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Wszystkie tłumaczenia są specjalistyczne, ale nie wszyscy tłumacze o tym pamiętają 

 
Wykład porusza kwestię przenikania terminologii specjalistycznej do tekstów, które w przekonaniu tłumaczy 
tekstami specjalistycznymi nie są i ukazuje konsekwencje przyjęcia takiego podejścia. Materiałem 
przykładowym jest polski przekład filmu The Usual Suspects/ Podejrzani, a w szczególności występująca w nim 
terminologia z zakresu prawa karnego. Mając na uwadze specyfikę przekładu audiowizualnego wykład ukazuje, 
jak brak zaznajomienia tłumaczy filmowych z podstawami polskiej  terminologii karnej wypacza treść filmu i 
rodzi dalsze konsekwencje, których można by łatwo uniknąć, gdyby pamiętano o tym, że film fabularny również 
zawiera elementy języka specjalistycznego. 
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Wyzwania dydaktyki języków specjalistycznych w uniwersyteckich centrach nauki języków 
obcych 

 
Przygotowanie absolwenta do porozumiewania się w języku obcym dla potrzeb pracy zawodowej jest na 
zglobalizowanym rynku pracy istotnym atutem. W szkołach wyższych realizuje się ono zazwyczaj w ramach 
wyodrębnionych jednostek, takich jak studia lub centra (nauki) języków obcych. 
Nauczanie języków obcych dla celów specjalistycznych posiada swoiste cechy oraz specyficzne cele, przez co 
stanowi zazwyczaj dość trudne zadanie. Kontekst dydaktyczny, w jakim odbywa się przybliżanie studentom tzw. 
języków specjalistycznych tego zadania nie ułatwia. 
Pierwsza część wystąpienia zestawia wspomniane wyzwania, między innymi różnice poziomu wyjściowej 
znajomości JO, konieczność łączenia w obrębie jednej grupy przedstawicieli różnych specjalności czy 
rzeczywiste potrzeby studentów. Istotnym czynnikiem jest tu również wybór samej koncepcji języka 
specjalistycznego: ujęcie go przez pryzmat terminologii lub komunikacji specjalistycznej. 
Druga część wystąpienia ukazuje rozwiązania, przyjęte w CJO/S(N)JO 22 polskich uniwersytetów 
bezprzymiotnikowych (a zatem o zróżnicowanym profilu kształcenia). 
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Kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych - mit czy rzeczywistość 

 
Mimo, że znajomość języków specjalistycznych odgrywa coraz większe znaczenie na rynku pracy oraz w obliczu 
wzrastającej mobilności zawodowej, kwestia samego nauczania języków specjalistycznych, tj. przygotowania 
nauczycieli języków specjalistycznych do pracy w zawodzie jak i zapewnienie im różnych form doskonalenia 
zawodowego zdaje się być ciągle kwestią drugoplanową. 
Celem wystąpienia jest diagnoza kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce i Europie oraz 
wskazanie na propozycje narzędzi cyfrowych wspierających rozwój zawodowy nauczycieli na różnych etapach 
kariery. 



Pierwsza część wystąpienia stanowi próbę analizy obecnej sytuacji zawodowej nauczyciela języka 
specjalistycznego w Polsce i Europie. Przedstawione zostaną wyniki badania obejmującego zestawienie oferty 
dydaktycznej kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce i w Europie skonfrontowane z 
potrzebami nauczycieli języków specjalistycznych a na tej podstawie przedstawiona zostanie propozycja 
modelu ustandaryzowanego programu kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych. 
Kolejna część wystąpienia ma na celu zaproponowanie rozwiązania wskazanych w części pierwszej problemów, 
uwzględniającego zarówno nauczycieli posiadających już spore doświadczenie zawodowe jak i osób 
rozpoczynających dopiero swoją karierę dydaktyczną, opartego na wypracowanej propozycji modelu 
kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych. W tej części zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia, 
wchodzące w skład MOOCa opracowanego z myślą o nauczycielach języków specjalistycznych. 

W końcowej części wystąpienia zostaną przedstawione wnioski i możliwości aplikacji uzyskanych wyników.  
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Językowe działania mediacyjne a uczenie się i nauczanie języków specjalistycznych 

  
Pojęcie mediacji nie jest pojęciem nowym dla nauk humanistycznych, w tym również dla dydaktyki nauczania 
języków obcych, gdzie pojawiło się ono na początku XXI wieku, a dokładnie z chwilą wydania Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, według którego językowe działania mediacyjne są jednym z 
niezależnych działań językowych. Jednak dopiero pojawianie się tomu uzupełniającego ESOKJ pozwala spojrzeć 
na mediację w sposób bardziej kompleksowy. W tej perspektywie, mediacja nie ogranicza się tylko i wyłącznie 
do przetwarzania tekstu – umiejętności pożądanej, ale nie wystarczającej, aby stać się kompletnym 
mediatorem podczas interakcji egzolingwalnej – ale opiera się w dużej mierze na kompetencjach ogólnych 
użytkownika języka. Tym samym mediacja w procesie kształcenia językowego nie jest rozpatrywana w 
wymiarze wyłącznie stricte językowym, ale także w ujęciu poznawczym i relacyjnym, co wydaje się cenne z 
punktu widzenia dydaktyki nauczania języków specjalistycznych, gdzie język obcy jest traktowany jako 
narzędzie komunikacji zawodowej. 
Celem wystąpienia jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce językowe działania mediacyjne 
powinny zajmować na lekcji języka specjalistycznego. Referat będzie składał się z następujących części: 

 próba definicji pojęcia „mediacja” w szeroko rozumianych naukach humanistycznych; 

 mediacja jako działanie językowe (mediacja tekstu, mediacja pojęć, mediacja komunikacji, strategie 
mediacyjne) 

 nauczanie języka specjalistycznego a językowe działania mediacyjne 

 propozycje działań dydaktycznych wspierające rozwijanie językowych działań mediacyjnych na lekcji 
języka specjalistycznego.   

  
Elementy bibliografii: 
Bourguignon, C., 2014, Pour enseigner les langues avec le CECRL. Clés et conseils, Delagrave Édition, Paris. 
De Gioia, M., Marcon, M. (red.), 2019, L’essentile de la médiation. Le regard des sciences hulmaines et sociales, 

P. I. E. Peter Lang, Bruxelles – Berne – Berlin – New York – Oxford – Wien. 
Gajewska, E., Sowa, M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache … Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, Lublin. 
Guillaume-Hofnung, M., 2020, La médiation, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, Paris. 
Sowa, M. (red.), Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique, Werset, Lublin. 
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Stammtisch Deutsch- projekt prowadzący do przełamania barier w mówieniu i swobodnej 
konwersacji w języku obcym 
 
Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie istoty, znaczenia i przyszłych kierunków rozwoju projektu 
Stammtisch-Deutsch, opartego na metodzie komunikacyjnej, regularnych spotkaniach uczestników i dyskusji na 
wcześniej wybrane tematy. 
Jedną z najtrudniejszych kompetencji w nauce języka obcego jest swobodne mówienie. Od czasu 
wprowadzenia metody komunikacyjnej w latach 80-tych 20. wieku ćwiczenie tej sprawności stało się 
dominującym elementem w nauce języków obcych (Lyubova i in. 2014). Celem nauczania języka jest zatem nie 
opanowanie i bezbłędne stosowanie struktur gramatycznych, ani tworzenie wyreżyserowanych dialogów, lecz 
ćwiczenie umiejętności sprawnej komunikacji w sytuacjach autentycznych lub symulujących autentyczne (Heyd, 
1991). Ograniczona liczba godzin lektoratu języka obcego na uczelni wyższej nie pozwala na dostateczne 
ćwiczenie sprawności swobodnego wypowiadania się podczas zajęć. Wychodząc naprzeciw potrzebie treningu 
mówienia w języku obcym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołano do życia projekt o nazwie 
Stammtisch-Deutsch. Jego istotą jest regularne spotykanie się uczestników oraz dyskusja na wcześniej podane 
tematy zgodnie z ogólnymi dyspozycjami, zwrotami językowymi i pytaniami pomocniczymi przygotowanymi 
przez koordynatora spotkania. 
Głównym założeniem projektu Stammtisch-Deutsch jest zaangażowanie uczestników do regularnych, 
aktywnych rozmów w języku niemieckim, w warunkach zbliżonych do autentycznych, a w rezultacie do 
odważnego używania języka obcego. W wystąpieniu przedstawione zostaną zalety i wady projektu, a także 
zaproponowane kierunki przyszłych rozwiązań. 
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The efficiency of Chinese language teaching on-line: how to improve teaching methods and 
tools 
 
The aim of the following research is to introduce the most important issues and challenges the Chinese 
teachers had to overcome in order to teach Mandarin Chinese on-line in the academic year 2020/2021, due to 
the worldwide pandemic situation. The author will attempt investigating the issues appearing in the learning 
process affecting the teaching strategies and the change in the teaching strategies implemented during on-line 
classes as opposed to the ones used  during contact classes. 
The results of the following research have been collected by means of various methods and tools which will be 
introduced in the following part of the article. All of the conclusions are based on the experience that the four 
researched Chinese teachers have acquired over several months of teaching Chinese on-line at various 
universities in Poland and abroad. 
The circumstances have made both learning and teaching Chinese change in order to facilitate the beginner 
students’ learning process, thus it is crucial to verify the efficiency of on-line teaching in order to improve the 
teaching and learning process. 
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Pozytywny transfer językowy i jego pozytywne działanie w nauczaniu języka niemieckiego 
po języku angielskim na przykładzie zwrotów używanych w procesie telefonowania i 
uzgadniania terminów z partnerem biznesowym 

 
Transfer pozytywny występuje tam, gdzie podobieństwa i skojarzenia elementów jednego języka stanowią 
czynnik ułatwiający proces zdobywania i zapamiętywania wybranych elementów w następnym języku. Badania 
dydaktyczne potwierdzają, że wcześniejsze doświadczenia językowe wyniesione z procesu przyswajania języka 
ojczystego lub z procesu nauki pierwszego języka obcego mogą mieć pozytywny wpływ na proces nauki 
kolejnego języka (kolejnych języków), jeżeli wykorzystamy wcześniej zdobytą wiedzę i przeniesiemy 
ukształtowane nawyki i umiejętności językowe na aktualnie przyswajany materiał językowy, np. w zakresie 
leksyki czy struktur gramatycznych. W ten sposób możemy sobie jednocześnie ułatwić i/lub przyspieszyć naukę 
kolejnego języka. Język angielski, przyswojony jako pierwszy, może ułatwić zdobycie umiejętności w procesie 
nauki języka niemieckiego, jako drugiego, jako że oba języki należą do wspólnej rodziny języków germańskich. 
W referacie podjęto się próby omówienia roli nauczyciela, który ma pomóc w spostrzeżeniu tych analogii oraz 
wzmocnić strategię uczenia się ucznia korzystając z dotychczasowej wiedzy i zgromadzonych doświadczeń. 
Dlatego też znajomość słówek angielskich czy angielskich konstrukcji gramatycznych jest pomocna podczas 
nauki niemieckich słówek ii niemieckiej gramatyki oraz odwrotnie. Kluczem jest kojarzenie i integrowanie 
nowego ze znanym, dlatego należy o tym przypominać uczniom. Analogie te zostały omówione na przykładzie 
zwrotów związanych z tematem telefonowania w sytuacjach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
uzgadniania terminów spotkań. 
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Elementy kulturowe w korespondencji biznesowej po niemiecku 

 
Przedmiotem niniejszego wystąpienia jest problem nauczania nowoczesnej komunikacji, tu: korespondencji w 
świecie biznesu. Obecnie stawiane są nowe wymagania przed studentami i absolwentami lingwistyk oraz 
studiów neofilologicznych wynikające z zapotrzebowania współczesnego rynku pracy na osoby 
wykwalifikowane i znające języki specjalistyczne. Dlatego w programach studiów językowych wprowadza się 
taki przedmiot jak “Korespondencja handlowa i biznesowa”. W swoim referacie skoncentruję się na 
trudnościach, jakie stawia przed studentami język specjalistyczny występujący w nowoczesnej korespondencji z 
Niemcami.  
Ponieważ język biznesu jest przykładem użycia języka specjalistycznego w pismach oficjalnych, ten rodzaj 
dokumentów wymaga od piszącego nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego w zakresie ortografii, 
morfologii, składni, leksyki czy stylu urzędowego, lecz także umiejętności sporządzenia rzeczowego, 
zrozumiałego i precyzyjnego tekstu, który zawiera stosowne sformułowania, w tym właściwe wyrażenia i 
zwroty specjalistyczne.  
Ważnym zagadnieniem, na które koniecznie należy zwrócić uwagę, są kwestie międzykulturowe obejmujące 
świadomość różnic dotyczących formy i układu listów funkcjonujących w języku ojczystym studentów a 
pismami urzędowymi w kraju/ach języka docelowego. Teksty w korespondencji biznesowej są tekstami 
zawierającymi odmienne elementy kulturowe, dotyczące m.in. stosowanych zwrotów grzecznościowych czy 
schematów zdaniowych, które w każdym kraju określają inną rzeczywistość kulturową. Dochodzi do tego np. 
kwestia przekładu imion czy nazw własnych. Studenci czy absolwenci kierunków językowych muszą więc znać 
kulturę kraju/-ów języka docelowego i pamiętać, że pisma kierowane są lub będą kierowane do odbiorcy 
funkcjonującego w nieco innych warunkach kulturowych.  
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Hybrydowość w tekstach prawnych Unii Europejskiej 
  
Specyfika działalności prawnej Unii Europejskiej wymusza na jej uczestnikach operowanie w największym 
stopniu tekstem – najczęściej w formie pisemnej. Teksty prawne powstające na poziomie międzynarodowym są 
najczęściej efektem działalności ponadnarodowych instytucji, takich jak np. Unia Europejska i są bardzo często 
przedmiotem przekładu. 
Celem niniejszego referatu jest próba scharakteryzowania czynników mających decydujący wpływ na wybór 
przez tłumacza określonej strategii translatorskiej i określenia, które z nich w największym stopniu wpływają na 
ostateczny kształt tekstu tłumaczenia. Ponadto, na przykładzie tekstu prawnego UE zostaje podjęta próba 
określenia w jakim stopniu standaryzacja występująca na poziomie językowym wpływa na występowanie w 
tekstach elementów hybrydowych. 
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Relacja nauczyciel – uczący się na zajęciach języka specjalistycznego 

  
Podmioty dialogu edukacyjnego tworzą dwie konstelacje interakcji komunikacyjnych: nauczający – uczący się i 
uczący się – uczący się. Interakcje komunikacyjne nauczający – uczący się charakteryzuje niesymetryczność 
partnerów wynikająca z dopełniających się wzajemnie ról społecznych – roli nauczającego i uczącego się i 
związanych z nimi praw i obowiązków. Asymetria jest przesunięta na korzyść nauczającego, zaś stopień 
asymetryczności zależy od współdziałania nauczającego i uczących się. 
Na zajęciach języka specjalistycznego uczestnikami komunikacji są uczący się i nauczyciel (lektor), których status 
socjalny ma również charakter asymetryczny. Partnerzy komunikacji dysponują różnym poziomem wiedzy 
specjalistycznej i językowej. Działają w ramach sytuacji komunikacyjnej, którą konstytuują cel, czas, miejsce i 
sposób komunikacji oraz konwencje kulturowe. W związku z asymetrią wiedzy nauczyciel może mieć problemy 
z inicjowaniem, kierowaniem i utrzymaniem komunikacji podczas zajęć. Takie problemy nie mają miejsca, jeśli 
lektor korzysta na zajęciach z odpowiednich materiałów i stosuje konkretne zadania. 
Celem referatu jest omówienie na czym polega asymetryczność nauczyciel – uczący się na zajęciach języka 
specjalistycznego, jakie rodzi problemy i jak można te problemy niwelować. 
  

  

mgr Alicja Cholewa-Zawadzka  
EGIS Sp. z o.o.  
  

Niezawodny zawodowy, czyli słów kilka o egzaminie z języka angielskiego 
ukierunkowanego zawodowo 

  
Postęp techniczny i technologiczny, globalizacja, mobilność pracowników i rosnąca specjalizacja w wielu 
dziedzinach to czynniki, które spowodowały zdecydowany wzrost zainteresowania nauką języka angielskiego 
specjalistycznego. Okazuje się, że w środowisku zawodowym coraz częściej znajomość języka angielskiego 
ogólnego nie wystarcza. Aby móc skutecznie komunikować się z partnerami w poszczególnych obszarach 
zawodowych, konieczna jest umiejętność posługiwania się językiem specyficznym dla danej dziedziny. 
Nierzadko umiejętność ta jest weryfikowana na etapie rekrutacji i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jest także 
inny sposób, aby sprawdzić językowe umiejętności przyszłych (i obecnych) pracowników – certyfikowany przez 
renomowany University of Greenwich egzamin Vocational English Certificate (VEC).  
W trakcie wystąpienia przedstawimy bliższe informacje dotyczące egzaminów VEC, w tym m.in. czas trwania 
egzaminu, jego części, zakres oraz dziedziny, w ramach których można przystąpić do egzaminu. 
  

  



dr Katarzyna Cieplińska  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  

Zasada nieufności wobec słowa jako przesłanka w dydaktyce przekładu tekstów prawnych 
i prawniczych 

  
Tłumacz we współczesnym świecie musi stale rozwijać swoje kompetencje. Powinien mieć na uwadze prestiż 
zawodu i własnego imienia poprzez dbałość o jakość przekładu, przestrzegać reguł etyki i tajemnicy zawodowej. 
Oprócz kompetencji językowej, tłumaczeniowej i kulturowej, w sferze tłumaczeń specjalistycznych niezwykle 
istotna okazuje się także kompetencja specjalistyczna.  
Celem wystąpienia jest wskazanie elementów ważnych w kształtowaniu kompetencji specjalistycznej w 
procesie kształcenia przyszłych tłumaczy. W dydaktyce przekładu tekstów prawnych i prawniczych w przypadku 
tłumaczeń z i na język angielski, szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na trudności wynikające z 
różnic pomiędzy systemami prawnymi krajów – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Szereg 
elementów językowych, takich jak idiomy, „fałszywi przyjaciele” (ang. false friends) czy terminy mające 
odmienne znaczenie w systemie brytyjskim i amerykańskim stanowią o wysokim stopniu trudności tłumaczeń 
specjalistycznych w tym zakresie.  
Pomimo wysokiego poziomu kompetencji tłumacza wydaje się jednak, że zasada nieufności wobec słowa 
polegająca na nieustannym dokształcaniu się, poszukiwaniu i sprawdzaniu znaczeń terminów specjalistycznych 
jest istotnym elementem pracy tłumacza. 
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Styl naukowy a idea prostego języka. Kilka uwag praktycznych 

  
Początek idei prostego języka sięga lat siedemdziesiątych XX wieku (Wielka Brytania), jednak sygnały ją 
zapowiadające dostrzec można już w kształtującej się polskiej administracji Dwudziestolecia Międzywojennego. 
Narodziła się, najogólniej mówiąc, z potrzeby uproszczenia zawiłej komunikacji pomiędzy urzędem a jego 
klientem, dotyczy więc wyjściowo stylu urzędowego. Jednocześnie wiele założeń tej idei można bezpośrednio 
odnieść do zarzutów stawianych nierzadko tekstom w stylu naukowym, jak choćby zarzutu zbytniej komplikacji 
struktur językowych, wielosłowia czy niekomunikatywności. Odwołując się do zasad dobrego stylu (jasności, 
prostoty i zwięzłości), autorka pragnie pokazać w swym referacie, w jaki sposób założenia idei prostego języka 
można zastosować w tekstach stylu naukowego. Przedstawi przykłady niekorzystnych z tego punktu widzenia 
wyrażeń językowych (np. wielopiętrowych struktur dopełniaczowych, dwuznaczności semantycznej, 
redundancji) oraz zaproponuje wskazówki w dydaktyce poświęconej temu stylowi komunikacyjnemu, na 
podstawie własnej praktyki nauczycielskiej (obejmującej m.in. prowadzenie zajęć ze stylistyki praktycznej dla 
studentów filologii polskiej oraz włoskiej). 
 

 

lic. Zuzanna Filek         
Uniwersytet Jagielloński 
  

Leksyka tajwańskich influencerów w ujęciu socjolingwistycznym 

  
Intensywny rozwój nowych technologii stworzył możliwość zarobkowania w Internecie, czego następstwem 
było pojawienie się zawodu influencera. Ten powszechny na świecie fenomen doprowadził do wytworzenia 
swoistej leksyki oraz metod komunikacji charakterystycznych dla przestrzeni internetowych, szczególnie 
mediów społecznościowych. Upowszechnienie się portali takich jak YouTube czy Instagram pozwoliło na 
samoistne powstanie wyspecjalizowanych grup użytkowników, tworzących treści w dużym stopniu jednorodne 
tematycznie, stanowiące podstawę do identyfikacji własnej osoby jako członka danej grupy. Przykładem mogą 
być influencerzy związani z branżą urodową. W przypadku tajwańskich twórców należących do tej grupy, 
widoczna jest pewna odrębność leksykalna względem języka ogólnonarodowego, znamienne są także przyjęte 



strategie komunikacyjne. Powyższe aspekty zostaną przedstawione z perspektywy socjolingwistycznej. Przyjęto, 
że język tajwańskich twórców jest socjolektem. Poruszony zostanie również temat wpływu języka kobiecego na 
sposób wyrażania myśli przez badaną grupę. Głównymi kategoriami treści poddanych analizie będą hashtagi, 
leksyka związana z Internetem, nazwy marek, słownictwo urodowe oraz zwroty kierowane do odbiorców 
komunikatu. Poruszona zostanie także kwestia wpływu języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego, 
na kształtowanie się tajwańskiej leksyki internetowej. 
  

  

mgr Małgorzata Filipkowska-Świeca        
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 
  

Język obcy zawodowy na poziomie B1, B2 w szkole średniej zawodowej – problemy i 
wyzwania 

  
Od czasu wprowadzenia nowej podstawy programowej w szkołach średnich technicznych obowiązkowym 
przedmiotem stał się język obcy zawodowy. Istnieje w związku z tym całe spektrum tych języków nauczanych w 
technikach. Zaprezentuję pokrótce jakich języków ja nauczam. W swoim wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się 
problemom, jakie pojawiają się w edukacji tego przedmiotu zarówno dla nauczycieli uczących i uczniów. 
Przyjrzę się zasadności zaczynania uczenia na różnych poziomach kształcenia i korelacji wiedzy zawodowej 
ucznia z ich umiejętnością przyswajania wiedzy w języku obcym. Postaram się pokazać w jaki sposób 
dostosowuję poziom wiedzy uczniów do wykorzystywanych materiałów. Wskażę różnicę w pracy z gotowym 
podręcznikiem i materiałami autentycznymi. Dlaczego warto skupić się w pracy z uczniami nad tymi drugimi. 
Zaprezentuję metodologię ćwiczeń stosowanych na zajęciach i przybliżę również ideę autonomii ucznia – wady i 
zalety tego podejścia do pracy. Omówię również wpływ nauczanych przedmiotów na rozwój osoby 
prowadzącej, czyli nauczyciela – zarówno pod kątem zawodowym jak i interpersonalnych relacji z uczniami. 
  

  

dr Halina Gajewska 
Akademia Morska w Szczecinie       
  

Angielski dla marynarzy – w poszukiwaniu specjalistycznych materiałów z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
  
Celem tekstu jest zdefiniowanie języka specjalistycznego branży morskiej i przedstawienie zasobów 
internetowych, wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego studentów Nawigacji. W sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z ograniczoną liczbą podręczników do nauki morskiego języka angielskiego z pomocą 
przychodzą materiały specjalistyczne dostępne online. Omówione zostaną zróżnicowane źródła internetowe 
języka angielskiego dla marynarzy, wśród których wyróżniono strony oferujące artykuły naukowe i popularno-
naukowe na tematy szeroko powiązane z gospodarką morską, materiały dydaktyczne (podręczniki i programy) 
oraz filmy video prezentujące fragmenty życia i pracy na morzu, lub omawiające konkretne zagadnienia 
morskie. Materiały dydaktyczne bazujące na nowych technologiach, mają na celu, po pierwsze, poszerzenie 
znajomości specjalistycznego słownictwa studenta poprzez naukę nowych terminów morskich, po drugie, 
doskonalenie zdolności językowych, przede wszystkim, takich jak: mówienie, słuchanie i czytanie. Nauczanie i 
praktyka w zawodowym kontekście konkretnych umiejętności – ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
efektywność komunikacji – sprawia, że studenci lepiej odnajdują się w realiach swojej profesji. Uwzględnianie 
w dydaktyce języków specjalistycznych rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych, wynikających z konieczności 
realizacji przez studentów określonych zadań profesjonalnych, nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale sprawia, że 
nauka języka zawodowego współgra z celami i założeniami całego programu kształcenia studenta. 

 
 
 
 
 



dr hab. Joanna Grzybek      

Uniwersytet Jagielloński 
  

Komunikacja specjalistyczna w płynnej nowoczesności – o języku chińskim w inteligentnym 
sądzie 

  
Wirtualna rzeczywistość zastępuje coraz częściej realność i przesądza o tym, że zmienia się komunikacja, która 
staje się coraz bardziej zautomatyzowana. Technologizacja procesu rozwiązywania sporów w Chinach wpływa 
na ewolucję chińskiego języka specjalistycznego.  
Jako że prawo jest dziedziną uwarunkowaną kulturowo, nasuwa się pytanie o to, czy w świetle zmian 
dokonujących się w warstwie technologicznej nie zaciera się kulturowa warstwa komunikacji w sądach. W 
badaniach socjologicznych dawno już stwierdzono, że zmiany w kulturze jako sferze niematerialnej dokonują 
się wolniej niż w obrębie technologii, czyli sferze materialnej (Ogburn 1975). 
Prelegentka zaprosi słuchaczy do zagłębienia się w chińskiej przestrzeni cyfrowej i dyskusji na temat 
perspektyw rozwoju badań nad językami specjalistycznymi. 
  

  

mgr Łukasz Halida        
Instytut Języka Polskiego PAN 
  

Łacińska terminologia teologiczna z zakresu trynitologii na przykładzie „Epithoma 
conclusionum theologicalium ” Michała Wrocławczyka (1460-1534) – wybrane aspekty 

  
Napisane ok. 1150 roku „Sentencje” Piotra Lombarda aż do końca średniowiecza stanowiły podstawowy 
podręcznik teologii katolickiej używany na wydziałach teologicznych uniwersytetów europejskich. O 
popularności dzieła świadczy fakt, że oprócz wielu komentarzy autorstwa wszystkich najważniejszych teologów 
epoki powstawały również streszczenia „Sentencji” obejmujące ich najistotniejsze tezy. Jednym z autorów 
takiego wyciągu był żyjący na przełomie XV i XVI wieku Michał Falkener z Wrocławia (1460-1534) – jeden z 
ważniejszych przedstawicieli wydziału teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego. „Epithoma conclusionum 
theologicalium” Wrocławczyka nie jest jednak prostym streszczeniem „Sentencji”, lecz zawiera odautorskie 
innowacje. Bez wątpliwości tekst ten – poruszający zagadnienia ze ściśle określonej dziedziny wiedzy – 
zaklasyfikować można jako specjalistyczny, a występujące w nim słownictwo spełnia kryteria terminologii. W 
niniejszym referacie, na przykładzie wybranych łacińskich terminów teologicznych z zakresu trynitologii – 
przede wszystkim wyrażających dystynkcje między Osobami Trójcy Świętej i opisujących relacje między Nimi 
(np. generatio, filiatio, processio, spiratio, innascibilitas, donabilitas) – przedstawię najważniejsze aspekty 
związane z używaną przez Wrocławczyka terminologią trynitarną, m.in. pochodzenie i źródła terminów 
(specjalizacja wyrazu ogólnego, derywacja, zapożyczenie), aspekt semantyczno-onomazjologiczny (relacja 
między pojęciem a terminem, mono- i polisemiczność terminu, relacje semantyczne między poszczególnymi 
terminami), aspekt kontekstowo-składniowy (łączliwość i otoczenie składniowe terminu a jego znaczenie) oraz 
aspekt słowotwórczy (kategorie słowotwórcze terminów, relacja między afiksami a znaczeniem terminu). 
Celem wystąpienia jest ukazanie złożoności i różnorodności łacińskiej terminologii trynitarnej w dziele Michała 
Falkenera z Wrocławia.  
  

  

mgr Aleksandra Hasior         
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
  

Problematyka tłumaczenia hiszpańskich aktów notarialnych. Tekst paralelny jako 
narzędzie tłumaczeniowe. 
  
Akty notarialne są przykładem tekstów o sztywnej strukturze, ułożonych w segmenty. Zalicza się je do tekstów 
skonwencjonalizowanych, które powstają w ściśle określonych okolicznościach. W swojej pracy zawodowej 
tłumacze często sięgają po teksty paralelne, w tym przypadku akty notarialne, co stanowi nieocenione źródło 
informacji na temat konwencji danego gatunku w obu kulturach czy terminologii i frazeologii niezbędnej w 



danym kontekście. Wystąpienie ma na celu krótką analizę kontrastywną hiszpańskiego i polskiego gatunku 
tekstowego jakim jest akt notarialny, a także zwraca uwagę na problemy translatorskie, jakie ten gatunek 
tekstu generuje w przypadku aktów notarialnych tworzonych na Półwyspie Iberyjskim. 
  

  

dr Anna Iwańska i dr Elwira Poleszczuk      
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
  

Wykresy statystyczne - ich forma, funkcja komunikacyjna i interpretacja w języku obcym 

 
W życiu codziennym interpretacja danych statystycznych nierzadko dokonuje się w sposób nieuświadomiony, 
bez istotnej refleksji nad jej rolą i wpływem na podejmowane decyzje. Fakt ten implikuje konieczność 
opanowania nie tylko umiejętności analizy danych, ale także sposobów werbalizacji jej wyniku. Referat Wykresy 
statystyczne - ich forma, funkcja komunikacyjna i interpretacja w języku obcym ma na celu przedstawić 
zarówno aspekt teoretyczny interpretacji wykresów, rozumiany jako analiza typowych struktur gramatycznych i 
leksykalnych występujących w tekstach specjalistycznych, jak i typowe rodzaje wykresów i ich funkcję 
komunikacyjną. Część praktyczna poświęcona jest analizie podręczników języka zarówno ogólnego jak i 
specjalistycznego pod względem zadań odnoszących się do interpretacji wykresów. Niniejszy referat jest także 
próbą odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest wdrażanie typowych struktur gramatycznych i leksykalnych, 
służących do interpretacji wykresów, w formie osobnego kursu, czy też wystarczy wprowadzić poszczególne 
środki leksykalne w formie zadań, towarzyszących danemu tematowi w podręczniku. 
 

  

mgr Dominika Jaskólska          
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  

Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej 
  
Wielojęzyczność jest tematem niezwykle ciekawym i intrygującym, a wspieranie rozwoju kompetencji 
różnojęzycznych dzieci w grupie przedszkolnej - niezwykle trudnym zadaniem dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. 
Projekt który prezentuję zawiera w sobie plan badań dotyczących sposobów wspierania rozwoju językowego 
dzieci dwujęzycznych, a zwłaszcza tych mówiących w domu innym językiem niż język edukacji przedszkolnej. 
Badania dotyczyć mają pracy nauczyciela w grupach zróżnicowanych językowo i radzenia sobie z wyzwaniami 
stawianymi na co dzień nauczycielowi. Odnoszą się do różnojęzycznego i międzykulturowego wymiaru pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Celem projektu jest poznanie, w jaki sposób nauczyciele wychowania przedszkolnego wspierają rozwój 
językowy i kulturowy dzieci w grupach przedszkolnych (zróżnicowanych językowo). 
 

 

dr Katarzyna Jóskowska  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Języki klasyczne we współczesnej terminologii medycznej – analiza korpusowa  
 
Nomenklatura medyczna ma długą i bogatą tradycję. Jej początków należy szukać w języku greckim. 
Najwcześniejsze znane terminy medyczne zostały stworzone przez greckich lekarzy, między innymi słynnego 
Hippokratesa z Kos. Pojęcia takie jak zapalenie stawów (arthritis), rak (carcinoma), cholera (cholera), rozedma 
płuc (emphysema), rumień (erytema) i wiele innych zostały po raz pierwszy opisane w Corpus Hippocraticum 
ponad dwa i pół tysiąca lat temu, a nadal są używane i rozumiane na całym świecie. 
W referacie zostaną przedstawione wnioski z analizy częstotliwości i charakteru zapożyczeń greckich i łacińskich 
w angielskich tekstach medycznych. Do celów badawczych zastosowano narzędzia korpusowe. 
Przeanalizowano dziesięć anglojęzycznych artykułów medycznych opublikowanych w 2020 roku z zakresu 
dermatologii. Wnikliwa analiza uzyskanych wyników pokazała, że zapożyczenia leksykalne z języków 



klasycznych stanowią obszerną warstwę słownictwa specjalistycznego, zwłaszcza medycznego. Znajomość 
łaciny i greki okazuje się być niezwykle pomocna w opanowaniu angielskiej terminologii medycznej, zaś 
poznanie tajników etymologii usprawnia proces uczenia się i ułatwia zapamiętywanie. Przedstawione w 
referacie propozycje oraz sugestie mogą w przyszłości być uwzględnione przy tworzeniu kursu języka 
angielskiego dla studentów kierunku lekarskiego oraz nauk pokrewnych. 
 

 

mgr Magdalena Jung          
Politechnika Lubelska 
  

O tłumaczeniu terminu “wsad” w tekstach specjalistycznych z zakresu przeróbki plastycznej 
metali 
  
Prezentacja dotyczy problematyki przekładu terminu „wsad” w angielskich tekstach naukowo-technicznych z 
zakresu przeróbki plastycznej metali. Na wybranych przykładach nakreślona zostanie różnica pomiędzy 
rodzajami wsadów stosowanych w procesach przeróbki plastycznej metali, a trafność angielskich 
ekwiwalentów tego terminu, jakich użycie proponują specjalistyczne słowniki dwujęzyczne, oceniona zostanie 
na podstawie anglojęzycznej literatury naukowej. Pokazane zostaną najczęstsze błędy w przekładzie tego 
terminu oraz terminologiczne pułapki czyhające na tłumaczy tekstów specjalistycznych z tej dziedziny. 
 

 
dr Marcelina Kałasznik i dr hab. prof. UWr Joanna Szczęk    
Uniwersytet Wrocławski 
  

Język niemiecki z obszaru biznesu jako komponent kształcenia germanistycznego w Polsce 
– analiza na przykładzie treści sylabusów przedmiotowych 

  
Germanistyka jako kierunek kształcenia powinna obecnie odpowiadać wymaganiom rynku oraz wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom studentów i kandydatów. Próby zmiany profilu kształcenia na kierunkach 
germanistycznych zgodnie z oczekiwaniami studentów i uwzględniające sytuację absolwentów na rynku pracy, 
znajdują odzwierciedlenie w programach nauczania tego kierunku. Obecnie oferuje się coraz więcej kursów z 
zakresu języków fachowych, a język biznesowy jest niewątpliwie jednym z najczęściej nauczanych języków 
fachowych na studiach germanistycznych w Polsce. Podstawą naszej prezentacji są sylabusy przedmiotowe 
przedmiotu Niemiecki biznesowy/Język biznesu realizowanego w kształceniu germanistycznym w wybranych 
polskich uczelniach. Analizujemy je pod kątem przekazywanych treści, ilości godzin oraz poziomu językowego i 
materiałów dydaktycznych. Aspekty te są rozpatrywane na tle programów studiów dla kierunku germanistyka 
na danej uczelni. Celem jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu możliwe jest w ramach kształcenia 
germanistycznego kształtowanie określonych umiejętności z zakresu języka biznesowego. 

 
 
mgr Dorota Klimek, mgr Renata Jawniak  i mgr Wioletta Rożnawska   
Uniwersytet Jagielloński 
  

Banki specjalistycznych materiałów dydaktycznych w JCJ UJ 
  
Jagiellońskie Centrum Językowe to jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca 
lektoraty akademickie na trzynastu wydziałach. Duża część zajęć lektoratowych to autorskie kursy języka 
specjalistycznego. Lektorzy najczęściej pracują na jednym wydziale lub kilku pokrewnych, zdarza się jednak, że 
sytuacja wymusza konieczność nauczania języka specjalistycznego z innej branży. Stąd kilka lat temu zrodził się 
pomysł stworzenia bazy materiałów specjalistycznych, zawierających gotowe lekcje dla studentów różnych 
wydziałów. Materiały te są formą wzajemnej pomocy, a dzielenie się nimi zaowocowało stworzeniem kilku baz 
gotowych lekcji.  



Prelegentki zaprezentują banki materiałów językowych przygotowanych w formie elektronicznych quizów na 
Platformie Moodle oraz na MS Teams, a także materiałów zamieszczonych w postaci edytowalnych plików 
tekstowych w witrynie w aplikacji Sharepoint, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form elektronicznie 
przygotowanych materiałów oraz ich systematyzacji. Przedstawione zostaną również procedury tworzenia 
materiałów do wspólnego banku, metody ich udostępniania oraz przykłady opracowanych i udostępnionych 
materiałów - gotowych lekcji języka specjalistycznego.  
  

 

dr Bartłomiej Kopczacki         
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
  

Nauczyciel języka obcego - mistrz, przewodnik czy doradca? 

  
Epidemia COVID-19 i związane z nią przemiany w sferze edukacji (nauka zdalna) zmusiły większość 
nauczycieli/lektorów do zmiany swoich dydaktycznych przyzwyczajeń i częstokroć do odejścia od wieloletnich, 
sprawdzonych metod nauczania. Przeniesienie rzeczywistości sali lekcyjnej/wykładowej do świata wirtualnego, 
wymusiły na nas poszukiwanie nowych rozwiązań, a także dało ogromne możliwości w wykorzystaniu nowych 
narzędzi edukacyjnych, nie zawsze dostępnych w czasie nauki stacjonarnej. Nauczanie on-line stawia także 
zasadnicze pytanie o rolę nauczyciela w procesie nauki języka obcego. W swoim referacie chciałbym podzielić 
się refleksjami dot. zmiany statusu nauczyciela języka obcego w procesie nauczania. Sądzę, że przemiany 
technologiczne nie będą (nie są) dodatkiem do nauczania, lecz w coraz większym stopniu determinują rolę i 
miejsce nauczyciela/lektora w całym procesie edukacji.  
  

   

dr Agnieszka Kościńska i dr Magdalena Łubiarz        
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
  

Metoda WebQuestu w nauczaniu języka obcego akademickiego  
  
Kształcenie językowe w dobie tak powszechnego stosowania nowych mediów i technologii informacyjno-
komunikacyjnych ulega modyfikacji. Zmiana ta odbywa się na dwóch obszarach: środowiska, w którym 
nauczanie jest realizowane oraz stosowanych metod i technik pracy. Jedną z takich metod, która, dzięki swojej 
strukturze dobrze sprawdza się w przypadku nauczania zdalnego jest metoda WebQuestu. Wpisuje się ona w 
ramy coraz bardziej rozpowszechnionego w polskim systemie kształcenia podejścia konstruktywistycznego. O 
jej walorach dydaktycznych świadczy również to, że proces tworzenia prac projektowych stanowiących jeden z 
etapów tej metody może podlegać zarówno autorefleksji, jak i ocenie formatywnej - elementów jakże obecnie 
akcentowanych w badaniach z zakresu glottodydaktyki.  
Badania własne przeprowadzone na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie wśród studentów 
studiów doktoranckich wskazują na pozytywne postrzeganie wykorzystania metody WebQuestu przez uczących 
się języka obcego akademickiego. Jednakże, czy podobne zdanie mają nauczyciele tej odmiany języka 
specjalistycznego? Jakie wyzwania i trudności były ich udziałem? Co uważają za cenne w tej metodzie? Celem 
wystąpienia jest przedstawienie refleksji wynikających z pilotażowego wprowadzenia WebQuestu jako jednej z 
metod prowadzenia zajęć lektoratu języka obcego akademickiego.  
  

  

dr Ewelina Kwiatek         
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
  

Budowa korpusu na potrzeby słownika fotografii 
  
W dzisiejszych czasach słowniki języka ogólnego, np. Oxford English Dictionary. są tworzone w oparciu o 
korpusy elektronicznie, które są wykorzystywane do ekstrakcji terminologicznej, jak również stanowią źródło 
danych do pozyskiwania definicji, przykładów czy kolokacji.  



Budowa korpusu musi być dostosowana do celu jakiemu ma służyć korpus. Zatem korpus mający na celu 
udokumentowanie współczesnego słownictwa w danej dziedzinie będzie zbudowany inaczej, aniżeli korpus, 
który ma za zadanie zbadać jak zmieniał się język w danej dziedzinie, np. w ciągu ostatnich stu lat. 
Niniejszy artykuł ma za zadanie analizę cech i kryteriów budowy korpusów specjalistycznych w celu identyfikacji 
parametrów budowy korpusu potrzebnego do stworzenia współczesnego słownika angielsko-polskiego, polsko-
angielskiego z dziedziny fotografii. Artykuł omawia proces budowy korpusu tekstów fotograficznych w języku 
angielskim i polskim oraz ekstrakcję terminów z tych korpusów w narzędziu SketchEngine. 
  

  

dr Jolanta Łącka-Badura       
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
  

Specyfika komunikacji w biznesie - implikacje dla dydaktyki języków obcych biznesowych 

  
Celem referatu jest omówienie wybranych aspektów nauczania języka angielskiego dla (szeroko rozumianych) 
celów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań rozwijających umiejętność pisania w kształceniu 
językowym na studiach pierwszego stopnia o profilu ekonomicznym. Punkt wyjścia stanowi założenie, że treść i 
forma wykonywanych przez studentów zadań, jak również sposób oceniania ich przez wykładowcę, powinny 
uwzględniać aspekty wynikające bezpośrednio ze specyfiki komunikacji w biznesie. 
Na podstawie literatury z zakresu komunikacji biznesowej i dydaktyki języków specjalistycznych, w pierwszej 
części wystąpienia omówię najważniejsze cechy dystynktywne komunikacji w biznesie i tzw. języka biznesu, 
oraz implikacje jakie powinny wynikać z tych cech dla dydaktyki języków obcych biznesowych w kształceniu 
akademickim. W części drugiej podzielę się własnymi doświadczeniami w konstruowaniu i ocenianiu wybranych 
typów zadań pisemnych mających na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej i efektywnej 
komunikacji w kontekście zawodowym. 
  
  

dr Aleksandra Łuczak 
Akademia Leona Koźmińskiego      
  

Jak skutecznie przygotować studentów do nowego egzaminu TOLES (Test of Legal English 
Skills) online 

  
Od stycznia 2022 roku egzamin certyfikowany z angielskiego języka prawniczego TOLES będzie przeprowadzany 
online ze zdalnym monitoringiem. Egzamin będzie miał nowy format i nowe rodzaje zadań, przystosowane do 
nowej formuły testu komputerowego. 
Obecnie nie dysponujemy wieloma materiałami szkoleniowymi, pozwalającymi nam zapoznać kandydatów z 
nowymi rodzajami ćwiczeń. Dostępne są jedynie pojedyncze wersje demonstracyjnego nowego egzaminu na 
stronie toleslegal.com. 
Aby pomóc moim studentom przygotować się skutecznie do nowego egzaminu, w listopadzie 2021 
rozpoczęłam projekt „PUSTUŁKA ogarnia nowego TOLESa”. PUSTUŁKA to moja autorska aplikacja do testowania 
języków obcych, którą stworzyłam wraz deweloperem w 2017 roku. Od tamtej pory skutecznie wykorzystuję ją 
do testowania moich studentów.  
Pustułka od początku cieszy się popularnością wśród studentów i w ankietach ewaluacyjnych często 
wymieniana jest jako najbardziej atrakcyjny element moich zajęć. 
Celem projektu „PUSTUŁKA ogarnia nowego TOLESa” jest stworzenie bogatej bazy ćwiczeń w formacie nowego 
egzaminu TOLES. Część z tworzonych ćwiczeń jest udostępniana studentom w części aplikacji zawierającej 
ćwiczenia publiczne. Część stanowi bazę ćwiczeń lektorki, z których może ona szybko kompilować testy i 
przeprowadzać egzaminy próbne. 
Zapraszam na moją prezentację, w czasie której przedstawię, jak wyglądają nowe egzaminy TOLES i jak można 
pomóc kandydatom przygotować się do nich korzystając ze strony https://pustulka.edu.pl 
  

  

 



mgr Sylwia Maj-Moskalik                                                                                           
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Wykorzystanie nowych mediów i technologii ICT w zdalnej dydaktyce języków obcych - 
zagrożenia, szanse oraz przykłady kreatywnej pracy 

  
Niniejszy referat ma na celu omówienie wykorzystania nowych mediów oraz technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w zdalnej dydaktyce języków obcych. W referacie zostaną poruszone trzy ważne zagadnienia. 
Pierwszym z nich są zagrożenia, jakie wynikają z nauczania zdalnego. Dotyczą one przede wszystkim kwestii 
budowania relacji w wirtualnej rzeczywistości — między nauczycielami i uczniami/studentami oraz między 
samymi uczniami/studentami. Drugą istotną kwestię poruszoną w referacie stanowią szanse i możliwości, jakie 
daje nauczanie zdalne oraz współczesne media i technologia. Autorka zaprezentuje przydatne narzędzia, takie 
jak platformy, serwisy oraz strony internetowe, a także urządzenia elektroniczne, które można wykorzystać w 
dydaktyce języków obcych. Następnie zostaną omówione przykłady kreatywnej pracy zdalnej, polegającej 
między innymi na tworzeniu i wykorzystywaniu interaktywnych gier i quizów, które wpływają pozytywnie na 
proces zapamiętywania, a także urozmaicają wykorzystywanie poznanej leksyki i struktur gramatycznych. 
Ponadto, budują zaangażowanie i redukują stres, co w rezultacie wpływa na tworzenie się przyjemnej 
atmosfery i relacji w grupie. 
  

  

dr Aleksandra Makowska        
Uniwersytet Łódzki 
  

Prezentacje biznesowe – rozwijanie umiejętności interkulturalnych u studentów 
Lingwistyki dla biznesu 

  
Umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych wymaga odpowiedniego przygotowania i praktyki. 
Odgrywają one istotną rolę w świecie biznesu, ponieważ na poziomie globalnym każdego dnia ok. 35 milionów 
prezentacji jest prowadzonych dla grona odbiorców liczącego nawet 500 milionów. Jednakże, większość 
prezentujących odczuwa lęk przed wystąpieniami, ponieważ publiczność bardzo szybko traci zainteresowanie 
prezentowanymi treściami. Ponadto, cała gama umiejętności składa się na ich sukces, a praktyczne zajęcia na 
studiach rzadko zawierają kształcenie i ćwiczenie technik retorycznych, niuansów kulturowych czy metod 
kontrolowania mowy ciała podczas prezentowania treści biznesowych. Dlatego też ćwiczenie umiejętności 
prowadzenia prezentacji biznesowych i rozwijanie umiejętności interkulturowych znalazło się w programie 
nauczania języka angielskiego biznesowego na Lingwistyce dla biznesu, kierunku studiów prowadzonego na 
Uniwersytecie Łódzkim. Metoda rozwijania umiejętności prezentowania treści biznesowych w języku angielskim 
jest podzielona na 3 etapy: zdobywania wiedzy na temat prowadzenia prezentacji dla odbiorców z różnych 
krajów, przygotowania prezentacji i przeprowadzenia jej podczas zajęć. Podczas pierwszej fazy nauczania 
studenci poznają techniki retoryczne i wskazówki, jak przygotować i przeprowadzić prezentację, a także 
informacje, jak dostosować swoje zachowanie, język i treści do wymagań konkretnej kultury odbiorców. 
Podczas fazy przygotowawczej grupy projektowe opracowują materiały i treści, które chcą przekazać 
odbiorcom. Podczas ostatniego etapu ćwiczą zdobyte umiejętności, które są oceniane przez nauczyciela na 
karcie ewaluacyjnej.  
  

  

mgr Ramona Mankowska  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       
 

La Banca d’Italia e il linguaggio economico, ovvero il carattere specialistico delle Relazioni 
annuali 
  
Prezentowanym zagadnieniem jest język ekonomii w ujęciu specjalistycznym. W toku rozważań przedstawiane 
są cechy dystynktywne, które mogą być atrybuowane rocznym sprawozdaniom z działalności, wydawanym 



przez włoski bank narodowy, Banca d’Italia. Korpus tworzy pięć edycji raportów (Relazione annuale) 
opublikowanych w latach 2017-2021, dotyczących odpowiednio lat 2016-2020.  
Autorka omawia główne teorie lingwistyczne poświęcone językom specjalistycznym i ich wariantom 
zdefiniowanym przez włoskich językoznawców. W konsekwencji, stawia za prymarny cel wyekscerpowanie ze 
wskazanego korpusu leksemów oraz wyrażeń podkreślających specjalistyczny charakter dokumentów. W 
centrum analizy znajdują się trzy cechy dystynktywne języka ekonomii: sigle, anglicyzmy oraz latynizmy. Zostają 
szczegółowo omówione na podstawie zgromadzonego materiału badawczego.  

  

  

dr Agata Ostrowska-Knapik      
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Analiza terminologiczna na materiale 
czeskim i polskim 

 
Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy terminologii i frazeologii 
występującej w pełnomocnictwach sporządzanych w formie aktów notarialnych. Co do zasady umocowanie 
może zostać udzielone w dowolnej formie, jednak pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności, dla której 
została przewidziana forma szczególna, również wymagają udzielenia w formie szczególnej. Analizy dokonano 
na materiale autentycznych dokumentów, które zostały sporządzone w języku wyjściowym czeskim lub 
polskim. Analiza uwzględnia również specyfikę i tradycję sporządzania pełnomocnictw w formie aktów 
notarialnych w obu krajach - akt notarialny musi zawierać ściśle określone elementy, co reguluje ustawa Prawo 
o notariacie (w Polsce) oraz ustawa Notářský řád (w Republice Czeskiej). 
Przekład ww. dokumentów na język docelowy czeski czy polski przysparza problemów translatorskich, a 
rozwiązanie ich wymaga znajomości odpowiednich strategii i technik tłumaczeniowych. Niniejsze dotyczy 
szczególnie zastosowania odpowiednich ekwiwalentów użytych terminów w związku z faktem, iż czynność 
prawna przeprowadzona w formie aktu notarialnego wywołuje określone skutki prawne, tłumacz 
niejednokrotnie musi wykazać się znajomością rzeczywistości prawnej, do której owe terminy się odwołują. 

 

 

mgr Piotr Ostrowski       
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  

Spójniki w uzasadnieniach wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego 

  
Uzasadnienia orzeczeń sądowych spotykają się często z zarzutem nieczytelności, czy też niezrozumiałości. W 
dyskusji medialnej i naukowej zarzuca się im m.in. zbyt częste użycie terminów specjalistycznych, przesadną 
doniosłość rejestru, przesadne rozbudowanie zdań, a także ogólnikowość (albo wręcz przeciwnie - nadmierną 
wnikliwość). O ile inicjatyw i badań dotyczących czytelności uzasadnień orzeczeń sądowych jest w Polsce 
prowadzonych coraz więcej, o tyle szczegółowe badania językowych wyborów sędziów (i ich konsekwencji) 
nadal nie są rozpowszechnione. Dążąc do częściowego uzupełnienia tej luki, autor zbadał 100 uzasadnień 
wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych w latach 2015-2019 pod kątem użycia przez sędziów 
różnych rodzajów spójników celem uchwycenia, w jaki sposób sędziowie posługują się tymi częściami mowy, tj. 
m.in. z jaką częstotliwością, czy te użycia są językowo poprawne, a także jakie niesie to konsekwencje dla 
zrozumiałości uzasadnienia oraz przedstawionego w uzasadnieniu toku wnioskowania sędziego. Autor 
porównuje otrzymany obraz ze standardami językowymi, jakie panują we francuskich sądach administracyjnych 
wyłożonych w publikacji Rady Stanu ,,Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction 
administrative". Ujęcie porównawcze pozwala autorowi na dokonanie pełniejszej oceny przeanalizowanych 
uzasadnień pod badanym kątem oraz na sformułowanie propozycji mogących pozytywnie wpłynąć na jakość 
językową polskich orzeczeń. 
  

  

 

 



dr Anna Pałczyńska         
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 
 

BookWidgets jako innowacyjne narzędzie do oceniania w nauczaniu zdalnym 

  
Po wprowadzeniu zdalnego nauczania nauczyciele zaczęli sięgać po wirtualne narzędzia oceniania. Dużą 
popularnością cieszy się w Polsce testportal.net, kahoot.it czy quizziz.com. Na uwagę zasługuje jednak mało 
znany w naszym kraju bookwidgets.com, który ułatwia odpowiednie monitorowanie rozwoju kompetencji 
ucznia podczas nauczania na odległość. Dzięki tej aplikacji dydaktyk ma możliwość tworzenia niezwykłych kart 
pracy, które graficznie są bardzo atrakcyjne. Po wprowadzeniu klucza odpowiedzi karty sprawdzane są 
automatycznie. Niedostępne na innych platformach formuły matematyczne, fizyczne czy chemiczne sprawiają, 
że będzie to narzędzie pożądane przez nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz języków specjalistycznych. Celem 
niniejszego wystąpienie jest opis aplikacji bookwidgets jako wirtualnego narzędzia, które można stosować do 
różnorodnego oceniania postępów uczniów lub studentów. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań, 
które przeprowadzono wśród użytkowników aplikacji, których celem było wskazanie, czy stosują oni 
bookwidgets do oceniania uczących się, jeśli tak to w jakiej formie oraz czy uważają ten sposób weryfikowania 
wiedzy uczących się za wart polecenia. 
  

 

mgr Pi-Chun Chou         
Uniwersytet Jagielloński 
  

Problemy przy tłumaczeniu przepisów kulinarnych z chińskiego na polski 
  
W ostatnich latach kuchnia azjatycka staje się coraz bardziej popularna w Polsce, a książki kulinarne związane z 
tą częścią świata pojawiają się coraz częściej w polskich księgarniach. Jak zauważyła Maria Piotrowska (2011: 
39), przepisy kulinarne mają nie tylko funkcje przekazu informacji i instrukcji, ale również często mają zachęcać 
czytelników do gotowania konkretnej potrawy. Stanowią one pod tym względem pewne swoiste wyzwanie dla 
tłumacza, zwłaszcza w sytuacjach, gdy oryginalny przepis pochodzi z kultury znacząco różnej od kultury 
docelowej.  
W niniejszym referacie zamierzam rozwinąć tę myśl przedstawiając problemy, z którymi może spotkać się 
tłumacz przepisów kulinarnych z języka chińskiego na polski. Pierwsza i najbardziej oczywista trudność to 
tłumaczenie nazw egzotycznych dla Polaków składników potraw, takich jak douban jian豆瓣醬 i pidan皮蛋, czy 

różnych przypraw. Nazwy potraw same także sprawiają kłopoty, ponieważ są one często poetyckie lub 
metaforyczne. Jeden z ciekawszych przykładów to potrawa mayi shang shu 螞蟻上樹, czyli „mrówki wspinające 

się na drzewo”, która jednak nie zawiera ani mrówek, ani drzew. Opisy sposobów gotowania również mogą być 
problemem dla tłumacza, kiedy brakuje odpowiedniego terminu w języku polskim. Cztery różne chińskie wyrazy 
- chao 炒, zha 炸, jian 煎 oraz bian 煸- można przetłumaczyć na polski jako „smażyć”, ale w rzeczywistości 

oznaczają różne sposoby przyrządzania potraw. Problemy biorą się też z braku analogicznych pojęć używanych 
przy opisie cech potraw. Przykładami takiego rodzaju problemów są słowa używane do opisu konsystencji, takie 
jak „Q”, smaku – jak np. xian 鮮 – oraz do opisania zapachu, np. xing 腥, z których żadne nie mają oczywistych 

odpowiedników w polszczyźnie. Istnieją także mniej zauważalne, ale tak samo istotne problemy powodowane 
przez różnice w tradycyjnych sposobach mierzenia i ważenia.  
W referacie postaram się pokazać możliwe rozwiązania przedstawionych powyżej problemów związanych z 
tłumaczeniem przepisów oraz omówić ich wady i zalety z punktu widzenia funkcji pełnionych przez ten rodzaj 
tekstów. 
  

  

 

 

 

 

 

 



mgr Maria Płaszczyńska     
Uniwersytet Jagielloński 
  

Nazwy chińskich instytucji administracji publicznej w przekładzie chińsko-polskim 

  
Język urzędowy jest zaliczany do języków specjalistycznych, ponieważ odnosi się do szczególnej grupy tekstów 
tworzonych w bardzo konkretnej sferze komunikacji urzędów i instytucji z obywatelami. Jest w nim stosowana 
szczególna terminologia, a terminy i nazwy w celu zapewnienia rzetelności tłumaczenia muszą być tłumaczone 
precyzyjnie i ściśle oddawać znaczenie oryginału.  
W wystąpieniu zostanie omówiona problematyka tłumaczenia nazw chińskich organów administracyjnych na 
język polski. Z uwagi na wielkość państw i różnice między ustrojami politycznymi, ministerstwa i urzędy nie 
mają swoich pełnych ekwiwalentów. Jest wiele możliwości ich tłumaczenia. Często jednak autor przekładu 
przykłada wagę do innych jego aspektów, niż do nazwy instytucji, która pojawia się mimochodem. Dobór 
ekwiwalentów utrudnić mogą również pozornie pomocne anglojęzyczne wersje nazw instytucji. W wystąpieniu 
zostaną przeanalizowane konkretne przykłady tłumaczenia nazw oraz inne propozycje np. temat określenia 
国家 'guojia' [państwowy], którego oficjalny anglojęzyczny odpowiednik to 'national', nie wiadomo zatem, czy 

należy tłumaczyć to jako narodowy, państwowy, czy może jako krajowy. Poruszone zostaną również kwestie 
wpływu ograniczeń czasowych oraz dominanty translatorskiej (innego celu wykonywania przekładu) na 
tłumaczenie poszczególnych terminów, a także wytyczne Kodeksu Tłumacza Przysięgłego. Metodologia została 
oparta o wybrane teorie przekładu, model pragmatycznego tłumaczenia terminów prawnych, a także 
językoznawstwo porównawcze i analizę tekstów porównywalnych.  

  

  

mgr Zuzanna Przybysz 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. Beata Wójtowicz 
Uniwersytet Warszawski        
  

Koronawirus w Sejmie – jak posłowie mówią o pandemii? 

  
Z wybuchem pandemii COVID-19 wiąże się sposób przekazywania informacji na temat rozprzestrzeniania się 
wirusa, jego charakterystyki, a także obostrzeń i wszelkich regulacji prawnych wprowadzanych przez rząd. 
Komunikaty przekazywane społeczeństwu przez rząd, a także wypowiedzi polityków w Sejmie były 
zróżnicowane, zmieniały się z każdą falą pandemii i są ciekawym materiałem językowym. Niniejszy referat ma 
za zadanie omówić językową budowę tych komunikatów, a także sposób, w jaki zmieniały się one na 
przestrzeni kilkunastu miesięcy w każdej z fal pandemii. Analizom poddane zostaną takie sformułowania jak „u 
naszych progów stoi koronawirus”, „dzisiaj nas zaatakował koronawirus” czy „dzisiaj koronawirus od nas 
wymaga decyzji tu i teraz”. Nasza hipoteza zakłada, że w dyskursie politycznym dominuje retoryka strachu i 
odwoływanie się do poczucia zagrożenia. Teksty do analizy zaczerpnięte zostaną z Korpusu Dyskursu 
Parlamentarnego, który jest zbiorem anotowanych lingwistycznie tekstów z posiedzeń plenarnych Sejmu i 
Senatu RP, interpelacji i zapytań poselskich oraz posiedzeń komisji od roku 1919 do chwili obecnej. 
  

 
mgr Danuta Siwa          
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 
  

Uwięzieni w paradygmacie - samorozwój współczesnego nauczyciela ESP 

  
Pedeutologia - termin oznaczający psychologię nauczyciela w Polsce zaczęła się rozwijać na początku XX wieku. 
U zarania skupiała się jedynie na zależnościach pomiędzy wrodzonymi cechami psychicznymi nauczyciela a 
efektami jego pracy. Z upływem czasu jednak stało się oczywiste , iż rola nauczyciela nie sprowadza się jedynie 
do funkcji specjalisty przedmiotowego. Postęp technologiczny niesie ze sobą napływ informacji, poszerza liczbę 
możliwości zdobycia i użycia wiedzy, jednocześnie też rola nauczyciela ewoluuje. Nauczyciel języka 
specjalistycznego przygotowuje słuchaczy do funkcjonowania w środowisku pracy, często międzynarodowym. 



Kluczowym zatem zagadnieniem staje się wykształcenie kompetencji miękkich przez nauczyciela i przekazanie 
ich słuchaczom, jak również znajomość różnic międzykulturowych, a co za tym idzie, oczekiwań potencjalnych 
pracodawców i współpracowników naszych słuchaczy.  
W dzisiejszym świecie ogromny nacisk kładzie się też na rozwój osobisty, pozostawanie w zgodzie z sobą 
samym i samoakceptację. Dobry nauczyciel nie powinien zaniedbywać tych aspektów. Nauczanie ESP może być 
przyczyną frustracji, zwłaszcza, gdy dana dziedzina nie jest przedmiotem naszego szczególnego 
zainteresowania. Jak zatem radzić sobie ze stresem, poczuciem niekompetencji, wątpliwościami? Jak być w 
zgodzie ze sobą i zachować poczucie dobrze wykonanej pracy? Jak swoje słabości przekształcić w siłę i 
motywację dla słuchaczy? 
Stosunkowo nowym zagadnieniem współczesnej pedeutologii jest paradygmat kompetencji kluczowych 
nauczyciela, to znaczy: poszerzania wiedzy własnej, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, 
umiejętności radzenia sobie z problemami. Jest to paradygmat, w którym wszyscy tkwimy. Nasza akceptacja i 
rozwój osobisty pomogą nam odnieść z tego korzyści, które jednocześnie przeniesiemy na słuchaczy. 
  

 

mgr Anna Smajdor        
Politechnika Śląska 
  

Językowy obraz sukcesu na przykładzie wybranych studiów przypadku 

  
Celem referatu jest przedstawienie aspektów językowego obrazu sukcesu w badaniach, technice i biznesie w 
kontekście udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. Teksty z brytyjskiej strony 
internetowej Science and Technology Facilities Council, reprezentują komunikację typu specjalista-specjalista, 
kiedy nadawca i odbiorca reprezentują różne dziedziny. Korpus, który stanowi tutaj przedmiot rozważań, składa 
się ze 100 studiów przypadku. Obejmują one łącznie ponad 60 000 wyrazów. Te zaś tworzą zbiór ponad 6000 
niepowtarzających się jednostek. Interesujące jest, że chociaż analizowane studia nazwane są „historiami 
sukcesu” to tylko 14 tekstów zawiera rzeczownik „success”, a 13 z nich przymiotnik „successful”. Badanie 
koncentruje się na analizie języka dotyczącego badawczych, technicznych oraz biznesowych osiągnięć, która ma 
z kolei doprowadzić do próby wyznaczenia listy słów i wyrażeń kluczy opisujących sukces na podstawie 
badanych tekstów. Analiza wykorzystuje metody językoznawstwa korpusowego i ma charakter ilościowy i 
jakościowy. 
  

  

mgr Aniela Staszewska       
Politechnika Białostocka 
  

Teaching English to IT students at Bialystok University of Technology in the Era of Web 3.0  
  
We are currently experiencing unprecedented changes in the way we live, in the way we work, and in the way 
we learn. With the announcement of the rebranding of Facebook to Meta in November 2021, the idea that we 
will no longer be looking at a 2D version of the internet, but have the ability to exist in a 3D version of it, 
became mainstream. What does that mean for teachers, digital migrants, and the way we interact with our 
digital native students? How do we help our students prepare for this brand new world? In this article, I will 
describe my attempt to introduce my IT students to various topics connected with artificial intelligence and 
machine learning, as well as a method for flipping the classroom with the use of the internet tools Prezi and 
Kahoot. My goal in preparing such a syllabus was to get the students thinking about the impacts of this new 
technology on our lives in terms of natural resource use, the organization of work, and the distribution of 
power between individuals and organizations.  
  

 

 

 

 

  



dr Monika Stawicka         
Uniwersytet Jagielloński 
  

Jak pisać, aby nas czytano? Nauczanie pisania tekstów naukowych po angielsku 

  
Prezentacja oferuje praktyczne wskazówki przeznaczone dla nauczycieli pracujących z osobami piszącymi 
artykuły w języku angielskim dla międzynarodowego odbiorcy. Wskazówki zostały opracowane na potrzeby 
autorskiego kursu Academic Writing for PhD Students przeznaczonego dla doktorantów oraz młodej kadry 
naukowej, którego treści wynikają min. ze specyfiki anglosaskiej tradycji akademickiej. Prezentacja pokazuje 
czynniki wpływające na odbiór tekstu (readability factors) oraz częste przyczyny, dla których, w opinii 
recenzentów, artykuły są odrzucane lub wymagają głębszej korekty. Podkreślony jest wpływ krytycznego 
czytania jako warunku wstępnego do efektywnej naukowej komunikacji pisemnej. Dydaktyczne doświadczenie 
pandemiczne, czyli zajęcia zdalne z przedmiotu Academic Writing for PhD Students pokazuje, że ta forma zajęć 
sprzyja indywidualizacji nauczania oraz umożliwia ocenianie kształtujące, co może przekładać się na rozwój 
uczestników kursu w dziedzinie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, umiejętności angażującej 
także kompetencje przekrojowe XXI wieku. 
  

  

mgr Andrzej Swoboda      
Uniwersytet Jagielloński 
  

Zróżnicowanie geograficzne terminów w językach policentrycznych na przykładzie 
wybranych terminów biochemicznych w standardowym języku chińskim 

  
Tematem wystąpienia będzie zróżnicowanie geograficzne terminologii naukowej w językach policentrycznych i 
jego znaczenie dla przekładu specjalistycznego. Zagadnienie to zostanie przedstawione na przykładzie 
wybranych terminów z dziedziny biochemii w odmianach chińskiej (putonghua) i tajwańskiej (guoyu) 
standardowego języka chińskiego. Źródłem omawianego słownictwa będą bazy danych terminologicznych: 
术语在线 (ang. TermOnline), tworzona przez chińską Ogólnokrajową Komisję ds. Standaryzacji Terminów 

Naukowych i Technicznych (chin. 全国科学技术名词审定委员会) oraz 雙語詞彙、學術 
名詞暨辭書資訊網, tworzona przez tajwański Państwowy Instytut Badań Edukacyjnych (chin. 

國家教育研究院). Poszczególne typy różnic pomiędzy równoznacznymi terminami w obu odmianach języka 

chińskiego zostaną opisane na wybranych przykładach. Uwzględnione zostaną nie tylko rozbieżności 
występujące wyłącznie w słownictwie specjalistycznym z dziedziny biochemii, ale i różnice o większym zasięgu, 
dotyczące także wyrazów języka ogólnego o podobnej budowie morfologicznej. Ponadto zostaną 
przedstawione w zarysie zagadnienia synonimii terminów w obrębie każdej z rozważanych odmian języka 
chińskiego oraz zapisu terminów chińskojęzycznych, istotne dla omówienia problemu stanowiącego główny 
temat niniejszego referatu. 
  

  

dr Tatiana Szczygłowska 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej      
  

Recenzja restauracji jako przykład tekstu specjalistycznego, czyli rzecz o zasobach 
leksykalnych dyskursu kulinarnego  
  
Chodzenie do restauracji stało się jedną z ulubionych rozrywek wielu europejskich narodów, w tym również 
Polaków. Lokal zwykle nie jest przypadkowy, lecz wybierany z rozmysłem, często po wnikliwej lekturze recenzji 
tego miejsca znalezionej w Internecie lub ulubionej gazecie. Czy jednak zasoby leksykalne dyskursu kulinarnego, 
którego przedstawicielem jest recenzja restauracji, wpisują się w słownictwo czytającego tę recenzję 
przeciętnego klienta lokalu? 
Próba odpowiedzi na tak postawione pytanie będzie głównym celem prezentowanego na konferencji referatu. 
Analizie zostanie poddany korpus 200 profesjonalnych recenzji restauracji, które ukazały się w internetowych 
wydaniach popularnych brytyjskich i amerykańskich gazet w roku 2019. Dzięki wykorzystaniu technik 



językoznawstwa korpusowego możliwe będzie wnikliwe przyjrzenie się leksyce kulinarnej stosowanej przez 
autorów badanych recenzji. Omówione zostaną m.in. słowa i frazy kluczowe (tzw. keywords i key terms) oraz 
zbitki wielowyrazowe (tzw. lexical bundles), które autorka przypisze do kilku wiodących kategorii semantyczno-
funkcjonalnych, aby pokazać, z jak bogatym i często wysoce specjalistycznym słownictwem mierzy się czytelnik 
recenzji restauracji. W trakcie prezentacji zostanie również przedstawiona krótka charakterystyka 
rozpatrywanego gatunku tekstu. 
  

  

prof. UJ dr hab. Anna Tereszkiewicz i prof. UJ dr hab. Magdalena Szczyrbak,  
Uniwersytet Jagielloński        
  

Multimodalność i rekontekstualizacja wiedzy medycznej na kanale YouTube  
  
Referat dotyczy multimodalnych strategii rekontekstualizacji specjalistycznej wiedzy medycznej na platformie 
YouTube. Analizowany materiał pochodzi z jednego z najbardziej popularnych polskich kanałów medycznych pt. 
Najprościej mówiąc. Celem badania było określenie, jakie strategie multimodalne (Jewitt 2013) są stosowane w 
popularyzacji wiedzy medycznej. 
Badanie przeprowadzono na podstawie wcześniejszych klasyfikacji strategii popularyzacji wiedzy w blogach 
naukowych (m.in. Luzon 2013, 2015). Wyjściowe klasyfikacje zostały poszerzone o strategie multimodalne 
typowe dla kanału YouTube (por.  Adami 2009).  
Badanie wykazało, iż w analizowanych filmach stosowane są różnorodne strategie multimodalne służące 
rekontekstualizacji wiedzy medycznej, co wskazuje na pełne wykorzystanie funkcjonalności medium przez 
autorów. Wiedza medyczna jest rekontekstualizowana m.in. poprzez scenki rodzajowe, odgrywanie ról oraz 
animacje, grafiki, a także poprzez wykorzystanie wizualnych i dźwiękowych efektów specjalnych. Analizowane 
filmy cechuje wyraźna interdyskursywność, intertekstualność oraz hybrydyczność gatunkowa. W celu 
popularyzacji wiedzy medycznej autorzy stosują również liczne nawiązania do polskiego obszaru kulturowego w 
postaci odniesień do stereotypów, obyczajów oraz problemów społecznych, co świadczy o osadzeniu treści 
medycznych w kontekście lokalnym.  
  

  

dr Teresa Maria Włosowicz  
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
  

A Comparison of Selected Business English, Business French and Business Spanish 
Textbooks 

  
The study compares selected English, French and Spanish LSP textbooks in the area of business. It aims to find 
similarities and differences between them in content and the organisation of the material. 
An important stage in the design of an LSP course is needs analysis (Basturkmen, 2010, Donna, 2000) and the 
balance of skills should reflect its results (Donna, 2000: 37). However, textbook writers cannot foresee future 
users’ needs and can only rely on their teaching experience, earlier research and the guidelines of educational 
institutions or examination centres. Basturkmen (2010) divides LSP courses into wide-angled (general e.g. 
business skills) and narrow-angled ones (for a specific audience). Moreover, such courses should prepare 
students to engage in business communication (Reuter, 1997, in Stegu, 2017: 371). 
All the textbooks analysed here are wide-angled, though to different degrees. More general textbooks, such as 
Market Leader, Affaires.com, and Entorno Empresarial, include grammar skills relevant to particular topics. 
However, in Affaires.com, grammar is not part of the lessons, but constitutes a separate unit at the end of the 
book. Temas de Empresa does not include grammar because, as a textbook preparing for an examination of the 
Madrid Chamber of Commerce, it focuses on business terminology and correspondence. 
All the textbooks under analysis, except Business Matters, include examples of business correspondence, and 
most of them (except Business Vocabulary in Use and Business Matters) present examples of dialogues to help 
learners engage in communication. They are all arranged thematically, each unit or lesson presenting a given 
topic. 



It can be concluded that, while the textbooks differ to some extent in the material they present and the order 
of its presentation, they aim to meet the needs of business language learners by anticipating those needs and 
assuming what vocabulary, correspondence skills, etc. they are likely to need. 
  

  

dr Marta Wojakowska        
Uniwersytet Warszawski 
  

Globalizacja i pandemia jako nowa szansa w nauczaniu języków specjalistycznych 
  
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie metod nauczania języka specjalistycznego w czasach pandemii Covid-
19. Przedmiotem naszych rozważań jest zbadanie oraz sprawdzenie, czy i w jakim stopniu najnowsze 
osiągnięcia technologiczne okazały się skuteczne w nauczaniu języków obcych w trybie zdalnym. 
Badania przeprowadzone w latach 2019/2020 i 2020/2021 w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego wykazały, że większą satysfakcję z kursu języka francuskiego dla dyplomatów 
przeprowadzonego w trybie zdalnym wyraziło więcej studentów niż tych, którzy uczestniczyli w tych samych 
zajęciach w trybie stacjonarnym. Analiza danych potwierdziła założenie badawcze, że przejście od nauczania 
stacjonarnego do nauczania cyfrowego dało nauczycielom nowe narzędzia i sposoby na wzbogacenie jednostki 
lekcyjnej. Co się tyczy nauczania języków specjalistycznych, np. w ramach przedmiotu język francuski dla 
dyplomatów, tryb zdalny umożliwił przeprowadzenie zarówno wideokonferencji z zaproszonym na spotkanie 
online dyplomatą przebywającym w Port-au-Prince, jak i uruchomienie „telemostu”, tj. umożliwienie 
współudziału w zajęciach uczącym się w Instytucie Francuskim w Tbilisi, zgłębiającym podobną do poruszanej 
na zajęciach tematykę. Rezygnacja z lekcji w trybie stacjonarnym (często odtwórczych i prowadzonych w 
sposób rutynowy) przywróciła nauczycielom „wolność pedagogiczną” i skłoniła do poszukiwania i 
opracowywania oryginalnych rozwiązań, wykraczających poza dotychczasowe ograniczenia formalne, jak i ich 
własne możliwości. Wydaje się, że sukces niektórych metod zastosowanych podczas pandemii jest 
nieodwracalny i może stać się przyczynkiem do dyskusji nad rozwojem zdalnej edukacji językowej.  

  
  
dr Karolina Zioło-Pużuk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie      
 

Pojęcie potrzeby w kontekście nauczania języków specjalistycznych 

  
Celem wystąpienia będzie przedstawienie różnych definicji potrzeby w kontekstach edukacyjnych i refleksja 
nad pojęciem potrzeby językowej i edukacyjnej w nauczaniu języków specjalistycznych osób dorosłych. Autorka 
postuluje poszerzenie pojęcia potrzeby językowe o aspekty dotyczące sposobów nauczania, preferencji ucznia i 
nauczyciela co do metod i technik pracy. Potrzeba powinna być postrzegana z perspektywy: ucznia, nauczyciela 
oraz instytucji (zlecającej, edukacyjnej) i nie jest elementem stałym, ale zmienną, wynikiem mediacji między 
racjami zaangażowanych osób i instytucji, przy czym uczeń zawsze znajduje się w centrum rozważań o 
potrzebie. Podczas wystąpienia poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, jak potrzeba powinna być 
postrzegana w edukacji językowej, aby była użyteczną kategorią wspierającą nauczanie języków obcych. 
Prezentowane przykłady pochodzić będą z badania potrzeb szkoleniowych uczestników kursu języka polskiego 
jako obcego dla osób duchownych prowadzonego na UKSW w Warszawie w 2019 i 2020 roku. 
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dr Anna Pałczyńska         
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 
 

BookWidgets - wirtualne narzędzie do tworzenia interaktywnych kart pracy 

  
Po wprowadzeniu zdalnego nauczania nauczyciele zaczęli sięgać po wirtualne narzędzia oceniania. Dużą 
popularnością cieszy się w Polsce testportal.net, kahoot.it czy quizziz.com. Na uwagę zasługuje jednak mało 
znany w naszym kraju bookwidgets.com, który ułatwia odpowiednie monitorowanie rozwoju kompetencji 
ucznia podczas nauczania na odległość. Dzięki tej aplikacji dydaktyk ma możliwość tworzenia niezwykłych kart 
pracy, które graficznie są bardzo atrakcyjne. Po wprowadzeniu klucza odpowiedzi karty sprawdzane są 
automatycznie. Niedostępne na innych platformach formuły matematyczne, fizyczne czy chemiczne sprawiają, 
że będzie to narzędzie pożądane przez nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz języków specjalistycznych. 
Podczas warsztatów pokażę jak tworzyć różnorodne karty pracy w aplikacji bookwidgets. Uczestnicy dowiedzą 
się, jak stworzyć atrakcyjną wizualnie krzyżówkę, grę memory, wisielca (który ma wygląd bałwana), 
automatycznie sprawdzające się karty pracy, karty stymulujące wypowiedź ustną oraz inne ćwiczenia językowe. 
 

 

 
dr hab. Beata Wójtowicz 
Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Maciej Ogrodniczuk, prof. PAN 
Polska Akademia Nauk 

            

Korpus Dyskursu Parlamentarnego w badaniach lingwistycznych 

  
Korpus Dyskursu Parlamentarnego to zbiór dokumentów parlamentu RP z lat 1919–2021 (stenogramów z 
posiedzeń plenarnych, streszczeń posiedzeń komisji, tekstów interpelacji, zapytań i odpowiedzi). Zasób ten liczy 
aktualnie ok. 800 mln słów i jest stale uzupełniany materiałami z kolejnych posiedzeń oraz danymi 
historycznymi. Zawiera teksty opisane metadanymi oraz lingwistycznie, zgodnie z modelem Narodowego 
Korpusu Języka Polskiego. Podczas warsztatu zamierzamy zaprezentować korpus, jego strukturę i sposób 
anotacji lingwistycznej danych, a następnie przeprowadzić kilka ćwiczeń z uczestnikami polegających na 
samodzielnym wykonaniu zapytań korpusowych dających odpowiedzi na przykładowe pytania badawcze: 
  
1. W którym roku po raz pierwszy użyto wyrażenia „posłanka” zamiast „pani poseł”? 
2.  Jaka jest, według parlamentarzystów, „nasza niepodległość”? (jaki przymiotnik pojawia się najczęściej  

pomiędzy tymi dwoma rzeczownikami?) 
3.  Jaki najdłuższy łańcuch rzeczowników w dopełniaczu znajdziemy w korpusie? 
4.  Pamiętamy „aferę Rywina”. O jakich jeszcze aferach z nazwiskiem mówiono w parlamencie? (znajdź 

odmienione słowo „afera”, po którym następuje nazwisko w dopełniaczu) 
  

 


