
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Leksykologia i leksykografia 

Nazwa w języku angielskim:   Lexicology and Lexicography 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  1 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Małgorzata Jasińska 

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Małgorzata Jasińska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
pojęciami leksykologii i  leksykografii polskiej oraz typologią i 
strukturą słowników. Ćwiczenie umiejętności efektywnego 
korzystania ze słowników a także analizy mikro- i 
makrostruktury wybranego słownika. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 
WIEDZA 

W_01 zna podstawowe terminy z zakresu leksykologii i leksykografii K_W05, K_W07 

W_02 
posługuje się pojęciami homonimii i polisemii, potrafi określić rodzaje 

i cechy homonimów 

K_W05, K_W07 

W_03 ma wiedzę o słownikach, ich rodzajach i użyteczności K_W05, K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
potrafi dokonać analizy budowy hasła słownikowego oraz określić 

zasady wyróżniania i definiowania znaczeń w słownikach. 

K_U02, K_U09 K_U14 

U_02 
potrafi korzystać z różnych typów słowników (tradycyjnych, on-line, 

korpusowych) wyszukując potrzebne dane 

K_U02, K_U09, K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 

K_K11 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność posługiwania się słownikiem 

Treści modułu kształcenia: 



1. Wprowadzenie do leksykologii i leksykografii 
ustalenia terminologiczne, przedmiot badań leksykologii, działy leksykologii, leksykologia a leksykografia. 

Leksykografia jako nauka o słownikach.  Definicja słownika, słownik a encyklopedia, słownik a leksykon, 

 teoria  leksykograficzna W. Doroszewskiego, teoria leksykograficzna M. Bańki. 

 

2. Typologia słowników: 

typy słowników i ich funkcje, metody opracowywania słowników, słowniki kartotekowe a słowniki korpusowe 

 

3. -4. Najważniejsze słowniki ogólne języka polskiego – dawne i współczesne 

5. Inne typy słowników: słowniki poprawnościowe, słowniki frazeologiczne, słowniki odmian 

językowych 

6. Makrostruktura  i mikrostruktura słownika: 

 układ i dobór haseł w słowniku, system odsyłaczy, budowa artykułu hasłowego, zakres informacji podawanej 

w słowniku, zasady wyróżniania i definiowania znaczeń w słownikach. 

 

7. Definicja słownikowa 

rodzaje definicji haseł słownikowych, kwalifikatory w słownikach, czynniki wpływające na kształt słownika 

 

8. Jednostka leksykalna: 
pojęcie jednostki leksykalnej, rodzaje jednostek leksykalnych, wieloznaczność terminu wyraz, wyraz 

słownikowy a wyraz tekstowy, leksem 

 

9. Relacje semantyczne i formalne miedzy jednostkami leksykalnymi 
synonimia, antonimia i rodzaje antonimów, hiponimia, konwersja, komplementarność. 

 

10. Problemy opisu wieloznaczności  

polisemia, homonimia, rodzaje homonimów. 

 

11. Semantyka leksykalna. 

językoznawcze teorie znaczenia, typy znaczeń, teorie pola znaczeniowego, składniki znaczenia 

 

12. Zmiany znaczenia: 

przyczyny zmian znaczeniowych, rodzaje zmian znaczeniowych: leksykalizacja znaczenia, zwężenie 

znaczenia, generalizacja, przesunięcie znaczenia, konkretyzacja znaczenia, melioryzacja, pejoratywizacja. 

 

13.Zagadnienia leksykologii historycznej: 

archaizmy i wyrazy przestarzałe, rodzaje archaizmów, neologizmy i ich rodzaje, zapożyczenia i ich podział. 

 

14. Frazeologia: 

przedmiot frazeologii, pojęcie związku frazeologicznego, typologie związków frazeologicznych, źródła 

frazeologii polskiej, funkcje frazeologizmów. 

 

15. Zaliczenie 

 

Literatura podstawowa: 

Wybrany podręcznik do leksykologii: 

1. Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982  

2. Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984  

3. Markowski A., Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012  

4. Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989  

5. Wierzchowski J., Leksykologia i leksykografia, Siedlce 1978 

6. Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001  

7. Urbańczyk S., Sieradzka-Baziur B., Słowniki i encyklopedie, ich rodzaje i użyteczność. Wyd. 4 zm. i 



poszerz., Kraków 2000  

8. Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003, 2005, 2009 

9. Wstęp do : 

a. Innego słownika języka polskiego, pod red. M. Bańki, Warszawa 2000 

b. Słownika języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1-11, Warszawa 1958-1969 [reprint: 

1996, przedruk elektroniczny: 1997] 

c. Słownika współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996 

d. Uniwersalnego słownika języka polskiego, t. 1-4, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003 [wersja 

CD-ROM: 2004] 

10. Wybrane słowniki 

Literatura dodatkowa: 

1. Lewicki A. M., Pajdzińska A., Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, 

Lublin 2001, s. 315- 333 

2. Żmigrodzki P., Leksykografia jako środek i przedmiot polityki językowej w XXI wieku. Perspektywy i 

zagrożenia, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. 

Markowski, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005, s. 140-147. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia oparte na pracy ze słownikami, wspomagane prezentacjami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 i U_02 oraz W_3 sprawdzane będą w przygotowanej pracy pisemnej, efekt W_01,W _,02, oraz K_01 
sprawdzane będą na  pisemnym kolokwium pod koniec semestru. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z czterech niżej opisanych warunków  
1. przygotowanie pracy zaliczeniowej (dotyczącej analizy porównawczej haseł w wybranych słownikach języka 

polskiego), 
2. uzyskanie co najmniej 21 punktów za pracę, 
3. uzyskanie łącznie co najmniej 31 punktów zaliczenia pisemnego,  
4. uzyskanie łącznie co najmniej 52 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

 

Przedział punktacji 0-51 52-60 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. praca zaliczeniowa: max 40 pkt. 
2. zaliczenie pisemne: max 60 pkt. 

 
Poprawy: 
Poprawa pracy i zaliczenia w trakcie semestru. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Przygotowanie pracy 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


