
Sylabus modułu kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia:  
Praktyczna stylistyka, ortografia 

i interpunkcja  

Nazwa w języku angielskim:   Practical stylistics, spelling and punctuation 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego moduł jest oferowany:   filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Małgorzata Jasińska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: dr Małgorzata Jasińska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest, utrwalenie wiedzy na 
temat stylów funkcjonalnych polszczyzny  
oraz charakterystycznych dla nich rodzajów 
tekstów, a także wyrobienie w studentach 
umiejętności analizy i oceny normatywnej, 
ortograficznej i interpunkcyjnej tekstów 
współczesnej polszczyzny oraz zwiększenie 
precyzji i atrakcyjności wypowiedzi ustnej i 
pisemnej, ugruntowanie znajomości typologii 
aktów mowy oraz umiejętności tworzenia i 
oceny poprawności podstawowych pism 
użytkowych. 

symbol 
efektu 

Efekty kształcenia  

WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

Zna podstawowe cechy wybranych stylów funkcjonalnych współczesnej 

polszczyzny. 

K_W03,K_W04, 

K_W08,K_W011 

W_02 
Zna zasady tworzenia wybranych tekstów użytkowych. K_W02,K_W09 

W_03 
Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne K_W03, K_W05, 

K_W06K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi przypisać dany tekst do odpowiedniego stylu. K_U03,K_U05 

U_02 
Ma umiejętność analizy i oceny normatywnej, interpunkcyjnej i 

ortograficznej tekstów współczesnej polszczyzny 

K_U01, KU_09 



U_03 
Potrafi przygotować pismo użytkowe zgodnie z zasadami poprawności 
językowej 

K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia K_K11 

K_02 Stara się być nosicielem wzorcowej polszczyzny 
 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład (30 godz.) Ćwiczenia (30 godzin)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Pojęcie stylu. Różne rozumienia terminu styl 
- pojęcie stylu, (styl w architekturze, literaturze, muzyce, modzie) 
- różne ujęcia stylu (indywidualistyczne, funkcjonalne, tekstologiczne, pragmatyczne i inne) 
- definicja stylu w języku  

- styl funkcjonalny 
2. Odmiany i style współczesnej polszczyzny 

-odmiana ogólna i gwary 
-odmiana mówiona i odmiana pisana 
- odmiana oficjalna i odmiana nieoficjalna 
- style funkcjonalne odmiany ogólnej 

3. Styl potoczny 
- pojęcie i cechy stylu potocznego 
- wyróżniki stylu potocznego 
- składniki potocznego obrazu świata  

4. Styl naukowy i jego gatunki 
- odmiany polszczyzny naukowej 
- cechy stylu naukowego 
- wykładniki językowe stylu naukowego 
- gatunki stylu naukowego 

5. Styl urzędowy i jego gatunki 
- charakterystyka stylu urzędowego 
- wykładniki językowe stylu urzędowego 
- urzędowe gatunki tekstów 

6. Różne typy pism użytkowych : cv (m.in. cv kreatywnego), list motywacyjny, podanie. 

7. Styl informacyjno-publicystyczny 
- definicja i cechy stylu informacyjnego 
- definicja i cechy stylu publicystycznego 
- gatunki prasowe 

8. Styl artystyczny 
- pojęcie idiolektu 
- cechy stylu artystycznego 
- gatunki tekstów 

9. Stylizacja językowa  
- pojęcie stylizacji 
- typologia stylizacji 
- funkcje stylizacji 

10. Stylistyczne środki językowe 
- fonetyczne  
- leksykalne 
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- składniowe  
11. Ogólna charakterystyka polskiej ortografii oraz interpunkcji. Najnowsze zmiany w 

przepisach polskiej ortografii.  
12. Ustawa o języku polskim. 
13. Pisownia łączna i rozdzielna. 
14. Pisownia partykuły nie-. 
15. Pisownia wielkich i małych liter. 
16. Pisownia nazw własnych. 
17. Pisownia skrótów i skrótowców. 
18. Funkcje poszczególnych znaków interpunkcyjnych. 
19. Rola łącznika i myślnika 
20. Funkcja przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych 
21. Styl a norma językowa 
22. Czynniki decydujące o poprawności stylistycznej tekstu.  

 typy odchyleń od normy stylistycznej.  

 kompozycja i spójność tekstu – warunki poprawności 

 właściwości stylistyczne różnych typów tekstów użytkowych.  
23. Społeczne uwarunkowania zachowań językowych 
24. Etykieta językowa 

 

Literatura podstawowa: 

1. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 1997  

2. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, (red.) Bańkowska E., Mikołajczuk,  Warszawa 

2003 

3. Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000 

4. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 [wybrane rozdziały] 
5. Zdunkiewicz-Jedynak D. (red.), Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010 
6. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009 
7. Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, 

Warszawa 1998 
8. Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański, 

Warszawa 2008. 
9. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 2004 

10. Wielki słownik skrótów i skrótowców, Piotr Műldner- Nieckowski, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Dubisz S., Stylizacja językowa – próba definicji, „Prace Filologiczne” XXIX, 1979 

2. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin  

3. Skorupka S., Kurkowska H., Stylistyka polska. Zarys, wyd. 5, Warszawa 2001. 

4. Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006 [ m.in. rozdziały: ABC stylistyki; 

ABC grzeczności językowej] 

5. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, 

Warszawa 2008 

6. Współczesny język polski, red. Bartmiński J., Lublin 2001 [wybrane hasła m.in.: styl, styl 

potoczny, styl artystyczny, styl naukowy, styl urzędowy; etykieta językowa] 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, na ćwiczeniach praca z różnymi typami tekstów 
oraz tworzenie tekstów użytkowych.  



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na podstawie przygotowanych przez studentów na ćwiczeniach tekstów 
użytkowych oraz w czasie pisemnego egzaminu końcowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia modułu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć w 
każdym semestrze oraz uzyskanie co najmniej 51 punktów. 
 

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 

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. obecność na zajęciach – max. 5 pkt.  
2. Przygotowanie cv kreatywnego max 15 pkt. 
3. Przygotowanie listu motywacyjnego 15 pkt. 
4. Egzamin max 65 pkt. 

Przygotowanie listu motywacyjnego i cv kreatywnego jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 
 
Poprawy: 
Podczas konsultacji (ćwiczenia) oraz w sesji (egzamin). 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 40 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim 40 godz. 

 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za moduł 6 ECTS 

 


