
                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Historia języka polskiego z onomastyką 

Nazwa w języku angielskim:   History of Polish language and Onomastics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II stopnia 

Rok studiów:   2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   3 

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 metod badań historycznojęzykowych; przyswojenie 

wiedzy o rodzajach źródeł do badań historycznojęzykowych 

oraz o historycznych, kulturowych, politycznych, 

ekonomicznych wpływach innych języków na polszczyznę w 

różnych okresach jej rozwoju; zapoznanie z genealogią języka 

polskiego i czynnikami mającymi wpływ na jego ewolucję; 

poznanie różnych odmian stylowych polszczyzny historycznej; 

kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych klas i podklas 

nazw własnych i ich związków z historią i kulturą; kształcenie 

umiejętności określania językowej i pozajęzykowej motywacji 

nazw własnych i ich roli w różnych typach tekstów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student ma pogłębioną wiedzę o istocie, zakresie i miejscu językoznawstwa 
historycznego w lingwistyce  

K_W01 

W02 
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o historycznych tendencjach rozwojowych 
języka polskiego 

K_W04 

W03 Ma pogłębioną wiedzę o historycznych związkach języka i szeroko pojętej kultury  K_W04 

W04 
Zna terminologię z zakresu językoznawstwa historycznego i onomastyki oraz ma 
refleksję metaterminologiczną  

K_W04 

W05 Zna różne typy słowników historycznych języka polskiego, w tym słowniki K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 Ma umiejętność ustawicznego samokształcenia w zakresie kompetencji językowej K_U01 

U02 
Posiada umiejętność sukcesywnego włączania do swojego słownictwa 
specjalistycznej terminologii historycznojęzykowej i onomastycznej 

K_U2 

U03 
Potrafi analizować dawne teksty źródłowe i interpretować zawarte w nich zjawiska 
językowe w aspekcie historycznojęzykowym i onomastycznym  

K_U03 

U04 
Umiejętnie zmierza do coraz większej samodzielności w stawianiu i rozwiązywaniu 
problemów badawczych w dziedzinie historii języka polskiego i onomastyki 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K01 Stara się krzewić wiedzę o przeszłości języka polskiego i jego kulturze K_01 

K02 Jest tolerancyjny dla wartościowych wpływów obcych na język i kulturę polską  K_05 

Forma i typy zajęć:  Wykłady (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmiot nawiązuje do podstawowej wiedzy studentów, zdobytej na zajęciach z gramatyki historycznej 

języka polskiego, dialektologii, leksykologii i leksykografii podczas studiów filologicznych I stopnia.  

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawy teoretyczne i metody badań w zakresie historii języka polskiego i onomastyki. 

2. Periodyzacja dziejów języka polskiego. Czynniki sprawcze rozwoju języka. 

3. Kształtowanie się polskiego języka ogólnego na tle zróżnicowania regionalnego polszczyzny. Czas 

jego powstania i podstawowe ujęcia tego procesu w literaturze językoznawczej. 

4. Zróżnicowanie funkcjonalno-stylistyczne języka polskiego w poszczególnych epokach rozwoju 

polszczyzny. Kształtowanie się różnych odmian stylowych i funkcjonalnych języka. 

5. Dzieje języka polskiego na Kresach Wschodnich i jego wkład w rozwój polszczyzny  ogólnej. 

6. Charakterystyka zasobów słownictwa w poszczególnych dobach rozwoju języka. 

7. Mechanizmy zapożyczeń leksykalnych w dziejach polszczyzny. 

8. Onomastyka jako nauka o nazwach własnych. Zakres i metody badań onomastycznych. 

9. Nazwy osobowe (antroponimy) w dziejach języka polskiego. Podstawowe kategorie systemu 

antroponimicznego. 

10. Imię w polszczyźnie – imiona pochodzenia rodzimego i obcego. 

11. Nazwisko w systemie języka i w kulturze. Budowa językowa nazwisk i ich motywacja semantyczna. 

Rodzaje klasyfikacji nazwisk. 

12. Nazwy miejscowe (toponimy), ich historia, pochodzenie, struktura, motywacja semantyczna. 

Rodzaje klasyfikacji nazw miejscowych. 

13. Nazwy terenowe (mikrotoponimy). Specyficzne cechy nazw terenowych i ich związek z 

właściwościami językowymi terytorialnych odmian języka. Typy strukturalne nazw terenowych i ich 

motywacja semantyczna. 

14. Pozostałe kategorie nazw własnych (hydronimy, oronimy, urbonimy, zoonimy, chrematonimy). 

15. Słowniki onomastyczne i ich rodzaje. 

 

 

Literatura podstawowa: 

1. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Opr. W. Taszycki, Wrocław 1975. 

2. T. Lehr-Spławiński, Język polski. pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978. 

3. B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995. 

4. Z. Klemensiewicz, Historia języka  polskiego, Warszawa 1974. 

5. I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.  

6. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998. 

7. S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000. 

 

 



Literatura dodatkowa: 

1. Z. Kaleta, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa 1998. 

2. S. Rospond, Mówią nazwy, Warszawa 1976. 

3. S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984. 

4. S. Rospond, Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego, Wrocław 1961. 

5. O języku i stylu „Pamiętników” J.Ch. Paska, oprac. H. Rybicka-Nowacka, Warszawa 1989. 

6. H. Rybnicka, Losy  wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976. 

7. S. Rospond, Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1985 (rozdz. IV. Oświecenie, s. 216-255). 

8. Z. Klemensiewicz, Mickiewicz w dziejach języka polskiego, (w:) O języku Mickiewicza. Studia, pod red. Z. 

Klemensiewicza, Wrocław 1959, s. 473-486. 

9. M. Zarębina, Wyrazy obce w „Panu Tadeuszu”, Wrocław 1977. 

10. Z Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX wieku, Warszawa-Kraków 1993. 

11. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I-II, Kraków 1999-2001. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Forma podawcza wykładu połączona z prezentacją i oceną materiałów źródłowych do badań 

historycznojęzykowych, reprezentowanych dla zróżnicowanych odmian językowych i stylistycznych 

polszczyzny oraz specyficznych źródeł wykorzystania w badaniach onomastycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie udziału w wykładach i ocenie przygotowanych 

indywidualnie przez studentów domowych prac kontrolnych.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest udział w zajęciach dydaktycznych, pozytywna ocena 

samodzielnie wykonanej pracy kontrolnej oraz wynik/ocena pisemnego kolokwium sprawdzającego stopień 

przyswojenia materiału. 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w wykładach – 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie pracy kontrolnej – 25 

godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu – 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie praca studenta – 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 3  

 

 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 



 


