
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego 

Nazwa w języku angielskim:  Phonetics and phonology of contemporary Polish language 

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:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   4 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Alina Maciejewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr hab. Alina Maciejewska, mgr E. Dzięcioł-Chlibiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Umocowanie fonetyki artykulacyjnej w opisie 
strukturalnym języka, charakterystyka systemu 
fonetycznego polszczyzny współczesnej i zjawisk 
fonetycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna teorię struktury języka i definicje, zna miejsce fonetyki i fonologii w 
opisie systemu językowego metody oraz narzędzia badań fonetycznych. 

K_W01  

W_02 
 

Zna definicję i charakterystykę głosek oraz klasyfikacje głosek polskich według 
kryteriów artykulacyjnych, akustycznych, audytywnych i funkcjonalnych. 

K_W02 

      W_03 
Zna zjawiska fonetyczne w ciągach mowy i stylach wymowy oraz możliwość 
zaburzenia ich realizacji. 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonywać opisu struktury języka, jego funkcji, wykazać się znajomością 

pojęć lingwistycznych. 
 

K_U02 

U_02 
Potrafi objaśnić powstawanie dźwięków mowy, przyczyny różnic w realizacji i 

określać zakres zmian.  
 

K_U03 

U_03 

Potrafi charakteryzować i klasyfikować głoski ze względu na określone cechy i 
dokonywać oceny ich sposobów realizacji w wypowiedziach pojedynczych osób. 

 

K_U05 

U_04 
 

Potrafi analizować: cechy prozodyczne w wypowiedziach poprawnych i 
zaburzonych oraz ciąg foniczny: wyodrębniać w ciągu normatywne i 
nienormatywne segmenty. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

     K_01 

Buduje świadomość roli wymowy w zachowaniach społecznych. Nabywa 

przekonania o konieczności kształcenia wymowy, szczególnie w szkole.      K_K01 

Forma i typy zajęć:  wykłady 15 godz., ćwiczenia 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Wiadomości z anatomii i fizjologii narządów mowy, głosu i aparatu oddechowego. Podstawy wiedzy                   

o języku. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Fonetyka  – przedmiot badań językoznawczych.  

2. Przedmiot fonetyki  i fonologii. Cel, zakres i metody badań fonetycznych.  

3. Opis jednostek systemu fonetycznego: 

- cechy artykulacyjne głosek, 

- cechy wizualne, akustyczne i audytywne głosek.  

4. Głoska - klasa głosek, warianty głosek. 

5. Kryteria klasyfikacji głosek.  

- charakterystyka samogłosek ustnych i nosowych, glajdów,  spółgłosek właściwych (ze szczególnym 

uwzględnieniem palatalnych, spalatalizowanych) i sonornych.  

2. Charakterystyka zjawisk i procesów fonetycznych  (zakres, kierunek i trwałość zmian).   

- charakterystyka upodobnień – uwarunkowanie pozycyjne głosek.  

- transkrypcja fonetyczna tekstów - style wymowy, regionalne i stylistyczne różnice w  realizacji 

ciągów fonicznych.  

- fonotaktyka i fonostatystyka.  

3. Fonetyczne różnice w realizacji ciągów fonicznych. Różnice między mową a pismem.  

4. Zjawiska prozodyczne języka polskiego.  

- charakterystyka składników suprasegmentalnej płaszczyzny języka. 

- organizacja ciągu fonicznego: sylaba (podział na sylaby), fraza (struktura frazowa tekstu).  
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji graficznych i fonicznych, 

rentgenogramy, kinematografy, labiogramy, palatogramy. Wykonanie nagrań wypowiedzi w normie 

językowej i wypowiedzi zaburzonych oraz ich analiza jakościowa i ilościowa z wykorzystaniem metod 
statystycznych, artykulograficznych, poglądowych, porównawczych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Dwa kolokwia w trakcie semestru. Końcowy egzamin pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51 punktów z kolokwium i egzaminu.  
1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów  
2. uzyskanie co najmniej 30 punktów z egzaminu pisemnego  
3. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form 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. pierwsze kolokwium: 25 pkt 
2. drugie kolokwium: 25 pkt 
3. egzamin pisemny: 50 pkt  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 godz. 

Udział w konsultacjach  7 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 


