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Zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne:  

Blok 1: Tworzenie i edycja dokumentów formalnych. 

Blok 2: Narzędzia komputerowe w analizie i technologii mowy oraz w pracy tłumacza.  

Blok 3: Projektowanie stron www. 

 

Warunkiem zaliczenia kursu jest: 

a) Regularne uczestnictwo oraz aktywny udział w zajęciach (20%) 

b) Zaliczenie każdego z bloków tematycznych na zasadach określonych poniżej (50%) 

c) Udział w teście percepcyjnym oraz pozytywny wynik uzyskany w teście (będący miarą 

zaangażowania w zadanie/test). (30%) 

 

90-100% - bardzo dobry 

80 - 89% - dobry+ 

70 – 79 - dobry 

60 - 69% - dostateczny+ 

50 - 59% - dostateczny  

Poniżej 50% - brak zaliczenia  

 

 

Blok 1: Tworzenie i edycja dokumentów formalnych. 

 
Zajęcia 1 & 2: Edycja dokumentów tekstowych. 

Umiejętności: Redagowanie nagłówków i stopek. Wstawianie i formatowanie rysunków. Podział 

dokumentu na sekcje. Tworzenie konspektów i stylów. Umieszczanie podpisów, 

przypisów i komentarzy. Wstawianie spisów treści i spisów ilustracji. Tworzenie 

odwołań do obiektów w tekście. Definiowanie konspektów. Tworzenie bibliografii i 

umieszczanie odsyłaczy do jej pozycji w tekście. Wstawianie i formatowanie tabel.  

Definiowanie szablonów dokumentów. Tworzenie indeksów i formularzy. 

 

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań. 

 

 

Zajęcia 3: Praca w arkuszu kalkulacyjnym. 

Umiejętności: Korzystanie z filtrów i różnych możliwości sortowania danych. Stosowanie 

podstawowych formuł matematycznych, statystycznych i logicznych. Tworzenie 

wykresów. Stosowanie arkusza jako narzędzia w eksperymentalnej analizie danych 

(pomiar długości samogłosek przy uwzględnieniu różnego rodzaju czynników). 

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań. 

 

 

Blok 2: Narzędzia komputerowe w analizie i technologii mowy oraz w pracy tłumacza.  

 

Zajęcia 1: Wprowadzenie do komputerowej analizy mowy.  

Teoria:  Podstawowe pojęcia fonetyki akustycznej.  

Wprowadzenie do programu Praat oraz Wavesurfer. 

Umiejętności:  Uruchamianie programów, otwieranie/zamykanie/wyświetlanie/odsłuchiwanie 

zawartości plików dźwiękowych, dodawanie i tworzenie obiektów, definiowanie 

konfiguracji do analizy sygnałów mowy. Wyświetlanie spektrogramów i 



oscylogramów. Określanie zawartości plików dźwiękowych na podstawie obrazu 

akustycznego wypowiedzi. 

 

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań. 

 

Zajęcia 2: Analiza akustyczna wypowiedzi.  

Teoria:  Wprowadzenie do transkrypcji fonetycznej. Charakterystyka akustyczna samogłosek i 

spółgłosek. 

Umiejętności:  Transkrypcja fonetyczna wypowiedzi. Identyfikowanie rodzajów głosek na podstawie 

spektrogramu i oscylogramu. Segmentacja wypowiedzi na poziomie głosek. Pomiar 

parametrów akustycznych określających cechy głosek (formanty, zakres szumu). 

Określenie przestrzeni cech różnicujących samogłoski – tworzenie czworoboku 

samogłoskowego na podstawie pomiarów. Określanie częstotliwości podstawowej 

(F0) na podstawie oscylogramu. Pomiar automatyczny F0 i iloczasu głosek. 

 

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań. 

 

Zajęcia 3: Analiza cech prozodycznych i manipulacja sygnałem mowy.  

Teoria:  Wprowadzenie do cech prozodycznych mowy: F0, iloczas, intensywność i jakość 

głosu oraz ich funkcje językowe, parajęzykowe i  pozajęzykowe.  

Umiejętności:  Ekstrakcja, wygładzanie, stylizacja konturu intonacyjnego wypowiedzi. Określanie 

cech prozodycznych wypowiedzi, m.in. jej całkowitej długości, maksimum i minimum 

F0, maksimum i minimum intensywności. Zamiana cech językowych i 

pozajęzykowych wypowiedzi poprzez manipulację i resyntezę (m.in. zmiana miejsca 

akcentu, zmiana typu wypowiedzi np. stwierdzenia w pytanie, zmiana wypowiedzi 

neutralnej w emocjonalną itp.).  

 

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań. 

 

Zajęcia 4 & 5: Analiza wybranych cech wypowiedzi/mówcy na podstawie głosu (test 

percepcyjny).  

Teoria:  Wprowadzenie do parajęzykowych  cech mowy: w jaki sposób wyrażamy emocje 

głosem? Kategorialna i ciągła reprezentacja emocji. Wprowadzenie do programu 

Annotation System. 

Umiejętności:  Korzystanie z programu Annotation System w celu dokonania opisu wypowiedzi na 

poziomie językowym (import segmentacji i transkrypcji fonetycznej) i 

parajęzykowym, w tym zastosowanie reprezentacji graficznych do opisu prozodii, 

jakości głosu oraz stanu emocjonalnego mówcy. Anotacja stanu emocjonalnego 

mówcy na podstawie cech jego głosu.  

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami testu. 

 

Zajęcia 6: Synteza mowy. 

Teoria:  Wprowadzenie do syntezy mowy: zastosowania, przykłady systemów będących w 

użyciu. Budowa i działanie oraz rodzaje syntezatorów mowy. 

Umiejętności:  Zdolność obiektywnej oceny jakości syntezy mowy. Przeprowadzenie prostej syntezy 

konkatenacyjnej oraz syntezy artykulacyjnej w Praacie. Samodzielna synteza mowy w 

programie Mbrola, w tym określanie cech głosek (czas trwania i F0) na podstawie 

istniejących wypowiedzi (analiza w Praacie lub Wavesurferze).  

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami syntezy w Praacie i Mbroli. 

 

Zajęcia 7: Narzędzia komputerowe w pracy tłumacza – computer assisted translation (CAT).   



Teoria:  Cechy i funkcje systemów CAT (computer assisted translation). Wprowadzenie do 

programów Trados i WordFast. Zasady korzystania z systemów CAT. 

Umiejętności: Praca w programie Trados i WordFast.  

Zaliczenie zajęć: dostarczenie plików z wynikami zadań (próbka tłumaczenia tekstu). 

 

Blok 3: Projektowanie stron www 
 

Zajęcia 1: Wprowadzenie do języka HTML.  

Teoria:  Komponenty języka HTML: elementy, atrybuty, kody znaków. Struktura dokumentu 

HTML. Podstawowe znaczniki HTML. Definiowanie wyglądu strony: style globalne, 

lokalne oraz style na poziomie elementów. Kaskadowe arkusze stylów (css). 

Wprowadzenie do programu Easy HTML do projektowania stron www w tym języku. 

Umiejętności:  Tworzenie podstawowej struktury dokumentów HTML. Definiowanie elementu 

HEAD – umieszczanie informacji o wersji dokumentu i definiowanie metadanych. 

Umieszczanie i zagnieżdżanie znaczników w dokumencie. Stosowanie stylów na 

różnych poziomach dokumentu. Stosowanie plików css. Tworzenie własnych plików 

css. 

 

Zajęcia 2: Elementy języka HTML część 1. 

Umiejętności: Podział dokumentu na sekcje. Umieszczanie grafiki i list (punktowanych, 

numerowanych). Dodawanie różnego rodzaju łączy (tekstowych, graficznych, do 

plików, stron www na serwerze i w Internecie). 

 

Zajęcia 3: Elementy języka HTML część 2. 

Umiejętności: Tworzenie i dodawanie formularzy do stron www. Projektowanie stron z ramkami i 

definiowanie ramek. 

 

Zaliczenie zajęć 1, 2 & 3: dostarczenie strony opracowanej w czasie zajęć. 

 

 Zajęcia 4 & 5: Strona www - projekt własny na temat związany z językiem, mową lub 

informatyką. 

 

Zaliczenie zajęć 1, 2 & 3: dostarczenie strony według własnego projektu. 

 

 


