
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Fleksja współczesnego języka polskiego 

Nazwa w języku angielskim:   Flexible of contemporary Polish  

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:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Małgorzata Jasińska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: dr Małgorzata Jasińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zajęcia mają za zadanie zapoznawanie 
studentów z podstawowymi problemami 
morfonologii i morfologii współczesnej 
polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień fleksyjnych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna definicję wyrazu oraz aspekty jego funkcjonowania: morfologiczny, 
leksykalny, gramatyczny, tekstowy. 

K_W02, K_W04,  

W_02 Zna zasady paradygmatyki odmiennych części mowy. K_W02, K_W04,  

W_03 Zna  nieodmienne części mowy. K_W02, K_W04,  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonać analizy morfologicznej i fleksyjnej wyrazów współczesnego języka 
polskiego. 

K_U01 

U_02 Umie operować pojęciem kategorii morfologicznych. K_U02 

U_03 Potrafi posługiwać się terminologią morfologiczną języka polskiego. K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna ograniczenia własnej sprawności językowej i rozumie potrzebę dalszego jej 
kształcenia. 

K_K011 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku. 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:    Instytut Polonistyki i Neofilologii



WYKŁADY: 

1. Polszczyzna jako język fleksyjny 

Rozumienie terminu „fleksja”. Fleksja a morfologia. Cechy języka polskiego jako języka fleksyjnego-

charakterystyka ogólna, m.in. syntetyczny charakter form fleksyjnych, kumulacja funkcji gramatycznych wyrazu 

w morfemie zwanym końcówką fleksyjną. Elementy analityzmu i pozycyjności w systemie fleksyjnym 

polszczyzny współczesnej. 

2. Podstawowe jednostki analizy morfologicznej 

Cechy definicyjne „wyrazu”. Wyraz a morfem. Różne aspekty funkcjonowania wyrazu: wyraz tekstowy 

a gramatyczny i słownikowy (leksem).Wyraz gramatyczny jako obiekt fleksji, jego podział na temat fleksyjny 

i końcówkę fleksyjną. Allomorfizm w strukturze morfemowej wyrazu. Typologia alternacji morfologicznych. 

Supletywizm mocny i słaby. 

3. Kategorie morfologiczne współczesnej polszczyzny 

Kategorie morfologiczne języka polskiego i ich charakterystyka funkcjonalna. Kategorie werbalne i nominalne; 

fleksyjne i klasyfikacyjne; syntaktycznie zależne i niezależne; determinujące i determinowane. 

4. Teorie części mowy 

Teorie części mowy. Podstawowe ujęcia klasyfikacyjne części mowy: wg Tadeusza Milewskiego, wg Romana 

Laskowskiego, wg Zygmunta Saloniego (ewentualnie innych badaczy). 

5. Czasownik 

Kategorie werbalne: osoba, czas, aspekt, tryb, strona Nieodmienne formy czasownikowe: imiesłowy 

przysłówkowe, bezokoliczniki. Formy czasownikowe deklinowane: imiesłowy przymiotnikowe, gerundia. 

6. Podział czasowników 

Problem podziału czasowników na typy morfologiczne i koniugacyjne, m. in. według Jana Tokarskiego, Romana 

Laskowskiego. Czasowniki niewłaściwe, ich zakres, podział morfologiczny i funkcje. 

7.  Paradygmaty czasownikowe 

Paradygmaty fleksyjne czasowników. 

8. Kategorie imienne 

 Kategorie imienne: liczba, rodzaj gramatyczny i przypadek, deprecjatywność.  

9. Rzeczownik 

Paradygmatyka rzeczownika Paradygmaty defektywne, m, in. pluralia i singularia tantum. Rzeczowniki 

nieodmienne. Kryteria repartycji końcówek wspólnofunkcyjnych w ramach paradygmatów fleksyjnych 

rzeczownika. Warianty, czyli formy wspólnofunkcyjne rzeczownika. 

10. Zaimek 

Rzeczownik a zaimek. Funkcje tekstowe zaimków: anaforyczna i deiktyczna. Typy semantyczne i morfologiczne 

zaimków. Formy enklityczne zaimków. 

11. Przymiotnik 

Charakterystyka kategorialna przymiotnika. Przegląd paradygmatów przymiotnikowych. 

12. Liczebnik 

Charakterystyka kategorialna liczebnika. Zakres i typy semantyczne liczebnika. Paradygmaty liczebnikowe. 

 

ĆWICZENIA: 

1. Morfem jako podstawowy obiekt analizy morfologicznej. 

 morfem i wyraz.  

 allomorfizm.  

 struktura morfologiczna wyrazu: wyrazy proste (jednomorfemowe) i złożone (wielomorfemowe).  

 rodzaje morfemów: semantyczne – syntaktyczne (relacyjne), leksykalne – gramatyczne (fleksyjne i 

słowotwórcze), główne i poboczne.  

2. Podstawowe pojęcia morfonologii: 



 alomorfy i morfonemy. 

 pojęcie alternacji morfonologicznej 

 rodzaje alternacji: spółgłoskowe i samogłoskowe, obligatoryjne i fakultatywne, uwarunkowane fonologicznie 

i morfologicznie, regularne i wyjątkowe (izolowane).  

3. Wyraz gramatyczny – podstawowy obiekt analizy fleksyjnej:  

 wyrazy odmienne i nieodmienne.  

 budowa fleksyjna wyrazów odmiennych: temat fleksyjny i końcówka.  

 końcówki oboczne (morficzne) i równoległe (synonimiczne)  

 kumulacja funkcji fleksyjnych w końcówce.  

 pojęcie paradygmatu: paradygmat formalny i funkcjonalny.  

 fleksja syntetyczna i analityczna. 

4. Podstawy klasyfikacji wyrazów na części mowy - teoria części mowy. 

 ujęcie tradycyjne, według Romana Laskowskiego, Zygmunta Saloniego, Henryka Wróbla i innych.  

 wyrazy morfologicznie polifunkcyjne.  

 operacje przejściowe, np. substantywizacja przymiotników, adiektywizacja imiesłowów, adwerbializacja 

przyimków. 

 

5. -6. Czasownik  

 podział czasowników na typy koniugacyjne. 

 obraz koniugacji w ujęciu tradycyjnym, J. Tokarskiego i R. Laskowskiego.  

 opis dwutematowy czy jednotematowy koniugacji?  

 paradygmaty fleksyjne czasowników.  

 czasowniki niefleksyjne. 

7. Zasób form fleksyjnych czasownika 

 formy syntetyczne i analityczne. 

 deklinacyjne formy fleksyjne czasownika  

 nieodmienne formy czasownika: imiesłowy, bezokoliczniki.  

 formy aglutynacyjne (zlepkowe) czasownika. 

8. Kategorie morfologiczne – imienne: 

 kategoria liczby,  

 kategoria przypadka  

 kategoria rodzaju  

 ile jest rodzajów w języku polskim 

9. – 10. Rzeczowniki 

 paradygmaty fleksyjne rzeczowników.  

 deklinacja mieszana.  

 formy oboczne i synkretyczne w ramach deklinacji.  

 kryteria repartycji końcówek wspólnofunkcyjnych w poszczególnych przypadkach.  

 formy defektywne.  

 osobliwości w odmianie rzeczowników 

11. Zaimek 

 deklinacja zaimków i ich specyfika gramatyczna. 

 klasy znaczeniowe zaimków.  

 wzorce deklinacyjne zaimków.  

 formy pełne i skrócone: enklityczne i ściągnięte 

 

12. Przymiotnik 

 zakres klasy przymiotnika.  



 formy  fleksyjne przymiotnika: proste i złożone.  

 paradygmaty fleksyjne przymiotnika.  

 kategoria stopnia: stopniowanie syntetyczne i analityczne.  

 zakres synkretyzmu form przymiotnikowych.  

13. Liczebnik 

 zakres klasy liczebników.  

 fleksja liczebników głównych i zbiorowych.  

 fleksja liczebników w ciągach liczebnikowych. 

Literatura podstawowa: 

Podręczniki do wyboru: 

1. Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej. Wyd. PWN, Warszawa 1996, 2000, 2010. 

2. Mirosław Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Wyd. PWN, Warszawa 2002. 

3. Janusz Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1997 

4. Gramatyka współczesnego języka polskiego, t.2., Morfologia, [red.] Stanisław Urbańczyk, Warszawa 1984 lub 

t.1-2,Wyd. PWN, Warszawa 1998 i następne. 

Literatura dodatkowa: 

1. Henryk Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Spółka wydawnicza „Od-Nowa” , Kraków 2001. 

2. Fleksja, W: Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, [oprac.:] Dorota 

Kopcińska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, s.86-161. 

3. Juan Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 1978, 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na analizowaniu zjawisk językowych współczesnej polszczyzny ogólnej od strony 
morfologiczno-fleksyjnej. Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia będą sprawdzane na kolokwium zaliczeniowym, przeprowadzonym w postaci pisemnego testu 
zawierającego problemy morfologiczno-fleksyjne dotyczące współczesnej polszczyzny ogólnej oraz egzaminie.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych wymagań: 
 
1. udział w wykładach, przygotowywanie się do ćwiczeń i aktywne w nich uczestnictwo; 
2. uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego (z ćwiczeń)  
3. zdanie egzaminu  

 

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 i ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć. 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


