
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Składnia współczesnego języka polskiego 

Nazwa w języku angielskim:   Syntax of contemporary Polish language  

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:   2 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   2 

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: 

Prezentacja podstawowych tematów i problemów składni 

polskiej; interpretacje zjawisk językowych z tym związanych; 

poznanie formalnych i znaczeniowych relacji między 

składnikami wypowiedzeń oraz rodzajów i hierarchii struktur 

składniowych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student zna definicje jednostek składniowych: składnika syntaktycznego, grupy 
składniowej, zdania 

K_W02 
K_W04 

W02 Zna pojęcia akomodacji i konotacji składniowej K_W02 

W03 
Zna teorie składniowe i przypisaną im terminologię oraz części funkcjonalne 
wypowiedzeń zdaniowych i niezdaniowych 

K_W02 
K_W04 

   

   

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 Potrafi dokonać segmentacji tekstu na jednostki składniowe K_U01 

U02 Umie rozpoznawać typy funkcjonalne wypowiedzeń polskich K_U02 

U03 Potrafi posługiwać się terminologią syntaktyczną języka polskiego  K_U02 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia K_K11 

K02 
Potrafi formułować oceny normatywne na temat podstawowych zagadnień 
składniowych współczesnego języka polskiego 

K_K01 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posługiwanie się podstawową terminologią z zakresu współczesnej składni. Podział wypowiedzeń. 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



WYKŁADY 

1-2. Ustalenia terminologiczne. Wieloznaczność terminu „składnia”. Miejsce składni wśród 

dyscyplin językoznawczych. Podstawy metodologiczne składni (składnia psychologiczna: 

intuicyjna, szkolna, tradycyjna, składników bezpośrednich), składnia formalna w wersji 

transformacyjnej i nietransformacyjnej; składnia o podstawach semantycznych (generatywna). 

Opracowania polskiej składni. Związki paradygmatyczne i syntagmatyczne wyrazu (leksemu) 

jako obiekt analizy składniowej. Konotacja i akomodacja. 

3. Podstawowe jednostki składniowe: wypowiedzenie, grupa składniowa, składnik. Definicje 

wypowiedzenia zdaniowego i niezdaniowego (oznajmienia, równoważnika, wykrzyknienia, 

zawiadomienia). 

4. Składniki funkcjonalne wypowiedzeń: jedno- i wielowyrazowe. Typy morfologiczne składników 

wielowyrazowych: analityczne formy gramatyczne, wyrazy nieciągłe i enklityki typu –ś, wyrażenia 

porównawcze, zestawienia słowotwórcze, stałe związki frazeologiczne, frazemy, „skrzydlate 

słowa”. Status przysłów ze składniowego punktu widzenia. 

5. Pojęcie grupy składniowej. Grupy podrzędne, jednostronnie podrzędne i wzajemnie podrzędne. 

6-8. Główne i drugorzędne części zdania. Problem orzeczenia (predykatu). Rodzaje morfologiczne 

orzeczeń. Forma finitywna czasownika jako prototypowy wykładnik predykatu. Orzeczenie 

analityczne, kompozycjonalne, osobliwe. Właściwości konotacyjne czasownika jako czynnik 

zdaniotwórczy: orzeczenie konotujące podmiot w mianowniku (gramatyczny), orzeczenie 

będące czasownikiem niewłaściwym, konotujący podmiot semantyczny w formie przypadków 

zależnych. 

9-10. Podmiot jako główny składnik zdania. Funkcjonowanie podmiotu: podmiot eksplicytny, 

domyślny (konotatywny), gramatyczny, semantyczny. Bezosobniki jako centrum 

wypowiedzeń podmiotowych.  

Ćwiczenia 

1-2. Przydawka jako fakultatywny składnik grupy nominalnej w zdaniu polskim. Morfologia 

przydawki. 

3-7. Problem dopełnień jako drugorzędnych części zdania. Problem akomodacji składniowej: 

związki zgody (kongruencji), rządu (rekcji) i przynależności. 

8-10. Okoliczniki jako składniki grupy werbalnej. Dopełnienia a okoliczniki. 

11-12. Wypowiedzenia niezdaniowe, ich zakres i typy strukturalne. 

13-14. Luźne, nieakomodacyjne części wypowiedzenia: wołacze, wykrzykniki, funkcje składniowe 

wykrzykników polskich. 

15. Wypowiedzenie a tekst. Problem operatorów tekstowych. Zagadnienia parentezy. 

16-17. Zdanie pojedyncze a złożone. Schematy składniowe zdań parataktycznych (współrzędnych). 

Problem wskaźników nawiązania w zdaniach współrzędnie złożonych. 

18-19. Istota hipotaksy. Typy funkcjonalne zdań: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, 

dopełnieniowe, okolicznikowe. Dopowiedzenia. 

20. Wskaźniki nawiązania międzyzdaniowego w wypowiedzeniach podrzędnie złożonych. 

 

Literatura podstawowa: 

1. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1993. 

2. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996. 

Literatura dodatkowa: 



1. Składnia, w: H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001. 

2. Z. Topolińska, Składnia, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 1, red. S. Urbańczyk, Warszawa 1984. 

3. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1985. 

4. B. Boniecka, Składnia współczesnego języka polskiego, Lublin 1998.   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny metodą podającą (15 godz.). Ćwiczenia polegające na analizie tekstów z 

wyszczególnianiem jednostek składniowych, ich morfologii i funkcji (15 godz.). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia będą sprawdzane na kolokwium pisemnym zawierającym istotne problemy składniowe 

oraz segmentację tekstów współczesnej polszczyzny ogólnej  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

1) aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach  

2) uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwium: 
 

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*: 

Studia stacjonarne 

Udział w wykładach – 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń – 10 

godz. 

Konsultacje – 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie praca studenta – 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 2  

Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach – 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń – 10 

godz. 

Konsultacje – 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie praca studenta – 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot – 2 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


