
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technika mówienia

Nazwa w języku angielskim:  Speaking Technique

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): pierwszego stopnia

Rok studiów:  trzeci

Semestr: szósty 

Liczba punktów ECTS:  2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH
Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

Założenia i cele przedmiotu:

- doskonalenie umiejętności poprawnego 
mówienia poprzez pracę nad głosem i 
wyrazistością mówienia

-  samokontrola pracy narządów mowy
-  świadomość anatomii mówienia

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W01
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwego oddychania, fonacji, artykulacji,
zjawisk fizjologicznych związanych z tworzeniem głosu, jego emisją i percepcją.

K_W02

W02
Zna techniki  wyrazistej  wymowy prowadzące do właściwej  dykcji   oraz  normy
ortofoniczne; zna metody pracy głosem i nad głosem; potrafi usprawnić technikę
mówienia.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi  ocenić  swoją  technikę  mówienia  w  aspekcie  oddychania,  fonacji  i
artykulacji,  tym  samym  określić  możliwości  emisyjne;  Umie  praktycznie
wykorzystać  wiedzę  na  temat  właściwego  użytkowania  aparatu  głosowego
(charakteru  głosu,  jego  barwy,  nastawienia,  rejestru)  oraz  korzystania  z
rezonatorów; operować właściwą techniką mówienia, wyraźną i czystą mową. 

K_U01

U02

Potrafi  wykorzystać  praktycznie  wiedzę  nt.  stanu  oraz  funkcjonowania  układu
artykulacyjnego,  fonacyjnego  i  oddechowego  i  zaprezentować  ją  w  logicznym
mówieniu,  właściwym  frazowaniu  i  akcentowaniu;  umie  skorygować  własną
wymowę; umie zaprezentować z estetyką i  artyzmem wybrany tekst  i  dokonać
samooceny swoich możliwości w zakresie kompetencji werbalnej.

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
kształcenia i samokształcenia w zakresie techniki mówienia i ortofonii

K_K11

K02 Potrafi wykazać się kompetencją diagnostyczną w ocenie motoryki i techniki 
mówienia, ortofonii, emisji głosu i wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym i 

K_K01



zawodowym

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Wstępna ocena audytywna i percepcyjna głosu 
2. Umiejętność prawidłowego oddychania i artykulacji

Treści modułu kształcenia:
1. Cele przedmiotu i uzyskane kompetencje – zaznajomienie studentów z problematyką technik emisyjnych i 

artykulacyjnych oraz etapami pracy nad właściwą techniką mówienia.
2. Ocena sprawności narządu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjno-rezonacyjnego. Mechanika oddychania a 

właściwa technika mówienia.
3. Metody pracy nad mechaniką i techniką mówienia. 
4.5. Technika mówienia a logika mówienia – ćwiczenia oceniające na wybranych tekstach artystycznych.
6.10. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne przygotowujące do prawidłowej techniki mówienia:
- ćwiczenia oddechowe: równomierna siła wydechu, podparcie oddechowe – appogio, ćwiczenia wydłużania wydechu, 
natężenie i modulacja głosu – dynamika wydechu, ćwiczenia na szepcie, rozwijanie umiejętności oszczędnego 
gospodarowania oddechem;

-ćwiczenia fonacyjne: ustalanie właściwej wysokości głosu dla danej osoby, wyrabianie miękkiego ataku na dźwięk, 
doskonalenie nawyku kierowania głosu na maskę, umiejętność modulowania siły głosu i jego wysokości, ćwiczenia znoszące
napięcie mięśni krtani i gardła;

-ćwiczenia motoryki narządów mowy: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego; napięcie aparatu artykulacyjnego a 
tempo mówienia;

11. Uwalnianie napięć mięśniowych i techniki relaksacyjne (ćwiczenia rozluźniające ciało oraz aparat artykulacyjny przed
mówieniem).

12-13.  Ćwiczenia  artykulacyjne:  przenikanie  się  układów  artykulacyjnych  w  nagłosie,  śródgłosie,  wygłosie.  Rozziew
samogłoskowy i zbitki spółgłoskowe. Usprawnianie płynności zmian układu artykulacyjnego.

14-16. Tempo mówienia a wyraziste mówienie – ćwiczenia doskonalące technikę mówienia.

17-20. Mówienie do mikrofonu – ocena głosu i techniki mówienia.

21-22.  Elementy  prozodyczne  w  języku  polskim.  Współczesne  tendencje  akcentuacyjne  w  języku  polskim  a  norma
wymawianiowa. Akcent emocjonalny – operowanie tempem, natężeniem głosu i pauzą.

23-25. Technika intonacji i frazowania. Fraza, pauza, akcent logiczny i intonacja a semantyczna struktura tekstu – logiczna i
poprawna emisyjnie realizacja głosowa tekstu.

26-27. Analiza i interpretacja głosowa tekstu artystycznego – środki wyrazu.

28-30. Estetyka i artyzm żywego słowa – interpretacja głosowa wybranych tekstów.

Literatura podstawowa:

1. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.
2. Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja, Gdańsk. 
3. Adamiszyn Z., Walencik-Topiłko A., Logopedia artystyczna [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. 

4. Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa. Dykcja-Ekspresja-Magia, Rzym 1975.
5. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.



6. Kochanowicz J., Podstawy recytacji i mowy scenicznej, Warszawa 1961 i nast.

Literatura dodatkowa:

1. Kram J., Zarys kultury żywego słowa, WSiP, Warszawa 1981.
2. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.
3. Furmanik S., Zarys deklamatoryki, Warszawa 1958.
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. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk, 1998.
7. Walencik-Topiłko A.,  Głos  jako  narzędzie.  Materiały  do  ćwiczeń  emisji  głosu  dla osób pracujących  głosem i  nad

głosem, Gdańsk 2011.
8. Pawłowski Z., Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków 2005. 
9. Walczak M., Ćwiczenia artykulacyjne, skrypt PWSTiF, Łódź 1979.

       10. Kotlarczyk M., Podstawy sztuki żywego słowa. Instrument – dykcja – ekspresja, Warszawa 1965 i nast.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia  prowadzone  z  zastosowaniem  prezentacji  ortofonicznych,  także  multimedialnych.  Praktyczne  ćwiczenia  technik
mówienia i emisji głosu (oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne).  Nauka prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych,
artykulacyjnych. Metody eksponujące prawidłowe techniki mówienia.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty  W_01  i  U_01  sprawdzane  będą  na  pierwszym  kolokwium  (ustnym),  a  W_02  i  U_02  na  końcowym  zaliczeniu  –
interpretacji głosowej tekstu na ocenę.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczeń:

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. interpretacja głosowa tekstu na ocenę: 50 pkt

Poprawy:
Poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Bilans punktów ECTS*:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 7 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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