Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia włoska

Cykl kształcenia
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWLS.140.5cb09720359fe.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WF-IFR1178

Obligatoryjność
obowiązkowy
Koordynator
przedmiotu

Roman Sosnowski

Prowadzący zajęcia

Daniel Słapek

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo - terminologicznego teorii
i morfologii języka włoskiego

FWL_K1_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
w języku polskim i języku włoskim wystąpienie ustne
na wybrany temat z zakresu morfologii języka
włoskiego

FWL_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FWL_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy z zakresu morfologii

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzajniki określone, nieokreślone i cząstkowe w języku włoskim

W1, U1, K1

2.

Rzeczownik i charakteryzujące go kategorie gramatyczne

W1, U1, K1

3.

Przymiotnik i charakteryzujące go kategorie gramatyczne

W1, U1, K1

4.

Zaimki przymiotne dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone i pytające oraz
charakteryzujące je kategorie gramatyczne.

W1, U1, K1

5.

Zaimki osobowe, rzeczowne dzierżawcze, rzeczowne wskazujące, rzeczowne
nieokreślone, rzeczowne pytające oraz zaimki względne oraz charakteryzujące je
kategorie gramatyczne

W1, U1, K1

6.

Czasownik oraz charakteryzujące go kategorie gramatyczne

W1, U1, K1

7.

Nieodmienne części mowy (przysłówek, przyimek, spójnik) cechy morfologiczno składniowe

W1, U1, K1

2/4

Elementy słowotwórstwa: różnice pomiędzy ﬂeksją, derywacją i tworzeniem
złożeń. Analiza wyrazów prostych, derywatów (suﬁksacja, preﬁksacja, tworzenie
zdrobnień i zgrubień) oraz wyrazów złożonych składających się z elementów
konstytutywnych włoskich bądź pochodzenia łacińskiego lub ze starożytnej greki.

8.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

Obecność obowiązkowa- dopuszczalne trzy nieobecności na wykładach
w ciągu semestru, Do egzaminu ustnego przystępują studenci, którzy
uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej. Egzamin ustny obejmuje
odpowiedź na dwa losowane zagadnienia teoretyczne odnoszące się
do morfologii. W przypadku niezdania egzaminu ustnego student
uzyskuje ocenę niedostateczną z całości. Ocena ostateczna z
egzaminu jest średnią arytmetyczną wyniku egzaminu pisemnego i
ustnego, pod warunkiem, że obydwie części zostały zaliczone
przynajmniej na ocenę dostateczną

egzamin pisemny,
zaliczenie

Obecność obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieobecności na
ćwiczeniach w ciągu semestru Na ćwiczeniach obowiązuje znajomość
materiału przerobionego na wykładach. Studenci są na bieżąco
oceniani w trakcie ćwiczeń w formie ustnej lub pisemnej. Część
pisemna egzaminu obejmuje praktyczną znajomość morfologii języka
włoskiego. Uzyskane punkty z egzaminu pisemnego zamieniane są na
procenty i w zależności od wyniku procentowego student uzyskuje
następujące oceny: 60% do 65% dst 66% do 74% plus dst 75% do 82%
db 83% do 90 % plus db 91% do 100% bdb W przypadku niezdania
egzaminu pisemnego, student otrzymuje ocenę ndst z całości
egzaminu. Egzamin pisemny, egzamin ustny oraz wszystkie prace
sprawdzające odbywają się w języku włoskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica (terza edizione),Bologna 1995.
Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Milano 2011.
Serianni L., (con la collaborazione di A. Castelvecchi) Grammatica italiana- suoni, forme, costrutti,Torino 1988.
Renzi L. (red.), Grande grammatica di consultazione,tomy I, II, III. Bologna 1988.
Serianni L., Della Valle V., Patota G., Schiannini D., Lingua comune, la grammatica e il testo. Milano – Torino, 2011.
Andorno C., Dalla grammatica alla linguistica. Basi per uno studio dell’italiano.Torino 1999.

Dodatkowa
1. Malinowska M. Contenuti semantici del congiuntivo ruolo della modalità e dei fattori extralinguisticia nell’acquisizione
della competenza comunicativa in italiano come l2. Kraków 1996.
2. Gamberini S., Herskovits P., Analisi e logica – eserciziario per lo sviluppo della competenza sintattica, Milano 1996.
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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.
FWL_K1_U01

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim i innym języku romańskim lub/i
polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i
kultury.

FWL_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.
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