
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

 
1. Językoznawstwo – wyjaśnij pojęcie. 

2. Czym jest fonetyka a czym fonologia? Czym się różni fonetyka preskryptywna od 

deskryptywnej?  Wyjaśnij pojęcia: fonetyka artykulacyjna, akustyczna oraz audytoryjna. 

Wyjaśnij pojęcia: fonologia segmentalna i suprasegmentalna. Wyjaśnij pojęcia: fonem, fon, 

alofon. 

3. Co to jest IPA? Jakie znasz rodzaje transkrypcji.  

4. Czym jest morfologia/ morfem? Podaj podział i przykłady morfemów. Co to jest alomorf? 

5. W jaki sposób możemy tworzyć nowe wyrazy (wyjaśnij takie pojęcia jak, m.in. akronimy, 

eponimy, skrótowce, zapożyczenia, zbitki wyrazowe, rzeczowniki złożone). 

6. Czym jest semantyka? Wyjaśnij pojęcia: synonim, antonim, hyponim, homograf, homofon, 

homonim, polisemia, metonimia. Czym są: parafraza (paraphrase), wynikanie (entailment), 

zaprzeczenie (contradiction), konotacja i denotacja? Podaj przykłady metafor w języku 

polskim/ angielskim. 

7. Czym jest składnia (syntax)? Jakie wyróżniamy kategorie syntaktyczne? Czym jest jednostka 

syntaktyczna (syntactic unit)? Wyjaśnij takie pojęcia jak: head, specifier, compliment. 

Wyjaśnij czym jest niejasność strukturalna (structural ambiguity) i podaj przykłady.  

8. Co to jest pragmatyka? 

9. Czym jest akt mowy (direct speech act vs indirect speech act)? Czym jest kontekst (linguistic 

context vs physical context)? 

10. Wyjaśnij pojęcia: deictic expression, politeness, positive/ negative face, (verbal) hedge(s). 

11. Mowa vs. język oraz znak językowy i jego cechy wg de Saussure 

12. System, mowa i norma językowa wg Coseriu 

13. Funkcje języka wg Bühlera 

14. Języki naturalne vs. sztuczne 

15. Językoznawstwo i trzy subdyscypliny językoznawcze 

16. Klasyfikacja genetyczna języków – indoeuropejska rodzina językowa i języki 

germańskie (z przykładami) 

17. Pojęcie gramatyki, gramatyka naturalna vs. lingwistyczna, obszary gramatyki 

18. Fonetyka i fonologia języka niemieckiego: 

a. Przedmiot badań fonetyki 

b. Komponenty i fazy aktu komunikacyjnego oraz gałęzie fonetyki 

c. Podział głosek niemieckich (na czym polega podział na samo- i spółgłoski) 

d. Akcent wyrazowy i zdaniowy (różnice) 

19. Morfologia języka niemieckiego 

a. Obszary morfologii: słowotwórstwo i fleksja 

b. Definicja morfemu i typy morfemów 

c. Podstawowe typy słowotwórcze w języku niemieckim: derywacja i kompozycja 

d. Definicja wyrazu 

e. Wyrazy odmienne vs. nieodmienne 

f. Rodzaje odmiany/fleksji 

g. Części mowy w gramatyce tradycyjnej 

h. Klasyfikacja morfologiczna czasownika (wg odmienności (odmienione i nieodmienione 

czasowniki, kategorie czasownika odmienionego, typy form bezokolicznikowych – 

bezokoliczniki i imiesłowy) i sposobu odmiany (czasowniki regularne i nieregularne wg 

Darskiego)) 

i. Klasyfikacja syntaktyczna czasownika 

j. Klasyfikacja semantyczna czasownika 



k. Czasy w języku niemieckim – podział (czasy proste i złożone), budowa i obszary użycia 

l. Strona czasownika: różnice między stroną bierną a czynną, budowa strony biernej, różnice 

między stroną bierną czynnościową a stadialną 

m. Tryb przypuszczający  

20. Składnia języka niemieckiego: 

a. Definicja zdania 

b. Podział zdań ze względu na pozycję czasownika odmienionego oraz rodzaje zdań 

(oznajmujące, pytające, …) 

c. Części zdania w gramatyce tradycyjnej 

d. Typy zdań: zdania proste i złożone, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, typy 

funkcjonalne zdań 

21. Charakterystyka rodzajów tłumaczeń ustnych 

22. Warsztat pracy tłumacza pisemnego  

23. Podstawowe techniki i procedury tłumaczeniowe  

24. Proces transakcji biznesowej od wpływu zapytania do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji  

25. Cechy i elementy składowe oferty  

26. Cechy i elementy składowe zapytania  

27. Elementy składowe umowy handlowej  

28. Cechy dobrej prezentacji multimedialnej 

29. Zasady formułowania oficjalnych pism firmowych  

30. Różnice między językiem ogólnym a specjalistycznym  

 


