
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Retoryka i pragmatyka językowa 

Nazwa w języku angielskim:   Rhetoric and pragmatics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

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

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

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Małgorzata Jasińska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: dr Małgorzata Jasińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowym celem przedmiotu jest praktyczne 
zaznajomienie studentów z głównymi zasadami retoryki 
oraz podstawowymi chwytami erystycznymi, a także 
kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania 
nabytej wiedzy do konstruowania wypowiedzi pisanych i 
mówionych oraz umiejętność wygłaszania ich zgodnie z 
zasadami pragmatyki językowej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe elementy i zasady komunikowania publicznego K_W09 

W_02 
Wie, jak przygotować tekst wystąpienia i podporządkować go obranemu 
celowi  

K_W05, K_W10, 
KW_8 

W_03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu retoryki i komunikacji K_W09, K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student umie samodzielnie przygotowywać i wygłaszać wypowiedzi  w 

zależności od rodzaju sytuacji komunikacyjnej, adresata i wyznaczonego 

celu. 

K_U05, KU_01, 
KU_06, KU_10 

U_02 

Pogłębia umiejętność analizy i rozumienia tekstów użytkowych.  
K_U03, K_U05, 
K_U12, K_U08 

U_03 

Umie rozpoznawać i stosować podstawowe strategie komunikacyjne z 
użyciem odpowiednich mechanizmów perswazyjnych  

K_U05, K_U08, 

K_U03, K_U09, 

K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma umiejętności komunikacyjne, społeczne, interpersonalne i 
kulturowe.  

K_K04, K_K03, 
K_K10 

K_02 

Posiada kompetencje społeczne i osobowe, takie jak: sprawność 
komunikacyjna, predyspozycje do przekazywania wiedzy i rozwiązywania 
problemów 

K_K05, K_K08 

Forma i typy zajęć:  wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

  

Treści modułu kształcenia: 

 
1.Czym jest retoryka? Cele retoryki. Zadania mówcy i etyczne aspekty retoryki. 

2, Zadania i cele pragmatyki. 

3.Język jako system, język jako działanie – pragmatyka językowa.  Kompetencja językowa, kulturowa, 

komunikacyjna. 

4.Mowa a/i pismo – język czy dwa języki? Typy wypowiedzi (ze względu na cel). 

5,Funkcje języka i wypowiedzi. 

7.Teoria aktów mowy. Bezpośrednie i pośrednie akty mowy oraz implikatury konwersacyjne Grice’a. Teoria 

grzeczności Geoffreya Leecha, Teoria uprzejmości Robyn Lakoff. Klasyfikacja aktów mowy 

8. Komunikacja werbalna, a komunikacja niewerbalna. Odmowa jako reakcja. Zachowania asertywne, agresywne i 
nieasertywne. 
 
9..Implikatury i presupozycje.  

10. Perswazja językowa. Typy perswazji. Perswazja językowa w świecie współczesnym (polityka, reklama, religia 
itp.)  
 
11. Rodzaje przemówień publicznych. Gatunek wypowiedzi w perspektywie komunikacyjnej. 
 
12. Zasady konstruowania wypowiedzi. Inventio – zbieranie materiału, określanie tematu i tytułu wypowiedzi. Teoria i 

praktyka. Dispositio (Elementy konstrukcji wypowiedzi (plan). Argumentacja: sposoby argumentowania i 

konstruowania układu argumentów) 

13.Prezentacja przemówienia. Językowy kształt wypowiedzi: style funkcjonalne współczesnej polszczyzny, tropy i 
figury retoryczne (ich typologia, charakterystyka, funkcje) w strategii perswazyjnej. 
 
14. Rola strategii komunikacyjnych w budowaniu wizerunku własnego i firmy: retoryka w public relations, 
przemówieniach politycznych, tekstach wyborczych, w reklamie. Tworzenie i analiza tekstów\ 
 
15.Style konwersacyjne kobiet i mężczyzn. 

16. Prezentacje. 

Literatura podstawowa: 

1. Bruce E. Gronbeck, Kathleen German, Douglas Ehninger, Alan H. Monroe, Zasady komunikacji 

werbalnej, przeł. Anna Bartkowicz, Anna Bezwińska-Walerjan, Poznań 2001. 
3. Michał Kuziak, Sztuka mówienia. Poradnik praktyczny, Bielsko-Biała 2006. 
4. Levinson, S, C, Pragmatyka, Warszawa 2010 
5. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 
2001. 
6. M. Rusinek, Anna Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. 
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005. 

5.Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przekł. M. Chomicz, Warszawa 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ćwiczenia z retoryki. Red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Maria Załęska. 
Warszawa 2010.  

2. Pragmatyka, Retoryka, Argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, 
red.: Piotr Stalmaszczyk, Piotr Cap, Kraków 2014 

3. J. Steward, Mosty zamiast murów, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały) 
4. I. Szczepankowska, Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z 



zadaniami i literaturą przedmiotu, Warszawa 2011 
5. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990. 
6. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, 

Warszawa 2001 (wybrane artykuły) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspomagany technikami multimedialnymi, krótkie prezentacje wprowadzające do zajęć, przygotowywane 
przez prowadzącego lub przez studentów. Praca z tekstem, ćwiczenia analityczno-interpretacyjne .polegające m.in. 
na rozpoznawaniu argumentów, celu i strategii mówienia, stylów funkcjonalnych i tropów stylistycznych oraz  
przynależności gatunkowej tekstów użytkowych i perswazyjnych. Ćwiczenia w tworzeniu własnych tekstów i ich 
prezentowaniu.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przewiduje się sprawdzanie efektów podczas bieżącej pracy na zajęciach: oceniane będą wypowiedzi ustne i 
pisemne studentów na zadane tematy oraz sposób, w jaki zostaną zaprezentowane (wygłoszone).  

Element zasadniczy ma stanowić praca przedstawiona przez studentów pod koniec semestru.  

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Warunek podstawowy uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, 
krótkie prezentacje dotyczące problemów szczegółowych rozpatrywanych podczas zajęć oraz praca semestralna. 

Egzamin pisemny obejmujący treści prezentowane na wykładzie Możliwa jednorazowa poprawa pracy podczas 
dyżuru osoby prowadzącej przedmiot. 

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 10 godz. 

Zgromadzenie potrzebnych materiałów i pisanie pracy 
semestralnej 

40 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 

 


