
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Genologia literacka 

Nazwa w języku angielskim:   Literary genres 

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:   II 

Semestr:   4 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Roman Bobryk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawami klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej 
dzieł literackich oraz problemów związanych z 
klasyfikacją gatunkową w literaturoznawstwie 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę o kryteriach, według których dokonuje się rozróż-
nień rodzajowych i gatunkowych  

K_W03 

W_02 
Student dysponuje wiedzą na temat zmienności repertuaru gatunkowego w pro-
cesie historycznoliterackim 

K_W11 

W_03 
Student ma podstawową wiedzę i stylistycznych i/lub kompozycyjnych właści-
wościach najważniejszych gatunków literackich 

K_W03, K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu literaturo-
znawstwa 

K_U03 

U_02 Umie scharakteryzować najważniejsze gatunki liryczne, epickie i dramatyczne K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest wrażliwy na estetyczną stronę twórczości literackiej K_K03 

K_02 Stara się być nosicielem wzorowej polszczyzny K_K01 

Forma i typy zajęć:   

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstawowych informacji z zakresu wersyfikacji, stylistyki i morfologii dzieła literackiego 

Treści modułu kształcenia: 

1. Gatunek i rodzaj literacki. Rodzajowość i gatunkowość utworu literackiego. Rodzaje literackie 

(trychotomiczny podział na lirykę, epikę i dramat). Kryteria podziału na rodzaje literackie. 

2. Mechanizmy powstawania gatunków. Gatunkowość wypowiedzi w ujęciu lingwistycznym i 

literaturoznawczym. Gatunek literacki jako forma historyczna. Odniesienia do tradycji literackiej. 

Współczesne formy poetyckie i mechanizmy ich powstawania (np. limeryki, moskaliki, lep ieje, 

odwódki itp.). 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



3. Liryka jako rodzaj literacki. Cechy stylistyczne i kompozycyjne liryki. Paralelizmy i powtórzenia 

(na różnych poziomach tekstu). Sytuacja liryczna. Klasyfikacja tematyczna liryki. 

4. Tradycyjne gatunki liryki. Kryteria podziału gatunkowego (temat, język, budowa). Hierarchia 

gatunkowa w poetykach historycznych. Poezja „wysoka” i „niska”. Gatunki liryczne w polskiej 

tradycji literackiej (hymn, oda, elegia, tren). 

5. Tradycyjne gatunki liryki. Gatunki liryczne w polskiej tradycji literackiej (epitafium, epinicjum, 

epitalamium, epicedium, anakreontyk, epigramat, sielanka, sonet, ballada). Współczesne poetyckie 

nawiązania do tradycji gatunkowych (wybrane przykłady). 

6. Epika jako rodzaj literacki. Podstawowe kategorie epiki (narrator, narracja, świat przedstawiony). 

Epickie formy wypowiedzi. Podstawowe elementy konstrukcyjne utworów epickich (akcja, fabuła, 

wątek, bohater, różne relacje czasowe w utworze, przestrzeń). 

7. Epika wierszowana. Najważniejsze gatunki epiki wierszowanej (epos homerycki i jego 

kontynuacje, poemat heroikomiczny, powieść poetycka, satyra, bajka narracyjna).  

8. Epika wierszowana. Gatunki z pogranicza epiki – poemat opisowy i poemat dygresyjny. 

9. Gatunki prozatorskie. Powieść, opowiadanie, nowela, gawęda – podstawowe właściwości 

gatunkowe.  

10. Powieść jako gatunek literacki. Epos a powieść. Typologia powieści.  

11. Podstawowe cechy struktury rodzajowej dramatu. Trzy teorie dramatu (literacka, teatralna, 

teoria „przekładu”). Tekst główny i tekst poboczny, wielopodmiotowość. Typo logia i funkcje dialogu 

i monologu w utworach dramatycznych. 

12. Gatunki dramatyczne. Kryteria podziału gatunkowego dramatu. Tragedia i komedia antyczna. 

Średniowieczne formy dramatyczne (misterium, moralitet, dramat liturgiczny). 

13. Gatunki dramatyczne. Nowożytne formy dramatyczne: tragedia klasycystyczna i komedia 

oświeceniowa, dramat romantyczny, dramat poetycki, dramat symboliczny, dramat 

ekspresjonistyczny, dramat epicki.  

14.  Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy. Gatunki synkretyczne.  

15. Genologia współczesna. Gatunki literatury ludowej. Nawiązania genologiczne. Perspektywy 

genologii. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, Warszawa 1991 (rozdziały VI – XI (s. 250-457)). 

2. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997 (s. 265-384). 
3. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978. 
4. Polska genologia literacka. Redakcja naukowa D. Ostaszewska i R. Cudak. PWN, Warszawa 2007. 
5. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod redakcją Grzegorza Gazdy i Słowinii Tyneckiej-Makowskiej. 

Universitas, Kraków 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 7-24. 
2. Genologia polska. Wybór tekstów. Wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. 

Tatara. PWN, Warszawa 1983. 
3. kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki. Pod red. A. Gajewskiej. Wyd. Poznańskie, Poznań 2009. 
4. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1996. 
 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka heurystyczna z elementami wykładu. Ćwiczenia z tekstem. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną sprawdzane w trakcie kolokwium pisemnego na koniec semestru 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywność w trakcie zajęć. Podstawą oceny 
jest kolokwium pisemne pisane na zakończenie semestru. 
 
Poprawy: 
Studentowi przysługują 2 poprawy kolokwium  

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


