
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

 

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

2. System, mowa i norma językowa wg Coseriu 

3. Funkcje języka wg Bühlera 

4. Języki naturalne vs. sztuczne 

5. Językoznawstwo i trzy subdyscypliny językoznawcze 

6. Klasyfikacja genetyczna języków – indoeuropejska rodzina językowa i języki 

germańskie (z przykładami) 

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

8. 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) 

9. 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  

10. 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. 

11. Language typology: the difference between structural and genetic typology of languages. 

12. Sociolinguistics: types of dialects and the dialectal geography and characteristics of English, 

German, and Polish. 

13. Neurolinguistics: language in the brain; how children acquire their first language – stages and 

examples. 

14. Phonetics and phonology: types of speech sounds – vowels, consonants, syllables. 

15. Morphology: word formation processes. 

16. Morphology: word structure – affixes, roots, morphemes. 



17. Syntax: basic grammatical categories, e.g., person, number, case, gender, degree, mood, 

aspect, tense – what type of information they convey and how they are expressed in English, 

Polish, and German. 

18. Syntax: syntactic functions – subject, verb, direct object, indirect object, object complement, 

subject complement, adverbial complement. 

19. Semantics and pragmatics: word meaning – reference, sense, connotation, register (stylistic 

meaning), synonymy and antonymy, polysemy and homonymy.  

20. Semantics and pragmatics: cooperative maxims of communication – quality, quantity, 

relation, manner. 

21. Charakterystyka rodzajów tłumaczeń ustnych. 

22. Warsztat pracy tłumacza pisemnego.  

23. Podstawowe techniki i procedury tłumaczeniowe. 

24. Proces translacji 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.  

 


