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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi leksykologii i leksykograﬁi,
z uwzględnieniem włoskiego obszaru językowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
ogólną z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego, teorii i metodologii leksykologii
języka włoskiego.

FWL_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student ma świadomość kompleksowej natury zjawisk
leksykalnych, ich złożoności i historycznej zmienności.

FWL_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie leksykologii języka włoskiego,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

FWL_K1_U13

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące leksyki języka włoskiego, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FWL_K1_U03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Leksykologia i leksykograﬁa, wyraz, relacje syntagmatyczne i
paradygmatyczne, struktura słownictwa
2. Leksykograﬁa – różne rodzaje słowników, deﬁnicje słownikowe, budowa hasła,
korpusy
3. Morfologia – budowa wyrazu (leksem, monem)– podstawowe elementy
słowotwórstwa (preﬁssi, suﬃssi – także alterati, composizione, sigle i
abbreviazioni)
4. Semantyka leksykalna – forma i znaczenie, relacje zachodzące między
wyrazami: synonimia, antonimia, polisemia, homonimia...
5. Frazeologia – rodzaje związków frazeologicznych
6. Słownictwo a społeczeństwo: różnorodność geograﬁczna, społeczna,
funkcjonalna – linguaggi, registri, codici e sottocodici, gerghi
7. Zróżnicowanie geograﬁczne społeczeństwa
8. Zapożyczenia; kalki i ich rodzaje
9. Zmiana znaczeniowa (przyczyny i sposoby)
10. Dziedzictwo leksykalne łaciny i inne źródła j. włoskiego

1.

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2
nieobecności w semestrze. Zaliczenie semestru na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z wykładu
i ćwiczeń.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2
nieobecności w semestrze. Zaliczenie semestru na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z wykładu
i ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

P. D’Achille, L’italiano contemporaneo, Bologna 2003A.
A. Sobrero (red). Introduzione all’italiano contemporaneo, Roma-Bari 1993 i nast.
K.Polański (red) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1993 i nast. wyd.
St. Urbańczyk, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoFWL_K1_W01 terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych w
ramach kierunku ﬁlologia włoska.
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury włoskiej oraz
FWL_K1_W02 innych języków obcych; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka włoskiego
FWL_K1_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
włoskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

FWL_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne (w tym włoskojęzyczne)

4/4

