
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyczna wiedza o języku polskim 

Nazwa w językuangielskim:  Practical knowledge of Polish language 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  filologia polska 

Jednostka realizująca:  Instytutu Polonistyki i Neofilologii 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr: trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Beata Walęciuk-Dejnka, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

dr hab. Beata Walęciuk-Dejnka, prof. UPH 

dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH  

dr Małgorzata Jasińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

- rozwinięcie umiejętności integrowania wiedzy 

teoretycznej o języku z praktycznym użyciem form 
gramatycznych 

- rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy z 
różnorodnymi tekstami, ich językowej analizy 

- rozwinięcie umiejętności poprawnego 

wypowiadania się w mowie i piśmie w języku 
polskim 

- pogłębianie sprawności językowej oraz 

usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej 

zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie, 

jej zróżnicowania, tendencji rozwojowych oraz 

ewolucji wzorców i zwyczajów językowych 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 
Student wie,jakie są tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny 

w zakresie wybranych problemów gramatycznych. 
K_W02, K_W04, 

W_02 
Student wie,jakie są tendencje rozwojowe w zakresie wybranych 

zjawisk językowych, w tym leksykalnych. 
K_W02 

W_03 

Zna  pojęcie normy potocznej i wzorcowej, uzusu i poczucia 

językowego oraz zachowania językowe współczesnych 

użytkowników polszczyzny i wynikające z nich zasady polityki 

językowej. 

K_W02, K_W04, 

W_04 Zna rodzaje błędów językowych, ich mechanizmy i przyczyny. K_W02, K_W04, 

  UMIEJĘTNOŚCI   



U_01 
Potrafi  oceniać pod względem normatywnym wybrane zjawiska 

gramatyczne i leksykalne  współczesnego języka polskiego. 
K_U01 

U_02 
Umie analizować i interpretować  wypowiedzi cudze i własne pod 

kątem kulturalnojęzykowym. 
K_U02 

U_03 
Potrafi umiejętnie się komunikować oraz wzbogacać własny zasób 

słownikowy i własną kompetencję gramatyczną. 
K_U02 

U_04 Umie korzystać ze słowników, ogólnych i specjalistycznych. K_U01 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_01 
Zna ograniczenia własnej sprawności językowej i rozumie potrzebę 

dalszego jej kształcenia. 
K_K11 

K_02 
Potrafi cenić autorytety  w dziedzinie poprawnego i sprawnego 

władania polszczyzną.  
K_K01 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia  (30 godz.), konsultacje (1 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym współczesnego językoznawstwa 

normatywnego.Podwyższanie kompetencji językowych w zakresie współczesnej polszczyzny 

ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

1-2. Stan współczesnej polszczyzny z początku XXI wieku. Charakterystyka ogólna. 

3. Wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu funkcjonowania współczesnej polszczyzny 

w aspekcie gramatycznym. 

4. Neologizmy i zapożyczenia, funkcje pragmatyczne. 

5. Moda na skrótowce. Typy skrótowców, ich akcent, liczba, rodzaj gramatyczny. Odmiana 

i pisownia. Zapożyczenia. 

6. Nobilitacja i deprecjacja w języku i tekście. 

7. Leksyka emocjonalna: deminutywa, augmentatywa, hipokorystyka, afektonimy. 

8. Polska grzeczność językowa. 

9. Formy adresatywne. Tytułomania? 

10. Etyka i estetyka słowa. 

11. Sposoby wzbogacania współczesnej leksyki polskiej: zapożyczenia. Fale zapożyczeń 

dawniej i dziś. Funkcja kontaktowa języka. 

12. Wpływy angloamerykańskie we współczesnym języku polskim. 

13. Przejawy mody językowej. Formacje typu minispódnica, superoferta, agrobiznes, 

europoseł we współczesnej polszczyźnie – przegląd. 

14. Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice w wypowiedziach współczesnych 

Polaków. 

15. Zaliczenie przedmiotu. 

Literatura podstawowa: 

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa. 

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, praca zbiorowa. 

Andrzej Markowski,Kultura języka polskiego.Teoria.Zagadnienia leksykalne,Wyd.PWN,Warszawa 

2005. 

Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego.Fleksja,słowotwórstwo,składnia,Wyd.PWN,Warszawa2005. 

Alicja Nagórko,Zarys gramatyki polskiej,Wyd.PWN, Warszawa 1996 (lub wydania 

rozszerzone,PWN,Warszawa 1998,2010). 

Współczesny język polski.Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Bartmińskiego,Wyd.UMCS,Lublin 

2001. 

Piotr Wierzbicki, Anna Wierzbicka, Praktyczna stylistyka. 



Literatura dodatkowa: 

Kazimierz Ożóg,Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku.Wybrane zagadnienia,Wyd.Biblioteka 

Frazy,Rzeszów2001. 

Mirosław Bańko,Agnieszka Zygmunt,Czułe słówka.Słownik afektonimów,Wyd.PWN,Warszawa 2010. 

Anna Czarnecka,Jerzy Podracki,Słownik.Skróty i skrótowce, Wyd. „Oświata”,Warszawa 1995. 

Ludwik Stomma,Słownik polskich wyzwisk,inwektyw i określeń pejoratywnych,Wyd. 

„GrafPunkt”,Warszawa 2000. 

Polszczyzna trzech pokoleń.Podobieństwa i różnice,Praca zbiorowa pod red. nauk. Krystyny 

Wojtczuk, Małgorzaty Jasińskiej,Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2011. 

Rejestr emocjonalny języka.Praca zbiorowa pod red. Krystyny Wojtczuk, Violetty Machnickiej,Wyd. 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2009. 

Moda jako problem lingwistyczny.Praca zbiorowa pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk, Wyd. Akademii 

Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2002. 

Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003. 

Gramatyka komunikacyjna, pod red. A. Awdiejewa, Warszawa – Kraków 1999. 

Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku, red. R. Bizior, D. Suska, t. 1 i 2, Częstochowa 2012. 

Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na analizowaniu zjawisk językowych współczesnej polszczyzny ogólnej od 

strony kultury języka. Ćwiczenia sprawności językowej w mówieniu i pisaniu. Referaty studentów na 

wybrany temat kulturalnojęzykowy nawiązujący do  problematyki zajęć. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty  kształcenia będą sprawdzane na ostatnich zajęciach, na pisemnym kolokwium zaliczeniowym.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych wymagań: 

1.przygotowywanie się do  ćwiczeń i aktywne w nich uczestnictwo; 

2.uzyskanie  pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego tzn. rozwiązanie co najmniej 

51% problemów. 

3.przygotowanie referatów na wybrany temat i pozytywna  ich ocena; 

4.dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach (usprawiedliwione). 

  

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 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć. 10 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 1 godz. 

Przygotowanie referatu 9 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

  


