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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

KULTURA SŁOWA Z ELEMENTAMI EMISJI GŁOSU

Forma zajęć: ćwiczenia
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. Prezentacja zagadnienia kultury słowa (jako kultury wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz mowy ciała)

2.

3. Omówienie i zastosowanie zasad poprawnej wymowy (z elementami zagadnienia fizjologii narządów mowy człowieka)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W27

2. K_W27

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi pozyskiwać i analizować informacje z zakresu kultury języka i komunikacji K_U01

2.

3. Student potrafi stosować zasady poprawnej wymowy i emisji głosu K_U09

Omówienie i praktyczne przyswojenie norm poprawności i omówienie uzusu językowego, cech różnych stylów, 
kontekstów wypowiedzi

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student rozumie holistyczne ujęcie natury i funkcji języka jako narzędzia komunikacji oraz 
czynnika kulturotwórczego

Student potrafi omówić problem kultury słowa, poprawnościowe normy języka, różne style 
wypowiedzi, proces emisji głosu

student posiada podstawowe umiejętności poprawnej redakcji wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, praktycznie wykorzystać teoretyczną znajomość zasad poprawności i kultury 

wypowiedzi

K_U02, K_U07, K_U08, 
K_U09



W kategorii kompetencji społecznych
1. Student rozumie ciągłą potrzebę doskonalenia wymowy, kultury słowa i komunikacji K_K01
2. Student ma świadomość odpowiedzialności za dziedzictwo języka narodowego K_K05
3. Student uczestniczy w życiu kulturalnym, wykorzystując umiejętności kultury słowa K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. obecność i aktywność na zajęciach 60%
2.
3. kolokwium końcowe ustne 20%

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Pola znaczeniowe wyrażenia "kultura słowa", problem odpowiedzialności kulturowej i moralnej za słowo, słowo jako narzędzie kulturotwórcze i 
społeczne, pojęcia: systemu językowego, normy i uzusu, normy poprawności, błędy językowe, rodzaje wypowiedzi i cechy stylów wypowiedzi, 

kontekst a kultura wypowiedzi, fizjologia narządów mowy człowieka i poprawność wymowy

metody aktywizujące (zwł. dyskusje, ewaluacje, gry dydaktyczne), praktyczne, waloryzacyjne, a także problemowe

pozazajęciowe przygotowanie samodzielne wypowiedzi 20%

Student nie rozumie natury 
języka i jego funkcji, nie 
zna zasad poprawności 

językowej ani zasad kultury 
słowa, nie zna 

mechanizmu emisji głosu

Student dostrzega 
syntetyczną naturę języka, 
jest świadomy spełnianych 
przez język podstawowych 
funkcji, zna najważniejsze 

zasady poprawności 
językowej i kultury języka 

oraz emisji głosy

Student rozumie podstawowe 
elementy tożsamości języka, jego 
funkcje, rozumie jego rolę w życiu 

społecznym i indywidualnym 
człowieka, rozumie różne pola 

znaczeniowe "słowa", zna 
podstawowe pojęcia kultury języka 

oraz funkcjonowanie narządów 
mowy człowieka

Student rozumie potrzebę 
holistycznego ujmowania 

natury języka i jego funkcji, 
zna pola jego 

funkcjonowania, zna 
znaczenia "kultury słowa", 

rozumie pojęcia z 
dziedziny języka, normy 

językowe, zasady kultury, 
style, świadomie unika 
błędów, zna anatomię i 

fizjologię narządów mowy 
oraz zasady poprawnej 

emisji głosu



Umiejętności

Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć oraz rozmowy końcowej 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, W-wa 2004, Polszczyzna na co dzień, W-wa 2006, 
2. A. Markowski, Kultura języka polskiego, W-wa 2005, Antropologia słowa, W-wa 2003,

3.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.

2.

3.

Lublin, 14.07.2012 dr Anna Kawalec
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie potrafi 
stosować norm 

poprawnościowych 
wypowiedzi, ani zasad 
kultury wypowiedzi, nie 

potrafi poprawnie 
formułować i wyrażać myśli 

Student potrafi stosować 
zasady poprawnościowe w 

formułowanych 
wypowiedziach pisemnych 

i ustnych, przestrzega 
zasad kultury słowa w 

różnych sytuacjach 
komunikacji 

interpersonalnej, stosuje 
podstawowe zasady 

wymowy

Student potrafi świadomie stosować 
normy językowe do formułowania 
wypowiedzi pisemnych i ustnych, 
posługiwać się różnymi stylami 

wypowiedzi oraz wypowiedziami w 
różnych sytuacjach społecznych, 
potrafi w podstawowym wymiarze 

świadomie posługiwać się zasadami 
poprawnej wymowy

Student potrafi poprawnie 
posługiwać się normami 
językowymi w sytuacji 

formułowania wypowiedzi 
ustnej i pisemnej w 

różnych kontekstach 
społecznych, sprawnie 

wykorzystuje znajomość 
zasad poprawnej wymowy

Student nie rozumie 
potrzeby ciągłego 

doskonalenia umiejętności 
wypowiedzi pisemnej i 
ustnej oraz komunikacji

Student rozumie potrzebę 
nieustannego 

doskonalenia się w 
sytuacjach 

komunikacyjnych, rozumie 
rolę słowa jako czynnika 

kulturotwórczego i 
zachowawczego kultury 

narodowej

Student rozumie potrzebę 
nieustannego doskonalenia swoich 
umiejętności wymowy i komunikacji, 
dostrzega celowość tych działań w 

niektórych kontekstach społecznych 

Student świadomie i 
celowo realizuje potrzebę 
doskonalenia umiejętności 
składających się na kulturę 

słowa

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia. Poradnik, W-wa 1998 (lub wcześniejsze), B. Toczyska, Głośno i wyraźnie, Gdańsk 
2007

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego, W-wa 2009, M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, W-wa 2007
E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, W-wa 2008, Teksty kultury. Oblicza 
komunikacji XXI wieku, t. 1, 2, Lublin 2006, Wyrażanie emocji, Łódź 2006
M. Bugajski, Język w komunikowaniu, W-wa 2006, Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, 
W-wa 2006, D. Buttler i in., Kultura języka polskiego, W-wa 1982
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