
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Emisja głosu 

Nazwa w języku angielskim:   Emission of voice 

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:   2 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   1 

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 właściwych mechanizmów: 
oddychania, fonacji i artykulacji; wykształcenie 
umiejętności oceny stanu oraz funkcjonowania 
narządów mowy i zaburzeń głosu; wyrobienie 
miękkiego ataku na dźwięk wraz z appogio; 
przygotowanie głosu do pracy obciążonej 
zawodowo; wpojenie zasad profilaktyki i higieny 
głosowej  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
 

Zna terminologię objaśniającą zjawiska fonetyczno-ortofoniczne oraz emisyjne, 
ma wiedzę z zakresu kultury żywego słowa 

K_W02 

W02 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwego oddychania, fonacji, artykulacji, 
higieny głosu i patologii głosu 

K_W04 

W03 
Posiada wiedzę z zakresu procesów emisyjnych i ich uwarunkowań (korelacje 
oddychania, fonacji i artykulacji). Zna metody pracy głosem i nad głosem. 

K_W05 K_W06 
K_W07 

K_W01 K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi ocenić swoją wymowę, możliwości emisyjne i głos w skali foniatrycznej K_U02 K_U06 

K_U07 K_U11 

U02 
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą swojego głosu, nawyków 
emisyjnych i dokonać wyboru właściwych technik emisyjnych 

K_U02 K_U06 
K_U07 K_U08 

U03 
Ma podstawową umiejętność wykorzystywania charakteru głosu, jego barwy, 
nastawienia, rejestru oraz korzystania z rezonatorów    

K_U02 K_U06 
K_U07 K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego 

kształcenia i samokształcenia w zakresie higieny głosu i ortofonii. 
K_K05 K_K07 

K_K08 

K02 

Potrafi wykazać się diagnostyką w ocenie swojego głosu i wykorzystać tę wiedzę 

w życiu codziennym i zawodowym, jest przygotowany do pracy obciążonej 
głosowo. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  15 godz. ćwiczeń 

Jednotka realizujaca:           Instytut Polonistyki i Neofilologii



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wstępna ocena audytywna i percepcyjna głosu. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Akustyczne podstawy głosu. Zjawiska dźwiękowe wywoływane przez aparat głosowy. Budowa, działanie i 
ocena sprawności narządu głosu, funkcje krtani). Układ oddechowy jako generator dźwięku. Typy 
oddychania. Rola przepony w oddychaniu. Rezonatory jako amplifikatory dźwięku. 

2. Barwa dźwięku. Ogólna charakterystyka głosów męskich i żeńskich. Atakowanie dźwięku i patologie z tym 
związane. Wybrane zaburzenia głosu i ich etiologia. 

3. Podstawowe zasady profilaktyki i higieny głosowej. Metody pracy nad głosem, oddechem, fonacją, 
artykulacją.  

4-7. Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji:  
- ćwiczenia oddechowe: równomierna siła wydechu, podparcie oddechowe – appogio, ćwiczenia wydłużania 
wydechu, natężenie głosu, ćwiczenia na szepcie; najczęstsze błędy w oddychaniu; 
- ćwiczenia fonacyjne: ustalanie właściwej wysokości głosu dla danej osoby, wyrabianie miękkiego ataku na 
dźwięk. Ćwiczenia rozluźniające (Dennison), ćwiczenia żuchwy, krtani, języka, podniebienia miękkiego – 
autokorekcja; 
- ćwiczenia artykulacyjne: przenikanie się układów artykulacyjnych w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Rozziew 
samogłoskowy i zbitki spółgłoskowe. Usprawnianie płynności zmian układu artykulacyjnego; 
- ćwiczenia słuchu fizjologicznego i fonematycznego; 
8. Rezonans a rejestry. Rodzaje rezonansu (głowowy i piersiowy). Nosowanie (próba Gutzmanna a – i i inne). 

Ćwiczenia rezonansu głowowego i wyrównujące rejestry. 
9. Ćwiczenia artykulacyjne: żuchwy, podniebienia miękkiego, języka i warg. 
10. Zasady poprawnej wymowy polskiej. Asymilacje i dysymilacje. Trudności artykulacyjne. Wymowa „modna”. 

Norma a regionalizmy. Ćwiczenia ortofoniczne. Akcent. Rodzaje niepłynności mówienia. 
      11-15. Ćwiczenia emisji głosu: wyrabianie umiejętności modulowania głosu, ćwiczenia znoszące napięcie mięśni 
krtani i gardła, ćwiczenia artykulacyjne na tekstach. 

Literatura podstawowa: 

1. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2008.  

2. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000. 

3. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk, 1998. 

4. Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad 

głosem, Gdańsk 2011. 

5. D. Wosik-Kawala, Podstawy emisji głosu, Lublin. 

6. B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa.  

Literatura dodatkowa: 

1. Kram J., Zarys kultury żywego słowa, WSiP, Warszawa 1981. 

2. Oczkoś M., Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2010. 

3. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007. 

4. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach. Ćwiczenia samogłosek, Gdańsk 1997. 

5. Kania J., Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, [w:] Szkice logopedyczne, WSiP, 

Warszawa 1982. 

6. Pruszewicz A., Foniatria kliniczna, Warszawa.  

7. Walczak M., Ćwiczenia artykulacyjne, skrypt PWSTiF, Łódź 1979. 

8. Z zagadnień emisji głosu, red. H. Miśka, Katowice 2015. 

9. H. Górski, Zbiór ćwiczeń z emisji głosu.  
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji ortofonicznych, także multimedialnych. Praktyczne dwiczenia 
emisyjne (oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne). Nauka prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, 
artykulacyjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty U01 i U02 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium (ustnym), efekty U03 na końcowym kolokwium 
(pisemnym). Efekty W01 – W03, K01 i K02 na końcowym zaliczeniu (pisemnym) na ocenę. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia uzyskanie co najmniej 51 punktów z zaliczenia: 
 

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. Kolokwium pisemne: 51 pkt 
2. Udział w ćwiczeniach: 50 pkt 

  

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne: 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 

kolokwiów oraz zaliczenia – 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 1  

 

Studia niestacjonarne: 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 

kolokwiów oraz zaliczenia – 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 1  

 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


