
iSylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gramatyka historyczna języka polskiego 

Nazwa w języku angielskim:   Historical Grammar of Polish language 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (prof. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   3 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   6 

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: 

zapoznanie studentów z metodami 
diachronicznego opisu języka oraz z ewolucją 
systemu języka polskiego w ujęciu 
genetycznym, tj. na tle zjawisk 
charakterystycznych dla języków: pie. i ps.; opis 
chronologii i konsekwencji procesów 
fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych; 
przyswojenie wiedzy potrzebnej do interpretacji 
współczesnych faktów językowych  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student ma pogłębioną wiedzę o istocie, zakresie i miejscu językoznawstwa 
diachronicznego w lingwistyce zna metody diachronicznego opisu języka  

K_W01 

   

W02 
Student zna tendencje rozwojowe oraz zasięg chronologiczny procesów 

językowych na tle zjawisk charakterystycznych dla pie i języka prasłowiańskiego.  
K_W04 

W04 
Ma wiedzę o najstarszych zabytkach języka polskiego i ich filologicznych 

interpretacjach. 
K_W02, K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Student potrafi zdefiniować i objaśniać zjawiska charakterystyczne dla 

polszczyzny różnych epok. 
K_U01 

U02 
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy tekstów źródłowych 

(zabytków języka polskiego). 
K_U02 K_U03 

U03 
Potrafi interpretować fakty językowe (opis ewolucyjny i strukturalny). K_U03 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Ma świadomość swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie 

językoznawstwa diachronicznego  
K_K11 

K02 
Potrafi wykazać się kompetencją językową w zakresie przeszłości języka 
polskiego. 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki współczesnego języka polskiego. Przedmiot nawiązuje do 
podstawowej wiedzy zdobytej na zajęciach z gramatyki języka scs.  

Treści modułu kształcenia: 

WYKŁADY: 
1. Pochodzenie języka polskiego (rodzina pie., grupa bałto-słowiańska, podziały terytorialne 

Słowiańszczyzny: języki zachodniosłowiańskie, południowosłowiańskie i wschodniosłowiańskie); 
grupa lechicka. 

2. Periodyzacja dziejów języka polskiego (przed 1136 r. i po Bulli). 

 
3. Struktura morfologiczna wyrazu w pie. 
4. Prasłowiańskie deklinacje rzeczowników i ich stosunek do deklinacji polskich. 
5. Kształtowanie się deklinacji męskiej. 

6. Kształtowanie się deklinacji żeńskiej. 

7. Deklinacja nijaka. 

8. Odmiana przymiotników i imiesłowów. 

9. Fleksja werbalna. 

- dwa tematy czasownikowe (praesens i infinitivu) i ich funkcje  

10. Imiesłowy i ich pozostałości w polszczyźnie. 

- imiesłów czasu przeszłego czynny I 

- imiesłów czasu  przeszłego czynny II 

- imiesłów czasu przeszłego bierny 

- imiesłów czasu teraźniejszego czynny 

- imiesłów czasu  teraźniejszego bierny 

11-13. Leksykalizacja. 

- przyczyny leksykalizacji 

- repartycja znaczeń 

- ustalanie przyczyn leksykalizacji na dowolnie wybranych przykładach. 

ĆWICZENIA 
1. Najdawniejsze zabytki języka polskiego (Bulla gnieźnieńska, Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, 

Kazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański, Roty sądowe, Biblia królowej Zofii, Kodeks 
Świętosława). 

2-3.  Grafia tekstów staropolskich (trudności z adaptacją alfabetu łacińskiego, podstawowe typy 
grafii staropolskiej) – analiza grafii wybranych zabytków; traktaty ortograficzne i ich znaczenie dla 
stabilizacji grafii i ortografii. 

4-5.  Prawa głosowe i ich wpływ na fonetykę wyrazów. 
6-9.  Sposoby otwarcia sylaby: 
a) metateza – wyjaśnić zjawisko w nagłosie i śródgłosie wyrazów na odpowiednio dobranych 

przykładach (schematy: ORT, OLT, TORT, TOLT, TERT, TELT), 
b) monoftongizacja dyftongów, 
c) zanik końcowej spółgłoski. 
10-12. Przegłos lechicki – istota i konsekwencje zjawiska; brak przegłosu, pozorny brak przegłosu, 

przegłos nieregularny i fałszywy. 



13-14. Apofonia praindoeuropejska – istota zjawiska. Przegłos a apofonia. 
15-16. Geneza i ewolucja jerów; jery słabe i mocne, zanik i wokalizacja jerów; konsekwencje 

procesu. 
17-20. Wzdłużenie zastępcze jako proces kompensacyjny zaniku jerów. 
21-23. Ewolucja sonantów – rekonstrukcja form wyrazowych z sonantami twardymi i miękkimi. 

Sonanty a przegłos lechicki. 
24-25. Prasłowiańskie palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych (I, II, III) i IV palatalizacja polska. 

Jotacyzacja jako palatalizacja szczególna (po spółgłoskach k, g, x, p, b, m, v, s, z, r, l, d, t, n). 
26.Dyspalatalizacje – istota procesu i fazy występowania. 

27. Źródła iloczasu w języku polskim. Losy samogłosek długich. Kontrakcja. 
28. Powstanie nowych fonemów spółgłoskowych. 

29-30. Analiza tekstów źródłowych. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981.  

2. L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, (rozdz. IV. Język prasłowiański). 

3. K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2001. 

4. S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego.  

5. D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978. 

6. K. Długosz-Kurczabowa, Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach   egzaminacyjnych, 

Gdańsk 1999.   

Literatura dodatkowa: 

1. Gramatyka historyczna języka polskiego. Materiały do ćwiczeń, ćwiczenia ze s. 136-139, tamże: Wybór tekstów 

staropolskich; (wybór według wskazań wykładowcy). 

2. W. Taszycki (oprac.), Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1975 (wybór według wskazań wykładowcy). 

3. W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska, op. cit.; W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, op. cit. 

4. B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1959 

lub 1965. 

5. W. Kuraszkiewicz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1972. 

6. J. Strutyński, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Kraków 1999. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Moduł obejmuje 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Metody: rekonstrukcji wewnętrznej, filologiczna, podająca, 

heurystyczna. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U01 – U03 będą sprawdzane na końcowym egzaminie – pisemna weryfikacja wiedzy z wykładów i ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z egzaminu pisemnego: 
 

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 

 
 
Poprawy: 



 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

Poprawa egzaminu w sesji poprawkowej. 

Bilans punktów ECTS*: 

studia stacjonarne 
Udział w ćwiczeniach i wykładach – 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 

kolokwium – 110 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 6  

 


