
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wersyfikacja i stylistyka literacka 

Nazwa w języku angielskim:  Versification and literary style 

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:   I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Roman Bobryk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
podstawowymi pojęciami wersyfikacji i stylistyki 
literackiej i rolą tych zjawisk w kształtowaniu utworu 
literackiego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student ma podstawową wiedzę na temat wersyfikacji i stylistyki literackiej K_W03, K_W11 

W_02 
Student zna (i odróżnia) poszczególne uformowane historycznie systemy 
wersyfikacyjne wiersza polskiego 

K_W03, K_W11 

W_03 Student zna najważniejsze tropy stylistyczne i figury składniowe K_W03, K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu literaturo-
znawstwa 

K_U03 

U_02 
Potrafi scharakteryzować poszczególne elementy budowy wersyfikacyjnej i 
stylistycznej utworu literackiego 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest wrażliwy na estetyczną stronę twórczości literackiej K_K03 

K_02 Stara się być nosicielem wzorowej polszczyzny K_K01 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zainteresowanie problematyką literacką 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



1. Poetyka; wersyfikacja; wiersz. Podstawowe terminy i zagadnienia prozodii języka polskiego 

2. Wers i jego budowa.  

3. Instrumentacja regularna: rym. Rodzaje i funkcje rymu. 

4. Instrumentacje nieregularne 
5. Strofa. Wyznaczniki strofy. Rodzaje strof. 

6. Ogólne wiadomości o metryce antycznej. Polskie systemy wersyfikacyjne numeryczne. 

7. Średniowieczny wiersz intonacyjno-zdaniowy. 
8. Wiersz sylabiczny. Sylabizm względny i bezwzględny.  
9. Sylabotonizm. Istota sylabotonizmu. Diereza i cezura. Najważniejsze miary polskiego wiersza 

sylabotonicznego (stopy wierszowe). Kataleksa, hiperkataleksa i anakruza. 
10. Heksametr polski. 
11. Tonizm. Pojęcie zestroju akcentowego. 
12. Wiersz nieregularny i wolny  
13. Leksyka w literaturze. 
14. Tropy stylistyczne.  
15. Istota metafory. 
16. Symbol, alegoria, ironia 
17. Składnia w tekście literackim. Figury składniowe.  
18. Wypowiedź 
19. Podstawowe zagadnienia stylizacji. Konwencja i tradycja literacka.  

Literatura podstawowa: 

1. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana. Warszawa 1978. (i wyd. następne) 
2. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-

giczne, Warszawa 1991. 
3. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.. 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Dobrzyńska, Od słowa do sensu: studia o metaforze. Warszawa 2012. 

2. J. M. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Przełożyła Anna Tanalska. PIW, Warszawa 1984. 
3. Poetyka. Materiały do ćwiczeń. Oprac. A. Chojnacki Warszawa 1995. 
4. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000 (lub wydanie wcześniejsze). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka heurystyczna, ćwiczenia z tekstem. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia weryfikowane będą na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych w trakcie semestru. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwiów pisemnych. Studentowi 

przysługuje prawo do poprawy każdego z kolokwiów. 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 50 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


