
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Kultura żywego słowa 

Nazwa w języku angielskim:   Culture of spoken word  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

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: 

Ćwiczenia w zakresie techniki wypowiadania, tj. precyzji 

artykulacyjnej, nośności, swobody wypowiadania, właściwego 

akcentowania (logika, frazowanie, pauzowanie logiczno-

składniowe i emocjonalne), przejrzystości i sugestywności 

przestankowania słuchowego, melodyjności (intonacja), skali 

modulacji głosu oraz skali natężenia), dyskrecji i 

funkcjonalności pozagłosowych środków ekspresji; 

kształtowanie kultury językowej oraz wrażliwości na ekspresję i 

piękno słowa; kulturowe zachowania w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych; wiedza z zakresu deklamatoryki 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student zna podstawowe pojęcia z fonetyki, akustyki, barwy głosu, składników 
prozodycznych (intonacji, akcentu, melodii i rytmu), ma wiedzę z zakresu 
emitowania komunikatów werbalnych 

K_W01 

W02 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zjawisk fizjologicznych związanych z 
tworzeniem głosu, jego emisją, percepcją i interpretacją  

K_W02 

W03 

Posiada wiedzę z zakresu ortofonii oraz elementów składowych wypowiedzi 
(odpowiednich środków ekspresji); zna techniki wyrazistej wymowy prowadzące 

do właściwej dykcji   
K_W03 

W04 
Ma wiedzę na temat kultury żywego słowa w relacji do innych dziedzin 
(językoznawstwa normatywnego, kultury języka polskiego, pragmalingwistyki, 
stylistyki, gramatyki, teorii aktów mowy, techniki mówienia i emisji głosu) 

K_W03 

W05 
Zna metody pracy głosem i nad głosem; ma wiedzę z zakresu interpretacji 
głosowej tekstu, tj. deklamatoryki 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę na temat właściwego użytkowania aparatu 
głosowego, operować właściwą techniką mówienia, wyraźną i czystą mową, 
odpowiednimi środkami ekspresji słownej i pozawerbalnej  

K_U01 

U02 Umie operować głosem w taki sposób, aby właściwie, harmonijnie i wyraziście, K_U02 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



zaprezentować „myślenie tekstem”, tj. z estetyką i odpowiednim akcentem 
logicznym zaprezentować wybrany tekst 

U03 
Dzięki umiejętności wykorzystywania charakteru głosu, jego barwy, nastawienia, 
rejestru oraz korzystania z rezonatorów, właściwie interpretuje głosowo teksty 

K_U15 

U04 
Potrafi uzależnić tonację głosową od treści komunikatu, zaprezentować zawartość 
treściową komunikatu w logicznym mówieniu, właściwym frazowaniu i 
akcentowaniu 

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

kształcenia i samokształcenia w zakresie techniki mówienia i dykcji 
K_K01 

K02 
Potrafi wykazać się kompetencją interpretacyjną i świadomością językową w 
zakresie treści i stylu komunikatu i wykorzystać tę wiedzę w życiu zawodowym. 
Jest przygotowany do pracy obciążonej głosowo 

K_K10 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia 30 godz.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu emisji głosu 

Treści modułu kształcenia: 

 

1-3. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Definicje i relacje zakresowe pojęć z zakresu kultury żywego słowa: kultura 

języka a kżs, technika mówienia a kżs, dykcja a kżs; pragmalingwistyka a kżs (zwłaszcza akty mowy); sprawność językowa, 

poprawność językowa, norma językowa, kodyfikacja, błąd językowy, świadomość językowa, system języka i jego podsystemy 

(poziom foniczny, poziom leksykalny, morfologiczny oraz składniowo-intonacyjny). Style polszczyzny i typy kontaktów 

językowych a środki językowe. Normy wymawianiowe. Funkcje języka: poznawcza, ekspresywna, impresywna, artystyczna 

(poetycka). Sztuka słuchania i mówienia. 

4-5. Trening żywego słowa, tj. techniki emisyjne, fonacyjne i artykulacyjne – ćwiczenia. Wybór i przygotowanie tekstu do 

interpretacji głosowej. 

6-8. Etapy pracy nad sztuką mówienia. Technika mówienia a interpretacja głosowa tekstu. Zasady poprawnej wymowy polskiej. 

9-10. Emitowanie dźwięków – co jest ważne? Ortografia a ortofonia. 

11-13. Praca nad tonami interpretacyjnymi – treść – styl – interpretacja – ćwiczenia na tekstach.  

14-15. Intonacja i melodyjność wypowiedzi (pojęcie intonacji, budowa frazy intonacyjnej, kryteria wyodrębniania fraz). 

Technika mówienia a logika mówienia – ruch tonów, przełomy głosowe – ćwiczenia na wybranych tekstach 

artystycznych, publicystycznych, informacyjnych. Frazowanie intonacyjne. Przełom intonacyjny. Segmentacja dłuższych 

ciągów fonicznych – rozwinięcie frazy intonacyjnej. 

16-18. Prozodemy. Rozwijanie tekstów – sztuka mówienia. Kontekst, intencja, zamiar a elementy suprasegmentalne: akcent, 

melodia, rytm. Ekspresja i estetyka tekstu, impresja i emocje odbiorcy. 

19-20. Błędy ortofoniczne (błędy wymowy, labilność akcentu wyrazowego, rozpad zestojów prymarnych w długich 

konstrukcjach wyrazowych, monotonia wypowiedzi, uboga linia melodyczna [pętle], skoki głosowe, przeakcentowania, skoki 

interwałowe, nielogiczne łamanie tekstu, nieprawidłowa segmentacja, zbitki, zatory słowne, kontrakcja, nieprawidłowe 

oddychanie, jęki namysłu [przedtakty wdechowe, pogłosy], ścieśnianie samogłosek, tempo mówienia itp. Ponadto: wykolejenia 

prozodyczne, dewastacja linii melodycznej, agresywny akcent inicjalny. 

21-30. Ćwiczenia na rozmaitych typach tekstów. Trening głosowy i interpretacyjny. Prakseologia w zakresie żywego języka.  

Literatura podstawowa: 

1. Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.  

2. Dunaj S., Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, s.161-172.  

3. Markowski A., Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2002.  

4. 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. 

5. Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Kraków 1998. 

6. Oczkoś M., Sztuka wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu. 



Literatura dodatkowa: 

1. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007. 

2. Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja, Gdańsk.  

3. Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa. Dykcja-Ekspresja-Magia, Rzym 1975. 

4. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000. 

5. Toczyska B., Ruch w głosie (ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy), Gdańsk 2014 inne pozycje autorki (do wyboru). 

6. Kania J., Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, [w:] Szkice logopedyczne, WSiP, Warszawa 1982. 

7. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk, 1998. 

8. Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad 

głosem, Gdańsk 2011. 

9. Ropa A., Rusowicz A., Rola cech prozodycznych w segmentacji tekstu mówionego, w: Badania nad językiem Telewizji 

Polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, red. Z. Kurzowa, Warszawa 1985. 

10. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki…Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 

2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji ortofonicznych, także multimedialnych. Praktyczne ćwiczenia 
technik w zakresie kultury żywego słowa. Metody eksponujące kinezjologię artykulacyjną, prawidłowe techniki 
mówienia, rytm, melodię, intonację. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U01, U02, U03 i U04 oraz W01, W02, W03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium (ustnym), efekty U05 
oraz W04, W05, a także K01 i K02 na końcowym zaliczeniu – interpretacji głosowej tekstu na ocenę. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
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*: 

Stacjonarne: 
Udział w ćwiczeniach – 30 godz.  

Niestacjonarne: 
Udział w ćwiczeniach – 30 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów 
oraz zaliczenia – 70 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów 
oraz zaliczenia – 70 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 100 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 100 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot – 4  Punkty ECTS za przedmiot – 4  

 


