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Semestr

3
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Typ przedmiotu

obowiązkowy
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Sylabus opracował

dr Liliana Kozar

Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Forma zaliczenia

Wykład

30

2

-

-

Egzamin

Ćwiczenia

30

2

-

-

Zaliczenie

Cel przedmiotu
Poznanie i opanowanie funkcjonowania systemu gramatycznego języka francuskiego na poziomie jego morfologii z biegłą umiejętnością wszelkich transformacji
poszczególnych części mowy.

Wymagania wstępne
Uzyskanie zaliczeń przedmiotowych z drugiego semestru.

Zakres tematyczny
Morfologia [wykład]: Przedmiot morfologii. Części mowy w języku francuskim. Rzeczownik: klasyfikacja rzeczowników, rodzaj, liczba. Przymiotnik: klasyfikacja przymiotników,
rodzaj, liczba, stopniowanie. Liczebnik: klasyfikacja liczebników. Determinanty: rodzajniki określone, nieokreślone, ściągnięte i cząstkowe. Zaimki: klasyfikacja zaimków, ich
rola, miejsce w zdaniu. Czasownik: aspekty, strona, tryby, czasy. Przysłówek: klasyfikacja przysłówków, stopniowanie. Ogólna charakterystyka przyimków. Ogólna
charakterystyka spójników.
Morfologia [ćwiczenia]: Główne zagadnienia gramatyki opisowej w ćwiczeniach.

Metody kształcenia
Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna, ustne i pisemne ćwiczenia reprodukcyjne i produkcyjne, pokaz, metody indukcyjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Zna zasady deklinacji, koniugacji, zastosowania rodzajników

Symbole efektów
KN1_W03

zaimków oraz innych transformacji gramatycznych

Metody weryfikacji

Forma zajęć

egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne

Wykład

kolokwium

Ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
Student posiada podstawową wiedzę terminologiczną w dziedzinie

KN1_W02

gramatyki języka francuskiego

kolokwium

Wykład

obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia

praktycznych studenta
Posiada pełną wiedzę o strukturze morfologicznej języka

KN1_W04

francuskiego

egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne

Wykład

kolokwium

Ćwiczenia

test
Potrafi dokonać wielopłaszczyznowej analizy gramatycznej
dowolnego tekstu w języku francuskim

KN1_U01

kolokwium

Wykład

obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia

praktycznych studenta
test

Opis efektu

Symbole efektów

Umie opisać oraz wyjaśnić funkcjonowanie poszczególnych części

Metody weryfikacji

KN1_U04

mowy w dowolnym kontekście

Forma zajęć

egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne

Wykład

obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia

praktycznych studenta
odpowiedź ustna
Umie dokonać ewaluacji priorytetów w prowadzonych przez siebie

KN1_K04

działaniach
Posługuje się wiedzą gramatyczną na poziomie standardów

KN1_U12

naturalnego użytkownika języka

obserwacje i ocena umiejętności

Wykład

praktycznych studenta

Ćwiczenia

egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne

Wykład

kolokwium

Ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
praca pisemna

Warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny
Zaliczenie ćwiczeń: pozytywna ocena z przeprowadzanych testów, mających na celu wykazać zakres opanowania materiału przez studenta; obecności i aktywności na zajęciach.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

65

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

35

-

Łącznie

100

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

4

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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