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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
HISTORIA KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Z 
ELEMENTAMI KLUTURY 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
HISTORIA KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Z 
ELEMENTAMI KLUTURY 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 

Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 

Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
LINGWISTYKA STOSOWANA – 
język angielski z językiem niemieckim 

Rok / semestr:  
3/5 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
ANGIELSKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 

Wymiar 
zajęć 
 

 30     

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 

dr Piotr Kallas 

Prowadzący zajęcia 
 

dr Piotr Kallas 

Cel przedmiotu / modułu 
 

 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu 
wybranych aspektów kultury krajów anglojęzycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem Wysp Brytyjskich i USA  

 Wprowadzenie szeregu pojęć podstawowych dla 
kulturoznawstwa, studiów regionalnych i kultury 
współczesnych Wysp Brytyjskich, takich jak „kultura”, 
„brytyjskość/angielskość”, „dewolucja” (devolution, czyli 
decentralizacja), „szok kulturowy”, „zderzenie cywilizacji” 
czy „wielokulturowość” (multiculturalism)  

 Szczegółowe studia nad kilkoma wybranymi zagadnieniami 
z kultury krajów angielskiego obszaru językowego (wybór 
tematów uzgodniony ze studentami). 

 Wzbogacenie słownictwa studentów o słowa i wyrażenia 
związane z historią i kulturą krajów anglojęzycznych. 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pełne 
uczestnictwo w zajęciach 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 



01 
Student ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wybranych aspektów 

historii  krajów anglojęzycznych. 
K_W02 

02 
Student posiada elementarną wiedzę o współczesnej kulturze krajów 

anglojęzycznych oraz o jej genezie i tendencjach rozwojowych; wymienia 
i definiuje kluczowe pojęcia związane z tą kulturą. 

K_W03 
K_W08 

03 
Student posiada podstawową wiedzę o wpływie czynników 

historycznych na przemiany kultury krajów angielskiego obszaru 
językowego. 

K_W04 

04 
Student samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące 
historii oraz wybranych zagadnień kultury krajów anglojęzycznych. 

K_U01 

05 

Student merytorycznie uzasadnia stawiane tezy z zakresu wybranych 
aspektów historii krajów anglojęzycznych oraz natury nauk 

historycznych, odnosząc się do poglądów historyków i teoretyków 
historii, oraz formułuje wnioski i sądy własne w języku angielskim. 

K_U06 

06 

Posługując się zdobytą wiedzą na temat odmian diachronicznych i 
synchronicznych języka angielskiego, oraz szeroko rozumianego 

kontekstu kulturowego, student tworzy zróżnicowane stylistycznie i 
funkcjonalnie teksty w języku polskim i angielskim 

K_U08 

07 
Student określa zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z 

zakresu historii oraz wybranych elementów kultury krajów 
anglojęzycznych. 

K_K01 

08 
Student nabywa kompetencje językowe i kulturowe które pozwalają mu 
na pełniejszy udział w komunikacji interpersonalnej i społecznej, a także 

prowadzą do większego otwarcia na kultury obce. 
K_K07 

09 

Student rozpoznaje różnorakie aspekty kultury krajów anglojęzycznych 
w ich relacjach do kultury polskiej: odczytuje aluzje i zapożyczenia 
kulturowe, jest świadomy różnorodnych wpływów kulturowych i 

językowych, itp. 

K_K08 

10 

Student nabywa umiejętności wszechstronnego korzystania z mediów 
anglojęzycznych, zwłaszcza z mediów elektronicznych w celach 

profesjonalnych (doskonalenie warsztatu językowego), jak i tych, które 
dotyczą ogólnego rozwoju intelektualnego, oraz odczuwa potrzebę 

udziału w życiu kulturalnym kraju zamieszkania. 

K_K09 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
Nie dotyczy. 

Ćwiczenia 
CZĘŚĆ I: Wielka Brytania dzisiaj: wprowadzenie historyczne (zarys najnowszych dziejów Wysp 
Brytyjskich, tj. od r. 1997); „Culture shock and culture clash”: „szok kulturowy a zderzenie 
cywilizacji” – doświadczenie innej kultury („obcości”, „inności”, etc.) omawiane na konkretnych 
przykładach; Język angielski dzisiaj: językowe i kulturowe dziedzictwo Imperium Brytyjskiego, 
odmiany języka na Wyspach Brytyjskich, angielski na świecie; Geografia Wysp Brytyjskich: 
prezentacja krajów i narodów, zwłaszcza krajów tzw. „krawędzi celtyckiej”, „the Celtic Fringe” 
(Szkocja, Walia, Irlandia Północna, Republika Irlandii); Londyn: portret metropolii; Aspekty 
życia codziennego: sport, rozrywka, kuchnia, etc Społeczeństwo brytyjskie i irlandzkie dzisiaj: 
instytucje i problemy (religie, edukacja, migracje, etc.) ;  
CZĘŚĆ II: Specyfika studiów amerykanistycznych (American studies). Amerykańskość 
(Americanness) a tożsamość narodowa. Zjawisko amerykanizacji. Kultura głównego nurtu 



(mainstream culture).  Kultury mniejszości etnicznych: Rdzenni Amerykanie, Czarni 
Amerykanie, Hispanoamerykanie. Główne warianty kultury ogólnoamerykańskiej: regiony 
kulturowe Nowej Anglii, Południa oraz Zachodu. Krtyczne ujęcia regionalizmu na przykładach 
Południa i Zachodu. Geneza i ewolucja mitów amerykańskich. Amerykańska kultura duchowa i 
religia. Życie społeczne a zjawiska i przejawy kultury. Kultura a technologia i media (technology 
and media cultures). Transmisja i recepcja kultury amerykańskiej poza granicami USA. 
Laboratorium 
Nie dotyczy. 

Projekt 
Nie dotyczy. 

 

Literatura 
podstawowa 

James O’Discroll, Britain. The Country and Its People: An Introduction for 
Learners of English, Oxford: OUP, 1995 (Wydanie drugie: Britain for 
Learners of English, Oxford: OUP, 2009) 

America in Close-Up, Longman 

American Roots. Readings in American Culture and History, Longman 

 
Literatura 
uzupełniająca 
 

Wojciech Lipoński. Dzieje kultury brytyjskiej (2004). 
Longman Dictionary of English Language and Culture (1998).  
Oxford Guide to British and American Culture (1999).  
Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: 
PWN, 2007 

Źródła internetowe:  
http://www.bbc.co.uk/ 
http://www.visitbritain.com/en/GB/ 
http://www.visitireland.com/ 
http://projectbritain.com/ 

 

 

Metody kształcenia 

 

 
Ćwiczenia 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu kształcenia 

 

1. Ocena prezentacji przygotowanej przez studenta (indywidualnie lub 
w grupie) na temat wybranego (i uzgodnionego z prowadzącym) 
aspektu kultury brytyjskiej lub amerykańskiej. 

01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10 

2. Egzamin końcowy (test pisemny) składający się zarówno z pytań 
zamkniętych, jak i otwartych, wymagających sformułowania krótkich 
wypowiedzi pisemnych 

01, 02, 04, 05, 06, 
07 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Przedmiot kończy się egzaminem – testem pisemnym podczas zimowej 
sesji egzaminacyjnej. Student otrzymuje zaliczenie po zaliczeniu testu 
końcowego. 
 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach  



Samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 

 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 

laboratoryjnych 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń* 

10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi 

30 

(15=15) 

1,2 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

35 

(30+5) 

1,4 

 
 


