
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30+30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 5 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E+Z semestr letni -
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Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W04, K_W11

2. K_W02, K_W03, K_W04

3. K_W10, K_W17

4. K_W01

student ma elementarną wiedzę nt. instytucji związanych z krzewieniem kultury języka 

student ma podstawową wiedzę o o miejscu i znaczeniu kultury języka w retoryce

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

student ma świadomość zróżnicowania normy językowej 

student zna podstawową terminologię, zasady poprawności językowej oraz kryteria 
oceny zjawisk językowych 

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 kulturą komunikacji językowej

przedstawienie reguł poprawności językowej oraz etyki i estetyki zachowań werbalnych

ukazanie wielopłaszczyznowości zachowań językowych i metod ich klasyfikacji normatywnej

uświadomienie rangi kompetencji językowej w różnych obszarach komunikacji społecznej

prezentacja kultury języka w kontekście aksjologicznym (język jako wartość immanentna i użytkowa)

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: KULTURA J ĘZYKA

wykład + ćwiczenia

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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retoryka stosowana

stopień pierwszy
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obecność i aktywność na zajęciach - 20%
opracowanie i przedstawienie na zajęciach wybranego zagadnienia - 30%

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a 
także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). 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.

Wykład:
Egzamin ustny na koniec semestru - 100%

Ćwiczenia:
2 kolokwia z przerobionego materiału - 50%

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład: wykład tradycyjny, prezentacje multimedialne
ćwiczenia: praca z tekstem, praca ze słownikami i poradnikami językowymi, referaty

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

student rozumie potrzebę nieustannej dbałości o wysoki poziom swoich kompetencji 
językowych

student ma świadomość roli kultury języka w kształtowaniu własnego wizerunku, w 
kształtowaniu prawidłowych relacji w komunikacji społecznej oraz w utrzymaniu 
językowego dziedzictwa narodowego 

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Kultura języka jako dziedzina nauki. Pojęcia systemu, normy językowej i uzusu. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny i norm językowych. Postawy 
wobec języka. Polityka i pedagogika językowa. Poradnictwo językowe. Etyka i estetyka słowa. Językowe mechanizmy perswazji i manipulacji. Główne 
tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny: zapożyczenia, ekspansja potoczności, wulgaryzacja języka. Zagadnienia poprawności gramatycznej i 
stylistycznej – kryteria oceny innowacji i kryteria poprawności językowej; status normy językowej; teoria aktów mowy; etykieta językowa; kod oficjalny i 
nieoficjalny; socjologiczne uwarunkowania języka, rola mediów w kształtowaniu współczesnej polszczyzny.

student potrafi dostosować styl wypowiedzi do jej intencji

student potrafi korzystać z opracowań poprawnościowych i interpretować zawarte w 
nich wskazówki i reguły

student, odnosząc się do stanu badań, posiada umiejętność merytorycznego 
argumentowania i prawidłowego wnioskowania w kwestiach językowych

W kategorii kompetencji społecznych

W kategorii umiejętności

student potrafi poprawnie porozumiewać się, wykorzystując różne kanały i techniki 
komunikacyjne



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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 

pojmowania kultury języka,  
pojęć i reguł 

poprawnościowych, 
aktualnych tendencji 

rozwojowych w języku. Nie 
zna aktualnej literatury 

przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę nt. pojmowania 

kultury języka,  pojęć i reguł 
poprawnościowych, 
aktualnych tendencji 

rozwojowych w języku. Ma 
ograniczoną znajomość 
bieżących zagadnień z 

zakresu treści przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę nt. 
pojmowania kultury języka,  

pojęć i reguł 
poprawnościowych, 
aktualnych tendencji 

rozwojowych w języku.  Ma 
rozeznanie w bieżących 

zagadnieniach związanych z 
problematyką kultury języka.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. 

pojmowania kultury języka,  pojęć i 
reguł poprawnościowych, 

aktualnych tendencji rozwojowych 
w języku.  Bardzo dobrze orientuje 

się w bieżących zagadnieniach 
związanych z problematyką kultury 
języka, wykazuje się samodzielnie 

poszerzaną wiedzą.

Umiej ętno ści

Student  nie rozumie 
podstawowych treści zajęć 

i nie potrafi zastosować 
poznawanych reguł w 
praktyce; nie potrafi 

tworzyć własnych narzędzi 
pracy ani posługiwać się 

nimi.

Student w stopniu 
minimalnym rozumie treści 

zajęć i z trudem stosuje 
poznawane reguły w 
praktyce. Z pomocą 

prowadzącego rozpoznaje i 
interpretuje zjawiska 

językowe.  

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 
wiedzę, a także w sposób 

poprawny z niej korzysta w 
sytuacji problemowej. Czyta 

ze zrozumieniem teksty 
naukowe, z pomocą 

prowadzącego rozwiązuje 
stawiane mu problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i interpretacji zjawisk 

językowych (z odniesieniem do 
aktualnej literatury przedmiotu) 
oraz poprawnie, samodzielnie z 

nich korzysta w sytuacjach 
problemowych. 

Kompetencje 
społeczne

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań, nie angażuje się w 
dyskusje nad omawianymi 

zagadnieniami.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 
dyskusje i korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 
wiedzy i umiejętności. 

Chętnie angażuje się w 
dyskusje.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
dostępnej literatury przedmiotu.

* 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...;

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
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Lublin, 20.06. 2012 r.
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

H. T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i 
towarzyskich, Warszawa 2004

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

czasopisma "Język Polski" i "Poradnik Językowy"

dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2002
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006
A. Markowski, R. Pawelec, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2007

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005
T. Karpowicz, Kultura języka. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005
K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001

* 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: 5
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 50
SUMA GODZIN: 125

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Przygotowanie prezentacji lub referatu 15

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


