
 

  
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu 

kształcenia:  
 Tekstologia lingwistyczna  

Nazwa w języku angielskim:    Linguistic textology 

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:   pierwszy  

Semestr:   drugi  

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
 Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof.nzw.UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof.nzw.UPH 

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi 

badania tekstów językowych (ich budowy, semantyki, 

spójności), działania na tekstach (ekstrakt, parafraza, 

streszczanie, transformacje, korekta) oraz interpretacji 

tekstów. Celem przedmiotu jest wykształcenie 

umiejętności analizy tekstów mówionych i pisanych 

pod kątem wykorzystanego kodu, odniesienia do 

wzorca gatunkowego, funkcji tekstu, jego struktury 

oraz wpływu kontekstu.  

Symbol 

efektu  

Efekty kształcenia  
Symbol efektu 

kierunkowego  
WIEDZA  

W_01  
Student wie, jakie jest miejsce   tekstologii  wśród subdyscyplin językoznawczych.  

 
K_W02  

W_02  
Zna  aparat pojęciowy tekstologii, przede wszystkim zna   definicje tekstu 

językowego, tekstemu, tekstu kultury, dyskursu  
K_W03  

W_03  
Zna  dorobek tekstologii polskiej i najbardziej znaczące teorie tekstologiczne  na 

świecie.  
K_W02, K_W03,  



W_04  Zna   relacje tekstu do gatunku i stylu.  K_W03  

W_05  
 Zna kulturową determinację tekstów, ich uzależnienie od współczesnych sytuacji  

komunikacyjnych.  

 
K_W08  

   UMIEJĘTNOŚCI     

U_01  Potrafi  rozpoznawać konwencje gatunkowe i stylowe tekstów.  K_U06  

U_02  
Umie analizować i interpretować teksty cudze  o różnych cechach gatunkowych i 

stylowych.  
K_U03  

U_03  
Potrafi  tworzyć teksty własne, respektujące różne konwencje gatunkowe i stylowe, 

w celach komunikacyjnych.  
K_U08  

U_04  Umie czynić różne operacje na tekstach, np. streszczać je, skracać.  K_U08  

   KOMPETENCJE SPOŁECZNE     

K_01  
Zna ograniczenia własnej wiedzy tekstologicznej  i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia.  
K_K011  

K_02  
Potrafi formułować oceny normatywne na temat  tekstów współczesnego języka 

polskiego  
K_K01  

Forma i typy zajęć:   wykłady (15 godz.), ćwiczenia  (30 godz.) , konsultacje (1 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym współczesnej polskiej  tekstologii. 

Interpretowanie tekstu od strony tekstologicznej.  

 

Treści modułu kształcenia: 

1. Termin tekstologia  i terminy pokrewne. Tekstologia językoznawcza a badania literackie. 

Geneza tekstologii, jej dawne i współczesne źródła. Tekstologia w Polsce: szkoły, kierunki.  

2. Problemy terminologiczne tekstologii. Tekstologia a inne nazwy tej nauki (np. gramatyka tekstu). Działy 

wewnętrzne tekstologii według Jerzego Bartmińskiego. Tekst, dyskurs, komunikacja: koncepcje i definicje 

tekstu, semiotyczna natura tekstu jako znaku, typy tekstów. 

3. Relacje między tekstem językowym i tekstem kultury, między tekstem a dyskursem, tekstem a 

wypowiedzią, tekstem a komunikatem.  Tekst wobec systemu, normy i użycia. 

4. Definicje tekstu. Tekst wobec jednostek języka: zdania, wykrzyknienia, zawiadomienia. Tekst minimalny: 

jednowyrazowy lub jednozdaniowy. Od fonemu do tekstemu. Kryteria tekstowości według Wolfganga 

Ulricha Dresslera i Roberta-Alaine’a de Beaugrande’a.  

5. Trzy typy spójności tekstu. Budowa tekstu (rama, segmentacja wewnętrzna). Temat i sposoby jego 

rozwijania (tu: narracja, argumentacja, opis) – analiza tekstu. Zagadnienie presupozycji. 

6. Teksty prymarnie mówione, prymarnie pisane; ich współczesne kontaminacje: teksty wtórnie mówione                

( recytowane, śpiewane, wygłaszane), teksty wtórnie pisane ( stenogramy, protokoły); teksty zapisane na 

magnetofonie, magnetowidzie, zapisy fonetyczne tekstów mówionych. Korpusy tekstów jako źródła 

badań nad tekstami dla różnych dyscyplin. W kierunku hipertekstu: mówione w pisanym.  

7. Tekst a styl. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Przegląd środków stylistycznych.  Tekst w 

zróżnicowaniu stylistycznym i gatunkowym. Dyskusyjne zagadnienia z tym związane.  

8. Ekspansja potoczności językowej. Gatunki tekstów potocznych. Wykładniki potoczności językowej.  

9. Wewnątrzjęzykowa organizacja tekstów naukowych, urzędowych, publicystycznych, artystycznych, 



religijnych. Opozycja tekst użytkowy/artystyczny. Zagadnienie idiostylu.  

10. Zewnątrzjęzykowa (sytuacyjna) determinacja tekstów. ”Kontekst życiowy” gatunku tekstu, według 

Geoge’a Lohfinka.  

11. Tekst w świetle genologii lingwistycznej: według koncepcji Michaiła Bachtina, Anny Wierzbickiej,  

Ludwiga  Wittgensteina. Tekstowe wskaźniki komunikacji, strategia tekstu, retoryczne podstawy 

orientacji w tekście, metajęzykowe sygnały spójności tekstu, strukturalizacja. 

12. Tekst jako konfiguracja aktów mowy. Intencja a funkcja tekstu – analiza tekstu. Intertekstualność jako 

problem tekstologii lingwistycznej. Rodzaje relacji międzytekstowych.  

13. Problemy delimitacji tekstu mówionego i pisanego. Delimitacja, struktura i spójność tekstu – analiza 

przykładu. Operacje na tekście: streszczanie, skracanie oraz inne modyfikacje.  

14. Działania na tekście: wyciąg (ekscerpt), wybór słów kluczowych i indeksowanie, plan tekstu (spis treści), 

nicowanie tekstu, streszczanie tekstu (konspekt, streszczenie, abstrakt), dekompozycja i gniazdowanie, 

transformacje, parafraza i trawestacja, adiustacja i korekta. 

15.  Hipertekst a tekst językowy. Gatunki sieciowe. 

Literatura podstawowa:  

1. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Wyd. PWN, Warszawa 2009.  
2. Teresa Dobrzyńska, Tekst, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2001, 

s.293-315.  
3. Bożena Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wyd. UŚ, Katowice 2005.  
4. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Wyd. PWN, Warszawa 2008.  

Literatura dodatkowa:  

1. R.-A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przekł. A. Szwedek, Warszawa 1990.  
2. Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wyd. PWN, Warszawa 2006.  
3. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.  
4. Katarzyna Wyrwas, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Warszawa 2005.  

  Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

   Wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami w POWER POINT, hand-outami. Ćwiczenia polegające na 

analizowaniu tekstów o różnych cechach gatunkowych i stylowych od strony tekstologicznej.  

  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

  Efekty  kształcenia będą sprawdzane  na zajęciach, ostatecznie na egzaminie, przeprowadzonym  w postaci 

pisemnego testu sprawdzającego rozumienie istotnych problemów  teorii tekstów.  

  Forma i warunki zaliczenia:  

  Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych wymagań:  

  1. przygotowywanie się do  wykładów oraz ćwiczeń i aktywne w nich uczestnictwo;  

   2. uzyskanie  pozytywnej oceny z testu egzaminacyjnego, tzn. rozwiązanie co najmniej 51% 
       zadań.  

 

   

   

   

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  



Bilans punktów ECTS:  

Aktywność  Obciążenie studenta  

Udział w wykładach  15 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 

uczestniczenie w nich  
40 godz.  

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium  20 godz.  

Czytanie wskazanej literatury, robienie notatek 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100godz.  

Punkty ECTS za przedmiot  4 ECTS  

 

 


