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Celem zajęć seminaryjnych będzie pogłębienie problematyki badań nad gramatyką i 

słownictwem języka angielskiego z perspektywy współczesnych teorii oraz praktyk 

przekładu. Pokażemy, jak można w sposób nowoczesny, a jednocześnie z 

poszanowaniem dotychczasowego dorobku, badać słownictwo  oraz odkrywać na nowo 

fascynujące tajniki gramatyki języka angielskiego. Podstawą rozważań teoretyczno-

metodologicznych będzie lingwistyka kognitywna oraz korpusowa jako zaplecze warsztatu 

tłumacza.  

 

Zakres tematyczny prac badawczych: 

 

a) Tłumaczeniowe, obejmujące leksykę specjalistyczną oraz niespecjalistyczną, w 

tym tłumaczenia literatury pięknej. 

 

b) Prace porównawcze z zakresu lingwistyki kognitywnej w oparciu o dostępne 

korpusy polsko-angielskie (gramatyka, kultura,  wartościowanie w języku). 

 

c) Prace z zakresu leksykologii oraz gramatyki kognitywnej języka angielskiego w 

oparciu o dostępne korpusy narodowe: języka polskiego (NKJP), czy też języka 

angielskiego (BNC). 

 

Biegła znajomość języka polskiego stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach 

seminaryjnych.  

 

 

 

 

 



MA seminar description 

Supervisor: dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr 

 

 

English grammar and vocabulary in translation 

The goal of the seminar is to advance in the research on English grammar and lexis from 

the perspective of the contemporary translation theory and practice. In this seminar we 

show how we can conduct modern research on vocabulary, and how we can discover 

most fascinating secrets of the English  grammar – all done with a cautious regard to the 

translation and linguistic heritage. The theoretic-methodological basis for our discussions 

is cognitive and corpus linguistics as a backdrop for the translator’s workshop.        

 

The scope of research topics: 

 

a) Topics in translation covering both lexis and grammar (specialised and non-

specialised texts), including translations of belles-lettres 

 
b) Topics in comparative Polish-English corpus cognitive linguistics (grammar, 

culture, valuation) 

 

c) Topics in lexicology and cognitive grammar of English on the basis of the available 

national corpora: the Polish National Corpus (NKJP) and the British National Corpus 

(BNC).  

 

 

A fluent command of Polish is a prerequisite to the participation in the 

seminar. 
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