pomiędzy formami 

zajęć: ćwiczenia z przedmiotu są realizowane przez dwa semestry 

6. 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_W09 Zna zasady przekładoznawstwa Ćwiczenia 
Metoda ćwiczeniowo-
praktyczna  

Zadania domowe oraz zadania 
na ocenę podczas zajęć spraw-
dzające wiedzę z metod i technik 
tłumaczenia, dyskusja, obserwa-
cja 

Umiejętności 

K1P_U11 

Poprawnie stosuje struktury gramatyczne i leksy-
kalne, odpowiednie rejestry językowe oraz wiedzę 
teoretyczną dotyczącą przekładoznawstwa podczas 
tłumaczenia pisemnego z j. angielskiego na j. polski 
i odwrotnie 

Ćwiczenia 

Metoda ćwiczeniowo-
praktyczna 

Zadania domowe oraz zadania 
na ocenę podczas zajęć spraw-
dzające wiedzę z metod i technik 
tłumaczenia 

K1P_U18 

Samodzielnie pozyskuje, analizuje i przetwarza 
informacje potrzebne do przekładu z języka pol-
skiego na język angielski i odwrotnie w tłumacze-
niach obejmujących język ogólny.  
Kompetentnie wykorzystuje różnego typy słowni-
ków oraz narzędzia wspomagające proces tłuma-
czenia tekstów.    

Ćwiczenia 
Metoda ćwiczeniowo-
praktyczna 

Zadania domowe oraz zadania 
na ocenę podczas zajęć spraw-
dzające wiedzę z metod i technik 

K1P_U19 
Ma podstawowe umiejętności w zakresie przekładu 
z języka polskiego na język angielski i odwrotnie  

Ćwiczenia 
Metoda ćwiczeniowo-
praktyczna 

Zadania domowe oraz zadania 
na ocenę podczas zajęć spraw-
dzające wiedzę z metod i technik 

Kompetencje społeczne 
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K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności 
dotyczącej tłumaczeń pisemnych, rozumie potrzebę 
ciągłego samokształcenia i dokształcania 

Ćwiczenia 

Metoda ćwiczeniowo-
praktyczna 

Zadania domowe oraz zadania 
na ocenę podczas zajęć spraw-
dzające wiedzę z metod i technik 
tłumaczenia, obserwacja 

7. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
100% - 90%  bardzo dobry 
89% - 83%  dobry plus 
82% - 75%  dobry  
74% - 68%  dostateczny plus 
67% - 60%  dostateczny 

Zadania domowe (40%), tłumaczenia wykonane podczas zajęć (20%), testy (30%), obecność (10%)    

Ocena tłumaczeń uwzględnia następujące kryteria: 

1. Styl i poprawność językowa: 30% oceny 

2. Dokładność i wierność tłumaczenia: 30% oceny  

3. Błędy ortograficzne, interpunkcja: 10% oceny 

4. Właściwa terminologia: 30% oceny 
8. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: ćwiczenia  

I. Metody i techniki stosowane w tłumaczeniu tekstów: 
(1) Łączenie oraz przekształcanie dwóch zdań w jedno dłuższe;  
(2) Dzielenie długich zdań na krótsze; 
(3) Uogólnianie; 
(4) Zmiana kolejności wyrazów; 
(5) Zastępowanie wyrazów powtarzających się synonimami; 
(6) Usuwanie i upraszczanie elementów z oryginalnego tekstu (Kiedy wolno, a kiedy nie wolno oraz w jaki sposób to czynić?); 
(7) Dodawanie, uzupełnianie i dopowiadanie w celu uzyskania większej precyzji, klarowności, poprawności stylistycznej; 
(8) Zmiana form gramatycznych i części mowy (np. liczby, czasu, przeczenia na twierdzenie, strony biernej na czynną,; 
II. Błędy stylistyczne – na czym polegają i jak ich unikać? 
III. Błędy frazeologiczne – istota oraz dopuszczalne formy połączeń słów (np. czasownik  i przymiotnik, rzeczownik i czasownik, 
etc.)  
IV. Tłumaczenie przyimków 
V. Rzeczowniki odsłowne i imiesłowy  
VI. Szyk wyrazów w tłumaczeniu tekstów; 
VII. Budowle, instytucje i adresy w tłumaczeniu; 
VIII. Nagłówki, podpisy, tytuły a także slogany reklamowe w tłumaczeniu; 
IX. Pomoce w tłumaczeniu: rodzaje słowników (synonimów, antonimów, ortograficzny, tezaurusy, wyrazów bliskoznacznych, po-
prawnej polszczyzny, słowniki angielsko-polskie, angielsko-angielskie, słowniki specjalistyczne, słowniki skrótów, internet a tłuma-
czenie, inne przydatne źródła oraz strony internetowe instytucji, ministerstw, etc. i jak z nich korzystać podczas tłumaczenia). 
X. Wykonanie tłumaczeń dotyczących sfer polityki, kultury, społeczeństwa, psychologii.   

9. Wymagane środki dydaktyczne: słowniki online, rzutnik 
10. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa:  
1. Belczyk, A. Poradnik tłumacza. wyd II. Bielsko Biała: Wydawnictwo Dla Szkoły. 2014. 

b. Literatura uzupełniająca: 

1. Berezowski Ł.J., Translatoryka i Translacje. Przekład w XXI wieku. Wyzwania-możliwości-trendy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 

2020. 

2. Korzeniowska, A., Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Warszawa: PWN, 2012.  

3. Robinson, D., Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Routledge: London and New 

York, 2007. 

  

c. Netografia:  
www.thefreedictionary.com 
www.getionary.pl 
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dictionary 
www.acronymfinder.com 
www.ms.gov.pl 
www.europeanunion.eu 
https://www.linguee.com/english-polish/search?source=auto&query=caterpillar  
www.synonimy.pl 
www.sjp.pwn.pl 
www.slownikskrotow.pl 
http://www.investopedia.com/dictionary/ 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/financial 
www.proz.com 

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.getionary.pl/
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dictionary
http://www.acronymfinder.com/
http://www.ms.gov.pl/
http://www.europeanunion.eu/
http://www.synonimy.pl/
http://www.sjp.pwn.pl/
http://www.slownikskrotow.pl/
http://www.investopedia.com/dictionary/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/financial
http://www.proz.com/
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https://editsaurus.tylerwalters.com/ 

https://writefullapp.com 

https://www.gingersoftware.com/ 

11. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycznych, materiały e-
learningowe, itp.) 

12. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia dr Agnieszka Ługowska 
 

https://editsaurus.tylerwalters.com/
https://writefullapp.com/
https://www.gingersoftware.com/

