
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
 Dydaktyka języka polskiego w szkole 
podstawowe

Nazwa w języku angielskim: 
 Polish language teaching in primary school

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:  Drugi

Semestr: trzeci i czwarty

Liczba punktów ECTS:  6

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Renata Bryzek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Renata Bryzek

Założenia i cele przedmiotu:

 Przygotowanie studenta do nauczania języka 
polskiego w szkole podstawowej. Wyposażenie 
studenta w wiedzę teoretyczną i praktyczną w 
trakcie wykładu i laboratorium ściśle 
powiązanych z praktykami nauczycielskimi 
studenta.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01 Student zna akty prawne określające sposób organizacji i przebieg procesu 
kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej. 

K_W01

W_02 Wskazuje cele kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej, zna specyfikę 
nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

K_W01 

W_03 Omawia budowę i zawartość wybranych programów i podręczników do nauczania 
języka polskiego w szkole podstawowej.

KW_04

W_04 Rozróżnia cele lekcji zgodnie z wybranym ujęciem, przyjętą taksonomią. KW_06

W_05
Definiuje metody i formy pracy stosowane w kształceniu polonistycznym w szkole 
podstawowej.

K_W03, KW_04,
KW_05, KW_06,

KW_08

W_06
Wskazuje różnorodne środki dydaktyczne, w tym narzędzia technologii 
informacyjno- komunikacyjnych i sposoby ich wykorzystania w procesie 
dydaktycznym.

KW_05, KW_08

W_07
Wyróżnia rodzaje i funkcje planów dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego 
na poziomie szkoły podstawowej, rozumie, jaka jest rola nauczyciela w organizacji
i przebiegu procesu kształcenia.

 KW_06

W_08 Zna strukturę konspektu lekcji i jego odmiany w zakresie kształcenia literackiego, 
kulturowego i językowego w szkole podstawowej.

K_W11

W_09 Wskazuje cele pracy nad lekturą szkolną oraz innym tekstem kultury w szkole 
podstawowej.

K_W11

W_10 Charakteryzuje podstawowe formy wypowiedzi wprowadzane i doskonalone w 
szkole podstawowej.

K_W08



W_11
Zna zasady nauki o języku, sposoby funkcjonalnego wprowadzania i utrwalania 
zagadnień z zakresu kształcenia językowego oraz zna zasady nauczania ortografii
i interpunkcji w szkole podstawowej. 

K_W08

W_12
Rozróżnia sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z zastosowaniem celowo 
dobranych metod i narzędzi, wskazuje funkcje kontroli i oceny na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej.

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student określa rolę aktów prawnych w organizacji i przebiegu procesu 
kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej. 

K_U01

U_02
Określa cele kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej na podstawie 
wybranych aktów prawnych i literatury dydaktycznej, z uwzględnieniem specyfiki 
kształcenia polonistycznego na tym etapie kształcenia.

K_U01

U_03
Charakteryzuje i ocenia wybrane programy i podręczniki do nauczania języka 
polskiego w szkole podstawowej.

K_U01

U_04
Formułuje cele lekcji języka polskiego w szkole podstawowej zgodnie z wybranym 
ujęciem, przyjętą taksonomią, funkcjonalnie i hierarchicznie precyzujące 
zagadnienie wpisane w temat.

K_U01

U_05
Charakteryzuje i celowo dobiera metody i formy pracy na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej, mając na uwadze potrzeby i możliwości ucznia.

K_U03

U_06
Charakteryzuje i celowo dobiera różnorodne środki dydaktyczne, w tym narzędzia 
technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz określa sposoby ich efektywnego 
wykorzystania w kształceniu polonistycznym na poziomie szkoły podstawowej.

K_U08

U_07
Konstruuje i ocenia różne plany dydaktyczne nauczyciela polonisty na poziomie 
szkoły podstawowej, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów.

K_U05

U_08
Konstruuje konspekt lekcji języka polskiego celowo dobierając do tematu metody i 
formy pracy, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów w szkole 
podstawowej, indywidualizuje proces kształcenia.

K_U03 K_U05
K_U08 

U_09
Charakteryzuje cele lektury oraz cele pracy z innym tekstem kultury w szkole 
podstawowej.

K_U01

U_10
Charakteryzuje podstawowe formy wypowiedzi wprowadzane i doskonalone w 
szkole podstawowej.

K_U02

U_11
Stosuje zasady nauki o języku, funkcjonalnie wprowadza i utrwala zagadnienia z 
zakresu kształcenia językowego planując proces dydaktyczny, budując konspekt 
lekcji języka polskiego w szkole podstawowej.

K_U01  K_U05

U_12
Celowo i efektywnie stosuje metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego na 
lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma 
świadomość roli nauczyciela w organizowaniu procesu kształcenia i potrzeby 
budowania autorytetu opartego na podmiotowych relacjach.

K_K01, K_K04,
K_K06

K_02
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień kształcenia 
polonistycznego w szkole podstawowej, świadomie buduje właściwe relacje z 
podmiotami zaangażowanymi w proces kształcenia. 

K_K01, K_K04,
K_K06

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (60 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej.
2. Znajomość merytorycznych treści przedmiotu język polski w szkole podstawowej i 

umiejętność wykorzystania wiedzy w poznawaniu, planowaniu i organizowaniu procesu 
kształcenia.

Treści modułu kształcenia:

Wykłady:
1. Dydaktyka ogólna a dydaktyka przedmiotowa, metodyka nauczania. Miejsce przedmiotu 



język polski na II etapie edukacyjnym. 
2. Obszary badawcze dydaktyki literatury i języka polskiego. Specyfika nauczania języka 

polskiego jako przedmiotu. Cele nauczania literatury i języka polskiego. Wymiary 
przedmiotu „język polski”. 

3. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej – charakterystyka, struktura, 
funkcje. Podstawa programowa a program nauczania.  

4. Podręcznik do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Podręcznik jako środek 
dydaktyczny – struktura, układ treści, funkcje.

5. Cele ogólne i szczegółowe – budowa i funkcje. Operacjonalizacja celów nauczania. 
Związek celów z tematyką lekcji w kształceniu polonistycznym. 

6. Metoda nauczania a formy pracy uczniów. Różne klasyfikacje metod nauczania. Kryteria 
doboru metod nauczania na lekcjach języka polskiego. Metody nauczania a tematyka lekcji
i jej cele. 

7. Rodzaje i funkcje planów. Cechy dobrego planu. Rozkład materiału a plan wynikowy. Plan 
wynikowy a jednostka metodyczna.

8. Konspekt lekcji – modele, struktura lekcji. Konspekt lekcji a scenariusz lekcji. 
9. Różnorodne modele obcowania z tekstem literackim. Możliwości i ograniczenia wynikające

z określonej koncepcji lektury.
10.Właściwości szkolnego odbioru tekstów literackich. Metodyka kształcenia umiejętności 

czytania. Poziomy odbioru tekstu. Przełamywanie barier percepcyjnych. 
11.Przygotowanie do odbioru poezji w szkole podstawowej. Bariery percepcyjne w odbiorze 

tekstów poetyckich. 
12.Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej – tworzenie podstawowych form 

wypowiedzi pisemnych i ustnych. Miejsce retoryki w kształceniu polonistycznym.
13.Nauka o języku – integrowana i funkcjonalna. Swoistość zasad nauki o języku. Cele 

integracji kształcenia literackiego i językowego.
14.Nauczanie ortografii i interpunkcji. Norma i błąd językowy. Rodzaje błędów. Przyczyny 

powstawania błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. 
15.Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne, kryterialne, kształtujące. Funkcje kontroli i oceny. 

Ocena szkolna a wymagania programowe. Ewaluacja pracy nauczyciela. Komunikowanie 
osiągnięć uczniów rodzicom/opiekunom prawnym.

Ćwiczenia:
1. Rola nauczyciela w organizowaniu procesu kształcenia, budowanie autorytetu, etyka 

zawodu nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i 
środowiskiem. Podmiotowość ucznia.

2. Podstawa programowa, treści nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, egzamin
zewnętrzny.

3. Programy nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dobór programu nauczania 
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.

4. Podręczniki do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej – charakterystyka, 
ocena.

5. Cele ogólne, szczegółowe, operacyjne w procesie kształcenia polonistycznego na 
poziomie szkoły podstawowej.

6. Metody nauczania na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
7. Planowanie pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej. Planowanie jednostki 

metodycznej. Indywidualizacja procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości 
uczniów, trudności w nauce i uzdolnień.

8. Typy lekcji języka polskiego w kształceniu polonistycznym – przykłady konspektów lekcji.
9. Czytanie innych tekstów kultury. Konteksty dzieła literackiego.
10. Wybrane metody pracy z tekstem. Motywowanie uczniów do lektury.
11. Metody pracy z tekstem poetyckim.
12. Wprowadzanie podstawowych form wypowiedzi pisemnych. Rodzaje i funkcje pism 

użytkowych i wypowiedzi ustnych. Zasady redagowania wypowiedzi pisemnych i ustnych. 
Funkcje ćwiczeń stylistycznych, kompozycyjnych, redakcyjnych, słownikowych, 
frazeologicznych.



13. Funkcjonalność nauki o języku w szkole podstawowej.
14. Zasady nauczania ortografii i interpunkcji. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych i 

interpunkcyjnych.
15. Ocena szkolna a wymagania programowe. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i 

pisemnych na lekcjach języka polskiego.

Literatura podstawowa:

1. Chrząstowska B., Wysłołuch S., Poetyka stosowana, Warszawa 1987.
2. Janus-Sitarz A., Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 

2004.
3. Janus-Sitarz A., Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, Kraków 2004.
4. Książek-Szczepanikowa A., Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i 

przekaźników, Siedlce 2005.
5. Myrdzik B., Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z 

metodyki języka polskiego, Lublin 2000.
6. Nagajowa M.,  ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1990. 

Literatura dodatkowa:

1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, Warszawa 1998.
2. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik 

po metodach aktywizujących, Kielce 2000.
3. Chrząstowska B.,  Lektura i poetyka, WSiP, Warszawa 1987. 
4. Chrząstowska B.,  Rozkład materiału. ,,Polonistyka” 1996, nr 2.
5. Chrząstowska B., Kompetencje szkolnego polonisty, Warszawa 1995.
6. Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica, L. 

Jazownik, Zielona Góra 2008, artykuły z rozdz. Edukacja polonistyczna wobec wyzwań 
epoki ponowoczesnej.

7. Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania 
literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje. Kraków 2009.

8. Janus-Sitarz A., Szkolne spotkania z literaturą, Kraków 2007.
9. Jędrychowska M., Lektura i kultura, Warszawa 1994.
10.Kotuła B. Zanim wybierzemy podręcznik." Język Polski w Szkole" 1995/96 z. 1.
11.Książek-Szczepanikowa A., Żyć w odbiorze… Czytelnicze wyzwanie z pozycji edukacji, 

Siedlce 2008.
12.Patrzałek T., Gramatyka na cenzurowanym, ,, Polonistyka” 1992, nr1.
13.Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1987.
14.Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000.
15.Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji?, Kraków 2005.
16.Włodarczyk A., Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty. Kraków 2007.
17.Koc K., Od gramatyki opisowej do gramatyki komunikacyjnej. Edukacja lingwistyczna a 

podstawa programowa, „Polonistyka”, 2009, nr 4.  
18.Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, (red.) K. Kruszewski, Warszawa 1993.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego, wspomagany technikami 
multimedialnymi. Ćwiczenia i warsztaty wspomagane technikami multimedialnymi. Wykorzystanie
poczty elektronicznej w komunikacji ze studentami. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty będą sprawdzane podczas ćwiczeń lub także wykładów – odpowiedzi ustne lub krótkie 
sprawdziany pisemne;  na koniec danego semestru – zaliczenie ustne lub pisemne; w ostatnim 
semestrze – pisemny lub ustny egzamin końcowy.

Forma i warunki zaliczenia:



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: usprawiedliwienie nieobecności oraz zaliczenie prac 
bieżących (ustnych lub pisemnych), semestralnych zaliczeń ustnych lub pisemnych i zdanie 
egzaminu końcowego. 
Kryteria oceny semestralnych zaliczeń pisemnych:
0 – 50 % - niedostateczny
51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry
Poprawy: Jednorazowa poprawa semestralnych zaliczeń ustnych lub pisemnych poza zajęciami 
w semestrze. Egzamin końcowy zgodnie z terminarzem.

Bilans punktów ECTS*:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne


	Sumaryczne obciążenie pracą studenta
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	6 ECTS


