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Zagadnienia językoznawcze 

 
1. Dyscypliny językoznawcze [Die Sprachwissenschaft und ihre Teildisziplinen]  

2. Modele komunikacji językowej, funkcja języka, znak językowy [Kommunikationsmodelle, 

Merkmale und Funktionen der Sprache, das sprachliche Zeichen]  

3. Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa (teorie powstania języka, czas Reformacji, 

Młodogramatycy, strukturalizm, generatywizm) [Ausgewählte Fragen aus der Geschichte 

der Sprachwissenschaft (Theorien zur Entstehung der Sprache, die Reformationszeit, die 

Junggrammatiker, der Strukturalismus, die generative Transformationsgrammatik)]  

4. Klasyfikacje języków naturalnych [Klassifizierung der natürlichen Sprachen]  

5. Główne nurty i teorie językoznawcze, modele gramatyczne [Wichtige Trends und 

Theorien der Sprachwissenschaft, Grammatikmodelle]  

6. Próby analizy zdania według modelu walencyjnego, IC, schematu X-bar  [Modelle der 

Satzanalyse: Valenzmodell, IC-Analyse, X-bar-Schema]  

7. Wybrane zagadnienia dotyczące części mowy. Metody analizy deskryptywno- 

taksonomicznej, klasyfikacje, kryterium znaczeniowe, morfologiczne i syntaktyczne, 

kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy [Ausgewählte Fragen der Wortarten, 

Methoden der deskriptiv-taxonomischen Analyse, Klassifikationen, das Kriterium der 

Bedeutung, das morphologische und syntaktische Kriterium,  grammatikalische 

Kategorien bestimmter Wortarten]  

8. Wybrane zagadnienia dotyczące części zdania,  funkcji składniowych poszczególnych 

części zdania, szyku zdania [Ausgewählte Fragen der Satzarten, der Syntaxfunktionen, der 

Satzgliedfolge] 

9. Wybrane zagadnienia dotyczące słowotwórstwa, leksykologii i frazeologii [Ausgewählte 

Fragen der Wortbildung, der Lexikologie und der Phraseologie]  

10. Wybrane zagadnienia dotyczące leksykografii. Słowniki jedno- i dwujęzyczne. Klasyfikacje, 

struktury i funkcje słowników [Ausgewählte Fragen der Lexikografie. Einsprachige und 

zweisprachige Wörterbücher. Klassifikationen, Strukturen und Funktionen von 

Wörterbüchern]  

11. Wybrane zagadnienia dotyczące lingwistyki kontrastywnej, miejsce badań 

kontrastywnych w lingwistyce, wybrane zagadnienia kontrastywne na płaszczyźnie 

leksykalnej i gramatycznej [Ausgewählte Fragen der kontrastiven Linguistik, wichtige 



Etappen der kontrastiven Untersuchungen, ausgewählte Themen der kontrastiven 

Linguistik in Bezug auf Lexikologie und Grammatik]  

12. Formy użycia języka niemieckiego, jego rozwój na płaszczyźnie fonetycznej, leksykalnej, 

gramatycznej. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka niemieckiego 

[Formen des Gebrauchs der deutschen Sprache, die Entwicklung der Sprache auf 

phonetischer, lexikalischer und grammatikalischer Ebene. Der Einfluss soziokultureller 

Faktoren auf die Entwicklung der deutschen Sprache]  

13. Wybrane zagadnienia dotyczące akwizycji języka pierwszego, drugiego i języka obcego, 

teorie akwizycji języka [Ausgewählte Fragen zum Erwerb der ersten und zweiten Sprache 

sowie einer Fremdsprache, Theorien zum Spracherwerb] 

14. Podstawowe instrumenty przekładoznawstwa w odniesieniu do aspektów 

lingwistycznych, literaturoznawczych, socjologicznych i kulturologicznych przekładu 

[Grundlegende Instrumente der Translationswissenschaft in Bezug auf die sprachlichen, 

literarischen, soziologischen und kulturellen Aspekte des Übersetzens] 

15. Wybrane zagadnienia dotyczące kategorii przekładu: ekwiwalencja, adekwatność, 

przekładalność [Ausgewählte Fragen der Translationswissenschaft: sprachliche 

Äquivalenz, Angemessenheit und Übersetzbarkeit]  
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