
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Analiza i interpretacja ikonicznych tekstów kultury na 
lekcjach języka polskiego 

Nazwa w języku angielskim:  
 Analisys and interpretation iconic texts of culture on the Polish 
language lessons 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 filologia polska (specjalność 
nauczycielska) 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Bryzek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Renata Bryzek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie przyszłych nauczycieli polonistów w 
narzędzia analizy i interpretacji ikonicznych tekstów 
kultury na lekcjach języka polskiego w szkole 
podstawowej. Przygotowanie do realizacji podstawy 
programowej (język polski na II etapie edukacyjnym) 
w zakresie czytania/ odbioru/ analizy/ interpretacji 
ikonicznych tekstów kultury w kształceniu 
polonistycznym w kontekście dzieła literackiego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student rozróżnia ikoniczne teksty kultury, wskazuje ich cechy charakterystyczne, 
zna specyfikę ikonicznej wypowiedzi artystycznej.   K_W01 

W_02 Rozróżnia teksty kultury wysokiej i popularnej, niskiej oraz wie, jakie są możliwości 
ich wykorzystania w kształceniu polonistycznym.   

K_W01, K_W12, 
K_W13 

W_03 Wie, jakie narzędzia analityczne i interpretacyjne zastosować w badaniu 
ikonicznych tekstów kultury. K_W07, K_W16 

W_04 Zna źródła merytoryczne/ literaturę krytyczną służące opisowi, analizie, 
interpretacji i wartościowaniu ikonicznych tekstów kultury. 

K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student celowo dobiera ikoniczne teksty kultury dla potrzeb szkolnych analiz i 
interpretacji oraz krytycznie je ocenia. 

K_U01, K_U06, 
K_U13, K_U14 

U_02 Potrafi dokonać analizy i interpretacji ikonicznych tekstów kultury, szczególnie jako 
tekstu dialogicznego/ kontekstu wobec dzieł literackich.   

K_U04, K_U06, 
K_U09, K_U10 

U_03 Sprawnie i celowo organizuje odbiór, analizę i  interpretację ikonicznych tekstów 
kultury, posługując się właściwymi dla danego przekazu kulturowego narzędziami.   

K_U01, K_U06, 
K_U16 

U_04 Umiejętnie wykorzystuje materiały źródłowe/ opracowania naukowe, popularne lub 
popularnonaukowe w projektowaniu czytania/ rozumienia ikonicznych tekstów 
kultury na lekcjach języka polskiego.    
 

K_U01, K_U04, 
K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student angażuje siebie i uczniów we współczesne życie kulturalne. Rozumie 
konieczność pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej różnych obszarów życia 

K_K02, K_K04, 
K_K06, K_K09 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



kulturalnego. 

K_02 
Ma świadomość szans i zagrożeń wynikających z coraz szerszej dostępności do 
różnych tekstów kultury, komercjalizacji kultury. 

K_K02, K_K04, 
K_K07, K_K10 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia – 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 Znajomość treści programowych kształcenia polonistycznego w szkole. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia sztuki – etapy rozwoju i przemiany. Dzieło sztuki, arcydzieło. 

2. Pojęcie ikonicznego tekstu kultury. Różnorodność ikonicznych tekstów kultury we 
współczesnej rzeczywistości.  

3. Obraz jako tekst kultury i kontekst w czytaniu dzieł literackich.  

4. Szkolne analizy i interpretacje dzieł malarskich.  

5. Architektura w kulturze – historia, odbiór i odczytanie. 

6. Rzeźba/ instalacja w kulturze – historia, odbiór i odczytanie. 

7. Plakat filmowy jako tekst kultury prezentujący odczytanie danego dzieła. 

8. Plakat teatralny jako tekst kultury prezentujący odczytanie danego dzieła.  

9. Wizualne teksty reklamowe jako sposób obrazowania rzeczywistości – specyfika, 
różnorodność form, funkcje, środki perswazji. 

10. Demotywatory jako teksty kultury i nowa forma komunikacji – znaczenie, odczytanie, 
funkcje. 

11.  Komiks/ rysunek satyryczny jako tekst kultury – funkcje i możliwe odczytania. 

12. Fotografia jako tekst kultury odzwierciedlający i kreujący rzeczywistość. Czytanie fotografii. 

13. Internet jako medium ikonicznych tekstów kultury – wartościowanie i ocena. 

14. Ikoniczne teksty kultury regionu – znaczenie i funkcje. 

15. Uczeń jako odbiorca i twórca ikonicznych tekstów kultury. 

Literatura podstawowa: 

1. Kołodziej P., Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu 

humanistycznym (1888- 1999), Kraków 2013. 

2. Ślósarz A., Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum. Poradnik z 

ćwiczeniami dla nauczyciela, Warszawa 2013, 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=586&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=  

3. Pilch A., Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zadania oparte na 
tekstach ikonicznych. Materiał dla nauczycieli, Warszawa 2014, 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Pilch_Zadani
a_ikoniczne.pdf   

4. Bryzek R., Latoch- Zielińska M., Morawska I., Planowanie pracy nauczyciela polonisty na 
IV etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny z przykładami zadań maturalnych, Warszawa 
2015, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=729  

5. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, pod red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2004.  

6. Latoch-Zielińska M., Kozak A., Młodzież myśli demotywatorami, „Notatnik Multimedialny” 

R.VI: 2012, nr 2, red. R. Bryzek, Siedlce 2014. 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=586&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Pilch_Zadania_ikoniczne.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Pilch_Zadania_ikoniczne.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=729


Literatura dodatkowa: 

1. Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2007. 

2. Poprzęcka M., Galeria: sztuka patrzenia, Warszawa 2003. 

3. Teksty kultury w szkole, red. B. Myrdzik, L. Tymiakin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii–
Curie Skłodowskiej, Lublin 2008. 

4. Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, Red. 
B. Myrdzik, M. Latoch–Zielińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie– Skłodowskiej, 
Lublin 2006.  

5. Animacja działań kulturalnych – wyzwanie współczesności, red. M. Latoch-Zielińska, 

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.  

6. Biała A., Literatura i architektura, Warszawa – Bielsko- Biała 2010. 

7. Biała A., Literatura i malarstwo, Warszawa – Bielsko- Biała 2010. 

8. P. de Rynck, Jak czytać malarstwo – rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie 

dzieł dawnych mistrzów, przekł. P. Nowakowski, Kraków 2005. 

9.  Thompson J., Jak czytać malarstwo współczesne – rozwiązywanie zagadek, rozumienie i 

smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola, przekł. J. Holzman, Kraków 2006.  

10. Nowe gatunki tekstów kulturowych we współczesnym kształceniu polonistycznym, 

w: Dydaktyka XXI wieku – szanse i zagrożenia, red. J. Bujak-Lechowicz, Naukowe 

Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia warsztatowe wspomagane technikami multimedialnymi.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 W trakcie zajęć – odpowiedzi ustne/ krótkie wypowiedzi pisemne przewidziane w danym 
semestrze oraz semestralny projekt lub praca zaliczeniowa (obejmuje zagadnienia kształcenia 
polonistycznego – czytanie pozaliterackich tekstów kultury). 

Forma i warunki zaliczenia: 

 Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności 
oraz zaliczenie przewidzianych prac bieżących i semestralnych.  

Poprawy: 

Jednorazowa poprawa semestralnych zaliczeń poza zajęciami w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w wykładach - 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 50 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  30 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 


