
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia: 

 Dykcja

Nazwa w języku 
angielskim: 

 Diction

Język 
wykładowy: 

 polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany: 

Filologia polska

Jednostka 
realizująca: 

 Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny): 

 fakultatywny

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

 drugiego stopnia

Rok 
studiów: 

 drugi

Semestr: czwarty

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:

Kształcenie  umiejętności  kultury  mówienia,
odczytywania, interpretacji tekstów; praca nad
słowem  wyraźnym  i  wyrazistym;  ćwiczenia
techniki  mowy  i  wymowy;  wpojenie  zasad
estetyki  słowa  i  kunsztu  wymowy  wysokiej;
ćwiczenia  dykcji  (ortofoniczne,  oddechowe,
fonacyjne,  kinezjologii  artykulacyjnej,
prozodyczne,  akcentuacyjne,  płynności
mówienia i  czytania);  zagadnienia z zakresu
logopedii artystycznej  

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
specjalnościoweg
oWIEDZA

Ws_01
Zna terminologię objaśniającą zjawiska fonetyczno-ortofoniczne
oraz emisyjne, ma wiedzę z zakresu kultury żywego słowa

K_W01 K_W02
K_W16

Ws_02
Posiada  wiedzę  z  zakresu  procesów  emisyjnych  i  ich
uwarunkowań (korelacje oddychania, fonacji i artykulacji)

K_W05 K_W06 K_W16 

Ws_03 Zna techniki wyrazistej wymowy prowadzące do właściwej dykcji
Zna metody pracy nad dykcją

K_W01 K_W03, K_W05
K_W14 K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

Us_01
Potrafi  ocenić  swoją  wymowę,  możliwości  emisyjne  i  głos  w
operowaniu właściwą dykcją

K_U02 K_U06 K_U07
K_U11

Us_02
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą swojego głosu,
nawyków  emisyjnych  i  dokonać  wyboru  właściwych  technik
emisyjnych

K_U02 K_U06 K_U07
K_U08



KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ks_01

Ma  świadomość  poziomu  swojej  wiedzy  i  umiejętności,  rozumie
potrzebę dalszego kształcenia i samokształcenia w zakresie poprawnej
wymowy i  ortofonii,  dokonuje  oceny własnych kompetencji  w
tym zakresie

K_K01 K_K04 K_K09

Ks_02
Potrafi  wykazać  się  diagnostyką  w  ocenie  swojej  wymowy  i
wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym i zawodowym 

K_K02 K_K10 K_K03
K_K07 

Forma i typy 
zajęć:

 ćwiczenia (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Wstępna ocena audytywna wymowy i ocena percepcyjna głosu 

Treści modułu kształcenia:
1. Wprowadzenie w problematykę zajęć
2. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisji głosu: budowa, działanie i funkcje narządów

mowy.
3. Mechanizmy powstawania mowy i emitowania głosu.
4. Wymowa sceniczna, szkolna, potoczna, gwarowa i regionalna. Prawidła poprawnej wymowy

polskiej.
5.6.Technika  artykulacji  samogłosek  ustnych  i  nosowych  –  pozycje  artykulatorów,  norma

wymawianiowa i jej realizacje.
7.8.Technika artykulacji spółgłosek: zwarto-wybuchowych, szczelinowych, zwarto-szczelinowych i

półotwartych – ułożenie i praca artykulatorów. 
1. Antycypacja, koartykulacja i perseweracja artykulacyjna – asymilacje i dysymilacje.
10-11.Praktyczne ćwiczenia wymowy grup spółgłoskowych. Różnice między pisownią a wymową,
zapis fonetyczny. 

12-13. Przekładanie zapisu ortograficznego na słuchowy.

14-15.Ćwiczenia motoryki narządów mowy a technika artykulacyjna. Usprawnianie języka, warg,
dolnej szczęki, podniebienia miękkiego. Oddech a staranna artykulacja.

16-17. Błędy w dykcji samogłosek: zniekształcanie artykulacji, spłaszczanie, skracanie, redukcja,
spadanie i bezgłos ostatniej sylaby, wygaszanie rezonansu nosowego. Maniery dykcyjne.

18-19.Samogłoska i spółgłoska – przenikanie się układów artykulacyjnych – ćwiczenia wzorcowej
wymowy.

20-21. Ćwiczenia ortofoniczne: ćwiczenia instrumentacji głoskowej, rozziew samogłoskowy i zbitki
spółgłoskowe, wymowa głosek udziąsłowionych w grupach spółgłoskowych.

22-23.  Ćwiczenia  spółgłosek  w  logatomach  w  zmiennym  tempie  (wielokrotne  powtarzanie)  a
precyzja artykulacyjna.

24-25. Synchronia i asynchronia w wymowie.

26. Akcent i zestroje akcentowe a różnicowanie miejsca artykulacji głosek.

27. Różnicowanie wyrażeń podobnych brzmieniowo.

28-30. Bilans dykcyjny. 

Literatura podstawowa:



1. Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa. Dykcja-Ekspresja-Magia, Rzym 1975.
2. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.
3. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk, 1998.
4. Billewicz  G.,  Zioło  B.,  Bator  Z.,  Ćwiczenia  dykcyjne  dla  dzieci  przedszkolnych  i

szkolnych. Głoski szumiace, Kraków 1998.
5. Kustosik D., Dykcja, skrypt PWST, Wrocław 1981. 

Literatura dodatkowa:

1. Maksymowicz K., Zestaw ćwiczeń dykcyjnych,  [w:] Gałkowski T. Jastrzębowska G.
(red.),  Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki,  tom 2, Zaburzenia
komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych,  Wyd. UO, Opole 2003. 

2. Oczkoś M., Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2010.
3. Oczkoś  M.,  Sztuka  poprawnej  wymowy czyli  o  bełkotaniu  i  faflunieniu,  Warszawa

2007.
4. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach. Ćwiczenia samogłosek, Gdańsk 1997.
5. Kania  J.,  Ćwiczenia  usprawniające  motorykę  narządów  mowy,  [w:]  Szkice

logopedyczne, WSiP, Warszawa 1982.
6. Walczak M., Ćwiczenia artykulacyjne, skrypt PWSTiF, Łódź 1979.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia  prowadzone  z  zastosowaniem  prezentacji  ortofonicznych,  dykcyjnych,  także
multimedialnych. Praktyczne ćwiczenia dykcji i emisji głosu (oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne).
Praktyczna nauka prawidłowej artykulacji  i ortofonii. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty  będą sprawdzane na kolokwium ustnym – deklamacja  /  prezentacja  wybranych teksów na
ocenę. 

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium ustnego.

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:
 

➢ dykcja – 10-20 p.
➢ dobór repertuaru i jego sprawne opanowanie – 10-20 p.
➢ interpretacja tekstu i technika mówienia – 10-20 p. 
➢ wrażenia dodatkowe (np. wizualne) – 10-20 p. 
➢ ogólny wyraz artystyczny – 10-20 p.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 15 godz.



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 
kolokwiów oraz zaliczenia

35 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta

50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 punkty ECTS


	Sumaryczne obciążenie pracą studenta
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	2 punkty ECTS


