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CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z zasadami ortofonii
Uświadomienie, jak ważna jest właściwa emisja głosu
Wypracowanie poprawnych nawyków fonacyjnych i ortofonicznych
Skorygowanie błędnej realizacji fonicznej 

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza o systemie języka polskiego 
Umiejętność obserwacji zjawisk językowych
Zdolność do krytycznej refleksji nad wymową własną i innych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
student ma świadomość zróżnicowania normy językowej 

student zna budowę aparatu mowy i zasady ortofoniczne warunkujące poprawność językową

student zna podstawowe pojęcia z fonetyki i fonologii języka polskiego 
student ma podstawową wiedzę na temat znaczenia ortofonii w retoryce

W kategorii umiejętności
student potrafi poprawnie porozumiewać się, wykorzystując różne kanały i techniki 
komunikacyjne
student potrafi odróżnić błąd wymowy od wady wymowy
student potrafi wykonać ćwiczenia oddechowe i rozgrzewające aparat mowy
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student posiada umiejętność przygotowania dłuższej wypowiedzi ustnej, poprawnej pod 
względem językowym (w tym zgodnej z zasadami ortofonicznymi)
student potrafi korzystać z opracowań poprawnościowych i interpretować zawarte w nich 
wskazówki 
student potrafi dostosować styl wypowiedzi do jej intencji

W kategorii kompetencji społecznych
student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (np. animatora 
ćwiczeń narządów mowy, prelegenta, koordynatora komunikacji retorycznej)
student ma świadomość roli kultury języka, w tym prawidłowej wymowy i emisji głosu, w 
kształtowaniu własnego wizerunku, w kształtowaniu prawidłowych relacji w komunikacji 
społecznej oraz w utrzymaniu językowego dziedzictwa narodowego 

student rozumie potrzebę nieustannej dbałości o wysoki poziom swoich kompetencji językowych

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

(Nie)prawidłowa realizacja połączeń dwóch samogłosek, ćwiczenia w odczytywaniu. Wymowa spółgłosek miękkich przed samogłoskami, ćwiczenia w 
odczytywaniu. Upodobnienia pod względem dźwięczności, ćwiczenia. Wymowa n  przed tylnojęzykowymi, ćwiczenia. Wymowa spółgłoski ń  w zależności 
od sąsiedztwa fonetycznego i umiejscowienia w ciągu fonicznym, ćwiczenia. Wymowa głosek t,d,n  przed dziąsłowymi właściwymi, ćwiczenia. Wymowa 
spółgłosek (grup spółgłoskowych) wygłosowych, ćwiczenia. Realizacja geminat, ćwiczenia. Zasady akcentowania wyrazów w języku polskim, norma, 
najczęstsze błędy w tym zakresie, ćwiczenia w odczytywaniu tekstów z uwzględnieniem poprawnego akcentowania. Prezentacje studentów - krótki tekst 
mówiony oceniany przez grupę pod względem poprawności fonicznej.

METODY DYDAKTYCZNE*

Błąd wymowy a wada wymowy. Kryteria oceny wymowy. Norma a uzus w zakresie realizacji fonicznej. Budowa aparatu mowy. Podstawy emisji głosu - 
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Charakterystyka samogłoskowych i spółgłoskowych dźwięków mowy. Ćwiczenia poprawnej 
artykulacji poszczególnych dźwięków realizowanych w izolacji. Zasady ortofoniczne dotyczące realizacji nosówek w zależności od umiejscowienia w ciągu 
fonicznym oraz w zależności od sąsiedztwa fonetycznego, omówienie najczęstszych błędów w tym zakresie, ćwiczenia w odczytywaniu tekstów 
zawierających nosówki.

1. Ćwiczenia praktyczne - ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe; 2. Ćwiczenia z lusterkiem - odczytywanie układu narządów mowy; 3. Praca z 
tekstem - odczytywanie różnego typu tekstów; 4. Prezentacje - krótka wypowiedź na wybrany przez studenta temat.

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Ocena prezentacji ustnej na temat związany z szeroko rozumianą kulturą języka
Ocena tekstu czytanego
Ocena bieżących ćwiczeń praktycznych
Obecność i aktywny udział w warsztatach

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne lub 
pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.



Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. kultury 

języka, aktualnych tendencji 
rozwojowych w języku. Nie zna 
aktualnej literatury przedmiotu. 

Nie ma świadomości 
współistnienia normy i uzusu w 

odniesieniu do języka 
mówionego, nie wie, jak 

powstają dźwięki mowy, nie 
zna budowy aparatu mowy, nie 

zna podstawowych pojęć z 
fonetyki i fonologii języka 
polskiego, nie zna zasad 

ortofonicznych. Student nie 
wie, że poprawna wymowa 
odgrywa znaczącą rolę w 

retoryce.

Student posiada ogólną wiedzę 
nt. kultury języka i aktualnych 

tendencji rozwojowych w języku. 
Wybiórczo zna literaturę 

przedmiotu. Student posiada 
minimum wiedzy na temat 

powstawania dźwięków mowy i 
budowy aparatu mowy. 

Pobieżnie orientuje się w 
podstawowych pojęciach z 
fonetyki i fonologii języka 

polskiego. Zna niektóre zasady 
ortofoniczne. 

Student posiada uporządkowaną wiedzę 
nt. kultury języka i aktualnych tendencji 

rozwojowych w języku. Dobrze zna 
literaturę przedmiotu. Student posiada 

zadowalającą wiedzę na temat 
powstawania dźwięków mowy i budowy 
aparatu mowy. Dobrze orientuje się w 
podstawowych pojęciach z fonetyki i 

fonologii języka polskiego. Dobrze zna 
zasady ortofoniczne. 

Student posiada rozległą wiedzę 
nt. kultury języka i aktualnych 

tendencji rozwojowych w języku. 
Bardzo dobrze zna literaturę 

przedmiotu, również 
uzupełniającą. Student posiada 

gruntowną wiedzę na temat 
powstawania dźwięków mowy i 

budowy aparatu mowy. 
Doskonale orientuje się w 
podstawowych pojęciach z 
fonetyki i fonologii języka 

polskiego. Szczegółowo zna 
wszystkie zasady ortofoniczne. 

Umiej ętno ści

Student nie potrafi odróżnić 
wymowy błędnej i 

patologicznej od poprawnej, 
nie potrafi zastosować 
poznawanych reguł w 

praktyce, nie potrafi wykonać 
żadnego ćwiczenia 
oddechowego ani 

usprawniającego narządy 
mowy, nie potrafi mówić lub 
odczytywać tekstu poprawnie 
pod względem ortofonicznym, 

nie umie korzystać z 
opracowań 

poprawnościowych, nie potrafi 
dostosować sposobu / stylu 

mówienia do intencji 
wypowiedzi, nie automatyzuje 

umiejętności mówienia zgodnej 
z normą ortofoniczną 

Student potrafi odróżnić 
wymowę błędną / patologiczną 
od poprawnej, ale nie potrafi 

wyjaśnić, na czym polega 
odrębność, stosuje poznawane 
reguły w praktyce, ale wymaga 
pomocy ze strony nauczyciela 
lub kolegów, potrafi wykonać 

wybrane ćwiczenia oddechowe i 
/ lub usprawniające narządy 

mowy, mówi lub odczytuje tekst 
dość poprawnie pod względem 

ortofonicznym, o ile może 
podeprzeć się notatkami, w 

zadowalającym stopniu umie 
korzystać z opracowań 

poprawnościowych,  próbuje 
automatyzować umiejętność 
mówienia zgodną z normą 

ortofoniczną, ale popełnia przy 
tym  jeszcze sporo błędów. 

Student potrafi bez problemu odróżnić 
wymowę błędną / patologiczną od 

poprawnej i wyjaśnić, czego dotyczą 
odstępstwa przy realizacjach innych niż 
poprawne, sprawnie stosuje poznawane 

reguły w praktyce, potrafi wykonać i 
chętnie wykonuje ćwiczenia oddechowe 

i / lub usprawniające narządy mowy, 
mówi lub odczytuje tekst  poprawnie 
pod względem ortofonicznym, bez 
problemu korzysta z opracowań 
poprawnościowych, sprawnie  

automatyzuje mówienie zgodne z normą 
ortofoniczną, sporadycznie popełnia 

błędy wymowy. 

Student potrafi bez problemu 
odróżnić wymowę błędną / 

patologiczną od poprawnej i 
dokładnie wyjaśnić, na czym 

polegają odstępstwa przy 
realizacjach innych niż 

poprawne, automatycznie 
stosuje poznawane reguły w 
praktyce, dokładnie i chętnie 

wykonuje ćwiczenia oddechowe i 
/ lub usprawniające narządy 
mowy, potrafi samodzielnie 

poprowadzić takie ćwiczenia w 
grupie, bezbłędnie pod 

względem ortofonicznym 
realizuje różne wypowiedzi, nie 

popełnia błędów w tekstach 
odczytywanych, bez  problemu 

korzysta z opracowań 
poprawnościowych, wypracował 
automatyczne mówienie zgodne 

z normą ortofoniczną. 

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje społeczne

Student nie widzi potrzeby 
usprawniania motoryki 

narządów artykulacyjnych, nie 
angażuje się w korygowanie / 
rozwój prawidłowej wymowy, 
nie bierze czynnego udziału w 
ćwiczeniach oddechowych i 
usprawniających motorykę 
narządów mowy, nie widzi 

powiązań pomiędzy 
prawidłową emisją głosu / 
poprawną artykulacją a 

komunikacją społeczną, nie 
rozumie potrzeby doskonalenia 

swoich kompetencji 
językowych.

Student widzi potrzebę 
usprawniania motoryki narządów 
artykulacyjnych, angażuje się w 

korygowanie / rozwój 
prawidłowej wymowy oraz bierze 

czynny udział w ćwiczeniach 
oddechowych i usprawniających 
motorykę narządów mowy, ale 

wykonuje je niedbale i bez 
większego zaangażowania 

emocjonalnego, w minimalnym 
stopniu rozumie potrzebę 

doskonalenia swoich 
kompetencji językowych.

Student widzi potrzebę usprawniania 
motoryki narządów artykulacyjnych, 
angażuje się w korygowanie / rozwój 

prawidłowej wymowy oraz bierze czynny 
udział w ćwiczeniach oddechowych i 
usprawniających motorykę narządów 

mowy, rozumie potrzebę doskonalenia 
swoich kompetencji językowych i 

systematycznie je rozwija.

Student doskonale zdaje sobie 
sprawę z pożytków płynących z 

regularnego usprawniania 
motoryki narządów 

artykulacyjnych. Student w pełni 
angażuje się w korygowanie / 
rozwój prawidłowej wymowy 
oraz bierze czynny udział w 
ćwiczeniach oddechowych i 

usprawniających narządy mowy, 
niejednokrotnie proponuje 

własny zestaw ćwiczeń, rozumie 
potrzebę doskonalenia swoich 

kompetencji językowych i 
systematycznie je rozwija, 
propaguje wśród kolegów 

poprawność językową.
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* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi tworzyć 
własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 25
przygotowanie wystąpienia 5

SUMA GODZIN: 60
* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
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Dunaj B., Wymowa połączeń ai, ei, ii, oi, ói, ui, yi, "Język Polski" 2004, z. 3, s. 206-209. 

Dunaj B., Zasady poprawnej wymowy polskiej, "Język Polski" 2006, s. 3-15.
Gawęda K., Łazewski J., O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci tudzież wyższych urzędników państwowych, Białystok 
2000.
Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995.

Kurek H., Współczesna norma fonetyczna - obowiązujący wzorzec a rzeczywistość (na przykładzie języka inteligencji), [w:] 
Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek i in., Wrocław 1999, 
s. 201-207.

Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

Madelska L., Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków 2005.

Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.
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Rutkiewicz-Hanczewska M., Błąd wymowy czy wada wymowy? O nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego, "Język Polski" 
2009, z. 4-5, s. 353-364.
Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004.

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach. Ćwiczenia samogłosek, Gdańsk 2006.

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

Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja. Korekcja głosek ć, dź, ś, ź, Gdańsk 2010.
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Dunaj B., O zasadach kodyfikacji wymowy, [w:] Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, 
s. 83-91.
Madejowa M., Zasady współczesnej wymowy polskiej (w zakresie samogłosek i grup spółgłoskowych) oraz ich przydatność w 
praktyce szkolnej, "Język Polski" 1992, s. 187-198.
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Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2008.

Podracki J., Nowości w polskich normach akcentowania, "Polonistyka" 1994, z. 5, s. 261.

Toczyska B., Ruch w głosie. Ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy, Gdańsk 2009.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2011.


