
uhgSylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ortografia i interpunkcja w praktyce redakcyjnej 

Nazwa w języku angielskim:   Spelling and punctuation in editorial practice 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Filologia polska 

Specjalność: komunikacja społeczna i 

praca wydawnicza  

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Barbara Stelingowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Barbara Stelingowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu ortografii 

i interpunkcji mających wymiar praktyczny w pracy 

redakcyjnej 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zasad ortograficznych i 

interpunkcyjnych obowiązujących w języku polskim; 
K_W03, K_W05 

W_02 

Zna zarys historii ortografii polskiej; sprawnie porusza się w terminach i nazewnictwie 

dotyczących ortografii (błąd ortograficzny, gramatyka, ortofonia, pismo, typografia, znaki 

diakrytyczne, interpunkcja czy alfabet); 
K_W03 

W_03 

W stopniu wysokim ma rozwiniętą świadomość językową; zna reguły i zasady pisowni, 

potrafi korzystać z powszechnie obowiązujących, współczesnych słowników 

ortograficznych, poprawnej polszczyzny czy innych; 
K_W04, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Bardzo dobrze potrafi pisać pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; K_U01 

U_02 Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w praktycznym podejściu do języka;  K_U02, K_U03 

U_03 
Posiada kwalifikacje do redagowania różnorodnych tekstów, dokonywać korekty 

stylistyczno-gramatycznej, sporządzać indeksy osób, nazw, geograficzne; 
K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę dalszego 

dokształcania się zawodowego; 
K_K03 

K_02 

Ma świadomość edukacji polonistycznej, która nakłada wyższe niż przeciętne kompetencje 

w zakresie teoretycznej i praktycznej znajomości obowiązujących norm i zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych; 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia (30 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Dobra znajomość języka polskiego, zasad i norm ortograficznych i interpunkcyjnych 



Treści modułu kształcenia: 

Ćwiczenia: 

 

1-2 Wstęp - dyktando ortograficzne wg dyktanda ogólnopolskiego; napisanie, ocena, omówienie wszystkich występujących 

w nim zasad ortograficznych i interpunkcyjnych; 

3-4. Historia ortografii polskiej (ortografia dawniej i dziś, zmiany, przekształcenia, współcześnie obowiązujące normy); 

terminologia: błąd, słownik, gramatyka, ortofonia, pismo, typografia, interpunkcja, alfabet, znaki diakrytyczne, Rada Języka 

Polskiego itp. 

5-9.  Pisownia łączna i rozdzielna; pisownia partykuły - nie, pisownia wielkich i małych liter, pisownia nazw własnych; pisownia 

skrótowców itp. 

10-15. Znaki interpunkcyjne (oddzielające, prozodyczne, emocji, opuszczenia, wyodrębnienia); przecinek w wypowiedzeniach 

pojedynczych i złożonych; znaki diakrytyczne we współczesnej polszczyźnie (emotikony), ich funkcja i znaczenie; przykłady 

i ćwiczenia praktyczne; 

16-20. Zasady pisowni w listach urzędowych, prywatnych, w formułach adresatywnych, zapisywaniu dat itp.; rola cudzysłowu; 

przypisów; sposoby wyróżniania tekstów cytowanych; przykłady i ćwiczenia praktyczne; 

21-25. Ortografia i interpunkcja w tekstach poetyckich, prozatorskich, pozaliterackich; przykłady i ćwiczenia praktyczne; 

26-28. Sporządzanie indeksów osób, geograficznych, rzeczowych; redakcja i korekta tekstów 

29. Ciekawostki ortograficzne i interpunkcyjne, ortografia na wesoło; 

30. Podsumowanie, zaliczenia praktyczne; 

Literatura podstawowa: 

1. H. Jadacka, Czy przecinek coś znaczy? Wybrane zagadnienia interpunkcji, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 1 

2. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego: wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2008; 

3. E. Łuczyński, Współczesna interpunkcja polska: norma a uzus, Gdańsk 1999; 

4. T. Nowak, Ortografia, co w szóstkę trafia, Warszawa 2002; 

5. Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański, Warszawa 2008 (każdy słownik, 

nowe wydania); 

6. J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1998; 

7. J. Podracki, A. Gałązka, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010; 

8.E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995  

Literatura dodatkowa: 

1. S. Jodłowski, Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979; 

2. H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004; 

3. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003; 

4. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995; 

5. E. Tarnowska, 150 dyktand, Warszawa 2001; 

6. J. Wiertnicki, Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem, Warszawa 1995 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi, heureza, praktyczne ćwiczenia w analizowaniu tekstów pod względem 

poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej; 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Wszystkie efekty K_W01-K_W05 oraz K_U01 - K_U04 i K_K01-K_K02 sprawdzane będą na kolokwium pod koniec semestru 

(ćwiczenia) oraz na zaliczeniu końcowym - test (wykłady). 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Warunek uzyskania zaliczenia z ćwiczeń to uzyskanie co najmniej 51 punktów z kolokwium: 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Warunek uzyskania zaliczenia z ćwiczeń – zaliczony test. 

 

Poprawy: 

Poprawa kolokwium pod koniec semestru w trakcie dyżurów.  

Przedmiot zakończony zaliczeniem na ocenę sesji zimowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Samodzielne przygotowywanie się do kolokwium z ćwiczeń 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do testu 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 pkt 

 


