
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język starocerkiewnosłowiański  

Nazwa w języku angielskim:    Old Church Slavonic 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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   1 

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

Założenia i cele przedmiotu: 

W nauczaniu gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej (scs) ważne są 
trzy cele: 1) ekstralingwistyczny - uzmysłowienie studentom tła 
historycznego i społeczno-kulturowych uwarunkowań początków 
piśmiennictwa słowiańskiego, znaczenia misji wielkomorawskiej, 
tradycji cyrylo-metodiańskich w literaturach i językach słowian;                          
2) lingwistyczny - zapoznanie studentów z najważniejszymi 
zagadnieniami dotyczącymi fonetyki i fleksji scs; 3) metodyczny - 
stworzenie studentom podstaw teoretycznych i metodologicznych do 
studiów w zakresie gramatyki historycznej języka kierunkowego oraz 
gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Tym trzem celom 
służy rozwijanie i utrwalanie następujących kompetencji: 1) językowej, 
tj.: czytanie, transliteracja, analiza cech fonetycznych, morfologicznych 
danego fragmentu zabytku scs i fakultatywnie rekonstrukcja 
hipotetycznych form wyrazowych z epoki prasłowiańskiej;                          
2) tłumaczeniowej, tj. samodzielny, próbny i opracowany jako zadanie 
domowe przekład danego fragmentu zabytku scs na język polski;              
3) kulturowej, tj. aktywizowanie studentów do pogłebiania własnych 
wiadomości o kulturze, realiach społecznych etc. zarówno dawnej,            
jak i dzisiejszej Słowiańszczyzny. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma podstawową wiedzę o istocie, strukturze i funkcjach nauk humanistycznych we współczesnym 
świecie 

K_W01  

W_02  
ma podstawową wiedzę o strukturze języka etnicznego oraz o dyscyplinach naukowych zajmujących 
się językiem 

K_W02  

W_08 ma podstawową wiedzę o funkcjach języka i tekstu w różnych obszarach komunikacji językowej K_W08 

W_04 
ma podstawową wiedzę w zakresie genezy języka starocerkiewnosłowiańskiego, jego grafiki, 
fonetyki, morfologii i składni, wpływie na tendencje rozwojowe języka polskiego 

K_W04 

W_10  ma podstawową wiedzę semiotyczną o strukturze znaku językowego na tle innych znaków K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_02  
posiada podstawową umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu 
językoznawstwa  

K_U02 

U_05  

posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na stawianie i rozwiązywanie  problemów 
w obrębie dyscyplin lingwistycznych, potrafi ukazać poziomy wspólnoty komunikatywnej Słowian, 
wyjaśniać  zjawiska fonetyczne i morfologiczne procesami historycznymi 
 

K_U05 

      U_ 09 zna kanon zabytków piśmiennictwa starocerkiewnosłowiańskiego, potrafi czytać teksty K_U09 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



starocerkiewnosłowiańskie, korzystając ze słowników specjalistycznych 

 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
stara się być nosicielem wzorcowej polszczyzny, poprawnie formułuje  opinie na temat jej genezy, 
także genezy i struktury najstarszego języka literackiego wszystkich Słowian 

K_K01 

K_05 
 
jest świadom kulturotwórczej i integracyjnej roli języka narodowego 

K_K05 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

 

Treści modułu kształcenia: 

 
1. Wiadomości ogólne o języku starocerkiewnosłowiańskim. Język starocerkiewnosłowiański na tle języka 
prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego. Języki indoeuropejskie (grupy: kentumowa i satemowa). Podstawowe wiadomości 
o języku prasłowiańskim: najstarsze zjawiska językowe wspólne dla całej Słowiańszczyzny; dialektalne zróżnicowanie języka 
prasłowiańskiego: grupa zachodniosłowiańska, wschodniosłowiańska, południowosłowiańska.  
 
2. Działalność Konstantyna-Cyryla i Metodego. Pismo i piśmiennictwo SCS. Alfabety starocerkiewnosłowiańskie. Wartość 
głoskowa liter SCS, zasady czytania i transkrypcji tekstu cyrylickiego. Podstawowe źródło do badań nad gramatyką języka staro-

cerkiewnosłowiańskiego: zabytki kanonu piśmiennictwa starocerkiewnosłowiańskiego. 
 
3. Ogólna charakterystyka SCS systemu fonologicznego. System fonologiczny samogłoskowy: charakterystyka samogłosek i 
ich pochodzenie; prawo sylab otwartych, prawo synharmonizmu; rozwój ps. grup śródgłosowych **tort, tolt, tert, telt; rozwój  ps. 
grup nagłosowych *ort  i *olt. Alternacje wokaliczne. System fonologiczny spółgłoskowy, charakterystyka ogólna; palatalizacje 
tylnojęzykowych i inne. Różne zmiany w grupach głoskowych.  
 
4. Morfologia. Deklinacja rzeczowników, typy deklinacji. Zasada podziału według morfemu tematycznego w najstarszym 
okresie języka prasłowiańskiego. Zbliżenie formalne niektórych typów rzeczowników, mieszanie deklinacji. 
 
5. Zaimek: zaimki rodzajowe i nierodzajowe, ich odmiana. 
 
6. Przymiotnik, typy przymiotników; tworzenie stopnia wyższego i najwyższego. 
 

7. Liczebniki, ich typy; przebudowa dawnego systemu odmian; związki syntaktyczne liczebnika z  rzeczownikiem. 

 
8. Czasownik, podstawowe kategorie gramatyczne. Dwa tematy czasownikowe. Cztery klasy czasowników tematycznych i 
czasowniki atematyczne. Czasy: czas teraźniejszy, czasy przeszłe (proste: imperfektum i aoryst; złożone: perfektum i czas 
zaprzeszły), czasy przyszłe, ich budowa i historia. Tryb warunkowy i rozkazujący. Nieodmienne formy czasownikowe: 
bezokolicznik i supinum. Imiesłowy czynne i bierne. 
 
9. Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik. 
 
10. Wybrane zagadnienia z zakresu składni języka starocerkiewnosłowiańskiego (celownik niezależny, „podwójne” 
przypadki, dativus cum infinitivo, accusativus cum infinitivo, supinum). 

 

Literatura podstawowa: 

 
1. Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2006;  
2. Friedelówna T., Łapicz Cz., Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 1997. 

Literatura dodatkowa: 

 
1. T. Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



 

Metody dydaktyczne: podające (elementy wykładu prowadzonego z zastosowaniem prezentacji  przygotowanych w systemie POWER POINT, 

objaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe), problemowe (aktywizacja). 

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 (ustnym i pisemnym), będą także oceniane na 
podstawie rezultatów prac pisemnych ( testów z fonetyki i fleksji SCS).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach (maks. 10 punktów kredytowych); poprawne wykonanie prac kontrolnych 
oraz  testu po zakończeniu cyklu zajęć; aktywność na ćwiczeniach, uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia. 
 
 

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. kolokwium pisemne: 20 pkt 
2. test pisemny z fonetyki języka SCS: 20 pkt 
3. test pisemny z fleksji języka SCS: 30 pkt 
4. kolokwium ustne  (czytanie i komentowanie tekstów starocerkiewnosłowiańskich): 20 pkt 

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

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów i testu końcowego 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

 

 

 


