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1. Ogólna definicja językoznawstwa 
2. Typy badań lingwistycznych (językoznawstwo wewnętrzne vs. zewnętrzne; 

językoznawstwo teoretyczne vs. stosowane; językoznawstwo ogólne vs. 
jednojęzyczne, wielojęzyczne; językoznawstwo opisowe vs. językoznawstwo 
historyczne; językoznawstwo synchroniczne vs. diachroniczne) 

3. Historia językoznawstwa (najstarsze badania nad językiem; Panini; językoznawstwo 
w Indiach i Grecji; naturalny i konwencjonalny stosunek wyrazów do rzeczy; 
analogiści i anomaliści; Dionizjusz Trak, Dyskolos; szkoła łacińska i arabsko-
żydowska; Leibniz; Jones; Bopp; Humboldt; Rask; Grimm; Schleicher; 
młodogramatycy; Baudouin de Courtenay; de Saussure, fazy mowy; strukturalizm, 
szkoła praska; Bühler, funkcje języka; Jakobson, prymarne i sekundarne elementy 
systemu fonologicznego; Hjelmslev; językoznawcy amerykańscy, Sapir, Chomsky, 
gramatyka transformacyjno-generatywna; językoznawstwo matematyczne; 
kognitywizm) 

4. Charakterystyka dziedzin językoznawstwa (fonetyka: artykulacyjna, akustyczna, 
audytywna; fonologia; morfologia: słowotwórstwo, fleksja; leksykologia, leksykografia; 
frazeologia; paremiologia; składnia; stylistyka; lingwistyka tekstu; socjolingwistyka; 
psycholingwistyka; etnolingwistyka; juryslingwistyka; onomastyka i etymologia; 
interlingwistyka) 

5. Rodzaje grup wyrazowych (NP, AP, AdvP, PP, VP) 
6. Relacje między wyrazami (synonimia, antonimia, homonimia, hiperonimia, hiponimia, 

pole semantyczne) 
7. Podstawowe procesy słowotwórcze (samenstelling; afleiding: prefigering, suffigering, 

infigering, reduplicatie, ablaut, supletie; samenstellende afleiding) 
8. Teoria słownika (woordenboek, artikel, trefwoord, macro- en microstructuur van het 

woordenboek) 
9. Rodzaje słowników 
10. Definicje języka 
11. Język zwierząt, języki sztuczne, języki programowania, komunikacja niewerbalna a 

język naturalny 
12. Schemat aktu komunikacji 
13. Mózg (ośrodki mowy, prawa i lewa półkula, dominacja półkul) 
14. Kognitywne podstawy języka (teken: index, icoon, symbool; indexicaliteitsprincipe: 

deiktische uitdrukkingen, deiktische oriëntatie, intrinsieke oriëntatie, antropocentrisch 
perspectief; iconiciteitsprincipe: volgordeprincipe, afstandsprincipe, 
kwantiteitsprincipe; symbolisch principe: arbitrariteit; lexicale categorieën: prototype 
en marginale leden) 

15. Uniwersalia językowe 
16. Fonologiczna typologia języków (kryteria podziału; ubogie, pośrednie i bogate 

systemy fonemiczne; języki spółgłoskowe i samogłoskowe) 
17. Morfologiczna typologia języków (kryteria podziału; języki syntetyczne i analityczne; 

języki izolujące, aglutynacyjne, fuzyjne, alternacyjne, polisyntetyczne, inkorporacyjne) 
18. Syntaktyczna typologia języków (języki przypadkowe i pozycyjne; główne typy 

pozycyjne) 



19. Klasyfikacja genetyczna języków (metoda filologiczna, metoda rekonstrukcji 
wewnętrznej, metoda historyczno – porównawcza, teoria drzewa rodzinnego, teoria 
falowa; języki satemowe i kentumowe; języki indoeuropejskie) 

20. Semantyczna typologia języków (system słownikowy, system zaimków, system 
liczebników) 

21. Stylistyczna typologia języków (ogólne założenia; języki tajne) 
22. Charakterystyka języków świata (afrikaans, angielski, czeski, duński, estoński, fiński, 

francuski, grecki, gruziński, hiszpański, islandzki, japoński, litewski, łotewski, 
niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, 
szwedzki, turecki, walijski, węgierski, włoski) 

23. Ogólna charakterystyka języka niderlandzkiego. Język niderlandzki na świecie 
24. Przegląd dialektów języka niderlandzkiego (Limburgse, Brabantse, Saksische, 

Hollandse, Zeeuwse dialecten) 
25. Vlaamse Beweging. Sytuacja językowa we Flandrii. Różnice między językiem 

niderlandzkim w Królestwie Niderlandów i we Flandrii. Dwujęzyczność w Brukseli. 
26. Taalregels vs. taalnormen.  
27. Algemeen Nederlands. Poldernederlands. Verkavelingsvlaams. 
28. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Van Dale 
29. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) 
30. Genootschap Onze Taal. Nederlandse Taalunie. Taalschrift. IVN 
31. Historia pisowni w XIX i XX w. na terenie niderlandzkiego obszaru językowego 
32. Het Groene Boekje, het Witte Boekje 
33. Najważnejsze zmiany pisowni wprowadzone w Het Groene Boekje z 2005 r. (de 

tussen –n, de ‘pannenkoekregel; aan elkaar, los of met een streepje; hoofdletters en 
kleine letters) 

34. Zapożyczenia językowe (ogólna charakterystyka, rodzaje zapożyczeń; zapożyczenia 
a rozwój języka; zapożyczenia a moda) 

35. Charakterystyka zapożyczeń w języku niderlandzkim i polskim. 
36. Wpływ języka angielskiego na język niderlandzki i polski. Koniugacja czasowników 

angielskich w j. niderlandzkim. 
37. Główne zmiany we współczesnym języku niderlandzkim (zmiany fonetyczne, 

morfologiczne, składniowe, leksykalne) 
38. Wpływ muzyki, reklamy, mediów na rozwój języka (na przykładzie języka 

niderlandzkiego i polskiego) 
39. Język chatów i smsów niderlandzkich 
40. Straattaal en Murks. Het Nederlands in de multiculturele samenleving. Pidgin en 

creooltalen 
41. Verwachtingen over de toekomst van het Nederlands 
42. Tematyka poruszana w pracy semestralnej 


