
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Analiza i interpretacja dzieła literackiego 

Nazwa w języku angielskim:   Analysis and interpretation of a literary work 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Filologia polska 

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

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

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Barbara Stelingowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Barbara Stelingowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę 

z zakresu poetyki, teorii literatury i literaturoznawstwa; 

kształcenie praktycznych sprawności analizy i 
interpretacji utworu literackiego; rozbudzenie wyobraźni 

czytelniczej i wrażliwości na teksty kultury 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy z zakresu poetyki i teorii literatury; K_W03, K_W05 

W_02 

Doskonale rozumie różnice pomiędzy analizą i interpretacją tekstu; potrafi wskazać 

elementy łączące; zna różne odmiany analizy: immanentną, kontekstową, funkcjonalną, 
historycznoliteracką, krytycznoliteracką czy dydaktyczną; 

K_W03 

W_03 
Zna podstawy wybranych metodologii badawczych (m.in. hermeneutykę, semiotykę, 

dekonstrukcjonizm, strukturalizm, komparatystykę i in.) 
K_W04, K_W02 

W_04 Zna podstawowe pojęcia za zakresu krytyki literackiej K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie właściwie analizować i interpretować teksty historyczno- i krytycznoliterackie; 

potrafi wskazać konteksty intertekstualne (np. kulturowe) 
K_U01 

U_02 

Właściwie analizuje, rozumie i wyjaśnia sens utworu literackiego, w powiązaniu z jego 

budową; potrafi sprawnie poszukiwać informacji biograficznych w kompendiach 

literackich 
K_U02, K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozwija swoje kompetencje literackie; ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia K_K03 

K_02 Jest wrażliwy na estetyczną stronę twórczości literackiej K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia (30 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowe wiadomości o literaturze i kulturze polskiej, dobra znajomość terminów z zakresu poetyki i wiedzy 

o literaturze 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:                    Instytut Polonistyki i Neofilologii



Ćwiczenia mają charakter teoretyczno-praktyczny; ich celem jest dostarczenie studentowi wiedzy oraz wyposażenie 

w umiejętności pracy z tekstem literackim i szeroko rozumianym tekstem kultury. 

 

Problemy szczegółowe i cele: 

1-2. Wstęp. Ujęcie teoretyczne. Istota zjawiska, znajomość podstawowych terminów: analiza, interpretacja, krytyka, kontekst itp. 

Omówienie wybranych zagadnień z teorii literatury (czym jest interpretacja i naditerpretacja wg U. Eco, H. Markiewicza i in.); 

3-4. Intertekstualny charakter analizy i interpretacji, wiedza z zakresu poetyki; zajęcia praktyczne; 

5-9.  Różne ujęcia metodologiczne np. strukturalizm, hermeneutyka, komparatystyka, dekonstrukcjonizm itp. 

10-15. Analiza i intepretacja dzieła literackiego oraz tekstów kultury; warsztaty analityczno-interpretacyjne: 

- interpretacje tekstów litycznych (3 godziny) 

- interpretacje tekstów epickich (3 godziny) 

- interpretacje tekstów dramatycznych (3 godziny) 

(na podstawie utworów wcześniej uzgodnionych ze studentami) 

24-27. Interpretacje tekstów kultury (malarstwo, film) 

28-29. Interpretacje tekstów kultury masowej (interpretacje piosenek, tekstów wyborczych czy scenariuszy telenoweli) 

30.Zaliczenie przedmiotu - pisemne 

Literatura podstawowa: 

1. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1998; 

2. R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008; 

3. Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1971 (dowolne wydanie); 

4. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996; 

5. M. R. Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1963; 

6. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978; 

7. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000; 

8. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego 

literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976; 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Balcerzan, Przez znaki, Poznań 1972; 

2. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub 

wyd. następne; 

3. Nowela. Opowiadania. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, 

Warszawa 1974 

4. S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981; 

5. Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, red. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Bielsko-Biała 2006; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi - prezentacje; praca z tekstem 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty sprawdzane będą na podczas ćwiczeń, jedna praca pisemna w trakcie semestru, zaliczenie na ocenę pod koniec 

semestru - praca pisemna 

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 

 

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 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 pkt 

 


