
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna

Nazwa w języku angielskim:  Acoustic , Auditory and Visual Phonetics

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

Liczba punktów ECTS:  2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Małgorzata Jasińska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Małgorzata Jasińska

Założenia i cele przedmiotu:
 Akustyczna,  audytywna  i   wizualna  analiza
sygnałów mowy. 

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student zna podstawowy zakres przedmiotu. K_W02, K_W04,

K_W05

W_02
Zna  definicje  podstawowych  wielkości  fizycznych  charakteryzujących  sygnał
akustyczny.

K_W05

W_03
Zna wszystkie podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki akustycznej i audytywnej. K_W02, K_W04,

KW_05

W_04
Zna  typy  przebiegów  akustycznych  charakterystycznych  dla  dźwięków  języka
polskiego.

K_W02, K_W04,
KW_05

W_05
Zna symbole transkrypcji fonetycznej i jej rozszerzenia. K_W02, K_W04,

KW_05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi w stopniu zadowalającym posługiwać się programami komputerowymi do
akustycznej  analizy  sygnału  mowy.  Umie  uzyskać  oscylogram,  widmo  i
spektrogram sygnału mowy.

K_U01

U_02
 Umie  samodzielnie  wyznaczyć  podstawowe  parametry  dźwięków  mowy,  np.
częstotliwość podstawową, częstotliwości formantów.

K_U08

U_03
 Umie  znajdować  różnice  w  charakterystykach  sygnału  mowy  w  normie  i  w
przypadku zaburzeń.

K_U09

U_04
Posługuje  się  symbolami  transkrypcji  fonetycznej  i  umie  zaznaczyć  różne
realizacje dźwięków języka polskiego.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma  świadomość,  że  dźwięki  mowy  należy  zawsze  rozpatrywać  w  wielu
płaszczyznach.

K_K01

K_02
Potrafi  spostrzegać  związki  między  cechami  akustycznymi,  audytywnymi  i
artykulacyjnymi  poszczególnych  dźwięków  mowy.  Jest  zdolny  wielokierunkowo
oceniać wymowę.

K_K07

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godzin)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość fonetyki artykulacyjnej i anatomii narządu mowy i słuchu.



Treści modułu kształcenia:

1. Ruch  drgający,  ciśnienie  akustyczne,  fala  akustyczna,  rodzaje  fal  akustycznych.  Wielkości
charakteryzujące drgania (ciśnienie akustyczne, amplituda drgań, okres drgań źródła dźwięku,  i
fale (długość fali, prędkość fali, okres i częstotliwość).

2. Odbiór  fal  akustycznych  przez  człowieka,  poziomy  odniesienia  dla  ciśnienia  akustycznego  i
natężenia  dźwięku.  Poziom  ciśnienia  dźwięku  i  poziom  natężenia  dźwięku,  Pole  słuchowe
człowieka, próg słyszalności, próg niewygody, próg bólu, pole mowy. Audiogram.

3. Tony proste, sygnały akustyczne złożone regularne (periodyczne) i nieregularne (szumy, impulsy).

4. Sposoby obrazowania sygnału akustycznego - oscylogram, widmo, spektrogram.

5. Wielkości  obiektywne  (fizyczne)  dźwięku  i  odpowiadające  im  wielkości  subiektywne  (psycho-
akustyczne) np. częstotliwość - wysokość, poziom natężenia dźwięku – głośność.

6. Podział głosek języka polskiego ze względu na charakter przebiegu akustycznego.

7. Ton krtaniowy i częstotliwość podstawowa głosu ludzkiego – metody pomiarowe tej wielkości; a) w
dziedzinie  czasu,  b)  w  dziedzinie  częstotliwości.  Charakterystyka  głosów  męskich,  żeńskich  i
dziecięcych. Związek między częstotliwością podstawową a intonacją wypowiedzi.

8. Model  wytwarzania  mowy.  Znaczenie  części  artykulacyjnej  narządu  mowy  w  tym  procesie  –
zjawisko  rezonansu.  Formanty  i  częstotliwości  formantowe  samogłosek  polskich.  Powiązanie
wartości dwóch pierwszych częstotliwości formantowych z czynnościami artykulacyjnymi.

9. Praktyczne  metody  wyznaczania  częstotliwości  formantowych  polskich  samogłosek  przy
wykorzystaniu widma i spektrogramu.

10. Wytwarzanie  głosek nosowych,  bocznych,  trących i  zwartych.  Proste modele  ich powstawania.
Formanty i antyformanty charakteryzujące te grupy głosek.

11. Fonetyczne jednostki segmentalne zależne i niezależne. Pojęcia fonemu i alofonu. Segmentacja
sygnału  mowy.  Przebiegi  ustalone  i  nieustalone.  Ekstrapolacja  formantów  głosek  zwartych  w
otoczeniu samogłoskowym. Wyznaczanie częstotliwości docelowych formantów głosek zwartych.

12. Percepcja  sygnału  mowy.  Cechy  dystynktywne  polskiego  systemu  fonemów.  Praktyczna
możliwość wykorzystania zestawu cech dystynktywnych do rozpoznania wypowiedzi.

13. Różne  modele  percepcji  mowy.  Wyrazistość  i  zrozumiałość  mowy.  Audiometria  słowna.
Perceptualne skale częstotliwości.

14. Międzynarodowa transkrypcja fonetyczna IPA (International Phonetic Alphabet) i jej rozszerzenia
ExtIPA (Extentions  to  the International  Phonetic  Alphabet)  oraz  symbole  VoQS (Voice  Quality
Symbols).

15. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC): fonogesty, język migowy (PJM) a język migany
(SJM), PECS, PCS, System Blissa, Piktogramy, Makaton.

Literatura podstawowa:

1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J. Błeszyński, Kraków 2008.
2. W. Jassem ,  Podstawy fonetyki akustycznej, PWN, Warszawa 1973. 
3. B. Wierzchowska, Struktura akustyczna dźwięków języka polskiego,  Logopedia 7, Lublin 1967.
4. B. Szczepankowski, Fonetyka akustyczna audytywna i wizualna, Wydawnictwo UW, Warszawa 1985.
5. A. Trochymiuk, Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna, Wydawnictwo UMCS 2008.
6. A.  Trochymiuk,  R.   Święciński,  Symbole  podstawowej  (IPA)  i  rozszerzonej  (ExtIPA)  transkrypcji

Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego. Audiofonologia 25, Lublin 2004.

Literatura dodatkowa:

1. C. Basztura, Źródła, sygnały i obrazy akustyczne. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa1988.
2. A.  Czyżewski,  B.  Kostek,  H.  Skarżyński,  Technika  komputerowa  w  audiologii,  foniatrii  i  logopedii.  Exit,

Warszawa2002



3. B. Kaczmarek, Wzrokowa percepcja wypowiedzi słownych, Lublin 1986.
4. E. Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN, Warszawa-Poznań, 2002.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, poszerzony: o prezentację programów komputerowych
do  wizualizacji  sygnału  akustycznego,  w  tym  głównie  mowy,  a  także  o  praktyczne  przedstawienie  metod
wyznaczania podstawowych parametrów dźwięków języka polskiego i o przykłady obrazów mowy normatywnej i
zaburzonej. 

Ćwiczenia: elementy wykładu z zastosowaniem prezentacji  multimedialnych, nagrania audiowideo, filmy, praca w
grupach, dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium w pierwszej połowie listopada, efekt U_04 na drugim
kolokwium w drugiej połowie stycznia. Efekty W_01 – W_05, U_01, K_01 i K_02 sprawdzane będą na kolokwium
pisemnym na koniec semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków 

1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów 
2. uzyskanie łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwiów.

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: 25 pkt
2. drugie kolokwium: 25 pkt
3. trzecie kolokwium: 35 pkt

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

Bilans punktów ECTS*:

STACJONARNE

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne
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