
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego  

Nazwa w języku angielskim:     Word Formation of Contemporary Polish  

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):    pierwszego stopnia  

Rok studiów:   drugi  

Semestr:   trzeci  

Liczba punktów ECTS:    3  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:    Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof.nzw.UPH  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof.nzw.UPH  

Założenia i cele przedmiotu:  

Kształcenie umiejętności w zakresie gramatyki 

języka polskiego – słowotwórstwa i morfemiki; 

rozwinięcie umiejętności integrowania wiedzy 

teoretycznej o języku z jej praktycznym użyciem;  

zdobycie wiedzy o podstawowych współczesnych 

metodologiach badań derywatologicznych  

Symbol 

efektu  

Efekty kształcenia  Symbol efektu 

kierunkowego  WIEDZA  

W01 
ma podstawową wiedzę o istocie, strukturze i funkcjach nauk humanistycznych we 

współczesnym świecie,  
K_W01   

W04 
ma podstawową wiedzę o strukturze języka etnicznego oraz o dyscyplinach 

naukowych zajmujących się językiem  
K_W02   

W07 ma podstawową wiedzę o funkcjach języka i tekstu w różnych obszarach 

komunikacji językowej  
K_W08  

W09 ma podstawową wiedzę o współczesnych tendencjach rozwojowych języka 

polskiego  
KW_05  

 

W10 
 ma podstawową wiedzę semiotyczną o strukturze znaku językowego na tle innych 

znaków  
K_W10  

  UMIEJĘTNOŚCI    

U02 posiada podstawową umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z 

zakresu językoznawstwa  
K_U02  

U05 
posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na stawianie i 
rozwiązywanie  problemów w obrębie dyscyplin lingwistycznych   K_U05  

U09 
ma umiejętność korzystania ze słowników języka polskiego, ogólnych  i 
specjalistycznych, opisowych i normatywnych  K_U09  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE    

K01 
stara się być nosicielem wzorcowej polszczyzny, potrafi formułować opinie na 

temat podstawowych zagadnień morfologii i słowotwórstwa języka polskiego  
K_K01  

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



K05 
  
jest świadom kulturotwórczej i integracyjnej roli języka narodowego, co nie znaczy, 
że jest nacjonalistycznym purystą   

K_K05  

K04 

  
ma świadomość zagrożeń dla polszczyzny i powinien protestować wtedy, gdy 

spada jej ranga   

  
K_K04   

  

Forma i typy zajęć:   wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.), konsultacje (10 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

  
1. Posiadanie  wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych w zakresie wybranej 

specjalności.  
  

Treści modułu kształcenia:  

  
1. Przedmiot słowotwórstwa. Miejsce słowotwórstwa w systemie języka. Słowotwórstwo synchroniczne i słowotwórstwo 

diachroniczne.  
2. Pojęcie derywacja. Zasób leksykalny polszczyzny z punktu widzenia słowotwórstwa: wyrazy 
    niepodzielne słowotwórczo i podzielne: derywaty, konstrukcje, formacje. Reguły słowotwórcze. 
3. Derywacja a pochodność genetyczna. Wyraz pochodny. Derywat w ujęciu synchronicznym. Pojęcie morfemu.  

    Analiza morfemowa i analiza  słowotwórcza. Podstawowe terminy synchronicznej analizy derywatów.  

            4.  Rodzaje formantów słowotwórczych ze względu na budowę i funkcję: prefiksy, sufiksy, interfiksy, infiksy,  
                 cyrkumfiksy, postfiksy.  Funkcje formantów: strukturalna, semantyczna, składniowa, ekspresywna.  

5. Typy podstaw słowotwórczych i  struktura derywatów. Typy morfologiczne wyrazów pochodnych: derywaty, złożenia 
    (composita)  i  skrótowce. Uniwerbizmy.  
6. Zagadnienia motywacji. Motywacja słowotwórcza między innymi typami motywacji językowej. Motywacja słowotwórcza  
    a  fundacja. Typy motywacji słowotwórczej: motywacja asocjacyjna i metaforyczna. Kryteria motywacji.   
    Wielomotywacyjnośc derywatów: motywacja podstawowa i towarzysząca; motywacja bezpośrednia i pośrednia;  
    motywacje równorzędne 

       7. Typy derywatów ze względu na udział znaczenia podstawy w znaczeniu derywatu. Derywaty właściwe: derywaty 
                regularne  semantycznie i derywaty nieregularne semantycznie. Derywaty asocjacyjne. 

8.  Funkcjonalne klasy derywatów. Transpozycja, mutacja, modyfikacja. Tzw. derywaty    „mieszane” – transpozycyjno- 
    - mutacyjne i modyfikacyjno-mutacyjne. 
9. Rodzaje derywacji właściwej: afiksalna, prozodyczna (akcent, rytm, morfem suprasegmentalny), dezintegralna, 
    alternacyjna (alternacja jakościowa, adideacja), syntaktyczna (typy pochodności syntaktycznej). Derywacja zerowa 
    (konwersja, derywacja wsteczna, derywacja implicytna, derywacja paradygmatyczna). 

   10. Produktywność i aktywność słowotwórcza. Regularność znaczeniowa   derywatów. Przyczyny ograniczenia 
         łączliwości formantów.  Neologizmy słowotwórcze: typy neologizmów.  Okazjonalizmy i formacje potencjalne. 

          11. Jednostki systemu słowotwórczego: gniazdo słowotwórcze; łańcuch słowotwórczy; paradygmat słowotwórczy;  
                typ słowotwórczy; kategoria słowotwórcza. Znaczenie strukturalne i wartość kategorialna derywatów.  
           12. Rodzaje słowotwórstwa. Adaptacja. Kompozycja: zrosty, złożenia, zestawienia. Derywaty od wyrażeń przyimkowych. 

             

Literatura podstawowa:  

  
1. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka 

współczesnego języka polskiego. Morfologia          ( rozdz. Słowotwórstwo). 
PWN, Warszawa 1999.   

2. Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, wyd. 3. 1979, PWN, 
Warszawa 1972.         3.    Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (rozdz. 
Słowotwórstwo), PWN, Warszawa 2002.   

  

Literatura dodatkowa:  

  

1. Grzegorczykowa R., Puzynina J., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki 
sufiksalne rodzime,  PWN, Warszawa1979.  

2. Waszakowa K., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami 
paradygmatycznymi,  Wyd. UW, Warszawa 1993. 3.     Waszakowa K., Słowotwórstwo 
współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Wyd. UW, Warszawa 1994.   



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Wykład prowadzony z zastosowaniem prezentacji  przygotowanych w systemie POWER POINT. Ćwiczenia – 

oparte o strukturalno-semantyczną analizę jednostek systemu słowotwórczego co powinno pozwolić na 

wyrobienie umiejętności zastosowania teoretycznych podstaw derywatologii polskiej i słowiańskiej.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Efekty K_W01 – K_W05, K_U02 i K_U05, K_K01 i K_K09 sprawdzane będą na kolokwiach w pierwszej połowie 
listopada i w drugiej połowie stycznia, także na podstawie rezultatów wykonania prac domowych oraz testu 
końcowego.  

Forma i warunki zaliczenia:  

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: poprawne wykonanie testu po zakończeniu cyklu wykładów; aktywność 
na ćwiczeniach i uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwiów pisemnych.   
  

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  
 

  Sposób uzyskania punktów:  
1. pierwsze kolokwium: 50 pkt  
2. drugie kolokwium: 50 pkt  

  Poprawy:  
 Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.   

Bilans punktów ECTS:  

Aktywność  Obciążenie studenta  

Udział w wykładach  15 godz.  

Udział w ćwiczeniach  15 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  25 godz.  

Przygotowanie się egzaminu  20 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot  3 ECTS  

  

  


