
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Dialektologia 

Nazwa w języku angielskim:   Dialectology 

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):  I stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie dialektów polskich na tle procesów i 
rezultatów różnicowania się językowego 
słowiańskich terytoriów etnicznych; ukazanie 
stosunków ich pokrewieństwa oraz ustalania 
norm ponaddialektalnych języka ogólnego; 
powstawanie, rozprzestrzenianie się i 
ostateczne ustalanie się poszczególnych 
zasięgów innowacji dialektalnych; poznanie 
dotychczasowych osiągnięć dialektologii i 
dialektografii oraz zestawienie faktów i 
wniosków dialektologicznych  z danymi 
historycznojęzykowymi, onomastycznymi, 
ogólnojęzykowymi i etnograficznymi; 
perspektywy dalszych badań dialektologicznych   

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę o istocie, zakresie i miejscu dialektologii w lingwistyce K_W01 

W_02 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych struktur języka polskiego i 
jego zmienności w aspekcie historycznym 

K_W04 

W_03 
Ma wiedzę o wewnętrznym zróżnicowaniu polszczyzny w aspekcie geograficznym 
i powiązaniach dialektologii z dziejami języka polskiego i innymi dyscyplinami 
naukowymi: historią, etnografią, geografią i socjologią 

K_W05 
K_W07, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi posługiwać się aparatem pojęciowym z zakresu dialektologii K_U02 

U_02 
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu dialektologii i przeprowadzić 
analizę gwarowego tekstu źródłowego przy zastosowaniu filologicznych metod 
badawczych i ustalić jego związek z określonym dialektem 

K_U03 
 

U_03 
Potrafi wykorzystać praktycznie wiedzę ze słowników historycznojęzykowych i 
dialektologicznych oraz interpretować określone fakty dialektalne na mapach 
językowych 

K_U04 
K_U09 

Jednotka realizujaca:              Instytut Polonistyki i Neofilologii



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość kulturotwórczej i integrującej roli języka narodowego, a także 
poziomu swojej wiedzy 

K_K01 

K_02 
Ma świadomość zagrożeń dla polszczyzny i powinien protestować wtedy, gdy 
spada jej ranga 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza filologiczna zdobyta na zajęciach z leksykologii, leksykografii i gramatyki historycznej języka 
polskiego 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawy teoretyczne i zakres przedmiotu. 

2. Metody badań dialektologicznych. Rodzaje źródeł do badań, ich charakterystyka i ocena wartości 

naukowej. 

3. Dzieje badań dialektologicznych w Polsce. 

4. Język ogólnonarodowy i jego odmiany regionalne. Narzecze, dialekt ludowy, gwara ludowa, gwara 

środowiskowa, gwara miejska. 

5. Terytorium języka polskiego a ugrupowania polskich dialektów. 

6. Główne dialekty i ich wkład w rozwój języka polskiego w różnych okresach. 

7. Podstawowe cechy dialektalne (fonetyczne, morfologiczne, składniowe, leksykalne) różniące 

poszczególne dialekty polskie. 

8. Dialekty przejściowe i mieszane. Badania dialektologiczne na pograniczach językowych. 

9. Polszczyzna regionalna a dialektalna, regionalizmy a dialektyzmy. 

10. Gwary ludowe dziś. Zanikanie gwary i jej integrowanie z językiem ogólnym. 

11. Wybrane zagadnienia ze zjawisk dialektalnych – przełączanie kodu, kontekst socjolingwistyczny i 

etnolingwistyczny. 

12. Tekst gwarowy jako przedmiot badań dialektologicznych. Analiza tekstów gwarowych. 

13. Charakterystyka socjolingwistyczna współczesnych gwar polskich. 

14. Atlasy gwar polskich – ogólnopolskie i regionalne. 

15. Analiza i interpretacja językoznawcza tekstów gwarowych.      

Literatura podstawowa: 

1. Dejna K., Dialekty polskie, Wrocław 1973. 

2. Nitsch K., Dialekty języka polskiego, Wrocław-Kraków 1957. 

3. Urbańczyk S., Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1968. 

4. „Studia dialektologiczne” I-IV, Kraków 1996-2010 (wybór). 

5. Skudrzyk A. Rudnicka-Fira E., Dialektologia: materiały pomocnicze: konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne, 

Katowice 2010.  

6. Cyran W., Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź 1960. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Doroszewski W., Studia i szkice językoznawcze, cz. VII. Zagadnienia dialektologii, Warszawa 1962, s. 373-465. 
2. Falińska B., Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań, Wrocław 1989.  

3. Gardzińska J., Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Siedlce 1993. 

4. Gardzińska J., Z zagadnień składni dialektalnej. Zbiór studiów, Siedlce 2001. 

5. Gardzińska J., Metody socjolingwistyczne w dialektologii polskiej, w: Tejże, Słowa i teksty. Studia językoznawcze, 

Siedlce 2011, s. 295-307. 

6. Gwary dziś. 1, Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001. 

7. Kowalska A., Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001. 

8. Reichan J., Z metod i problemów współczesnej światowej dialektologii i geografii lingwistycznej, „Rocznik 

slawistyczny” XLIX, cz. I, Wrocław 1994. 

9. Reichan J. Woźniak K., Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków 2004 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia poświęcone analizie i interpretacji językoznawczej podstawowych zjawisk polszczyzny dialektalnej, 
zawartych w rękopiśmiennych i drukowanych tekstach źródłowych z różnych epok oraz publikowanych w zbiorach 



tekstów gwarowych. 

Analiza zróżnicowania terytorialnego polszczyzny w zakresie fonetycznym, morfologicznym, składniowym, 
leksykalnym na podstawie map zawartych w atlasach językowych ogólnopolskich i regionalnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie udziału w ćwiczeniach oraz ocenie przygotowanych indywidualnie prac 
kontrolnych (nagranie tekstu gwarowego [1. praca] i jego interpretacja [2. praca]). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z prac kontrolnych: 
 

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. Pierwsza praca kontrolna: 50 pkt. 
2. Druga praca  kontrolna: 50 pkt. 

 
Poprawy: 
Poprawa każdej pracy kontrolnej w trakcie zajęć w semestrze (na dyżurze). 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne   

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie 
prac kontrolnych  

45 godz. 

Sumaryczne 
obciążenie pracą 
studenta 

75 godz. 

Punkty ECTS za 
przedmiot 

3 punkty ECTS 
 

 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


