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

polski

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

CEL PRZEDMIOTU
zapoznanie z podstawowymi normami i regułami poprawności językowej
ukazanie stylistycznego i pragmatycznego zróżnicowania polszczyzny w jej odmianie pisanej
wykształcenie umiejętności formułowania poprawnych i skutecznych wypowiedzi pisemnych
zapoznanie z różnymi formami wypowiedzi pisemnej

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
podstawowa wiedza o gramatyce języka polskiego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kompozycji i stylistyki wypowiedzi 
pisemnych

ma świadomość kompleksowej natury języka komunikacji retorycznej oraz jego złożoności 
historycznej i zmienności jego znaczeń
ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach

W kategorii umiejętności
potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu retoryki

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie ma wiedzy nt. 
organizacji wypowiedzi 
pisemnej, nie zna reguł 

poprawnościowych i zasad 
stylistycznych; nie zna 
literatury przedmiotu.

Student rozumie 
problematykę zajęć. Zna 
podstawowe kompendia 

poprawnościowe.

Student posiada uporządkowaną wiedzę 
nt. komponowania i organizacji 

wypowiedzi pisemnych, dobrze zna 
zasady stylistyki. Właściwie rozpoznaje 

rejestry stylistyczne polszczyzny. 
Dobrze zna literaturę przedmiotu.

Student ma usystematyzowaną 
i ugruntowaną wiedzę nt. 

funkcjonowania wypowiedzi 
pisemnych różnego typu, 
bardzo dobrze zna reguły 

poprawnościowe. Dysponuje 
również wiedzą z dziedziny 

poetyki i  stylistyki. 

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
samodzielnie sformułować 
poprawnej pod względem 

językowym i spójnej 
wypowiedzi pisemnej, nie 

rozróżnia rejestrów 
stylistycznych współczesnej 

polszczyzny. Nagminnie 
popełnia błędy językowe 

pierwszego stopnia.

Student w ograniczonym 
stopniu stosuje poznawane 
reguły w praktyce. Potrafi 
korzystać z kompendiów 

poprawnościowych. 
Stosunkowo często popełnia 

błędy językowe.

Student potrafi napisać poprawny pod 
względem językowym  tekst. Rzadko 

zdarzają mu się błędy. Właściwie 
posługuje się słownikami 

poprawnościowymi. Potrafi rozpoznać i 
skorygować błędy własne i cudze.

Student potrafi napisać 
niebanalny i bezbłędny pod 

względem tekst. Bardzo dobrze 
wykorzystuje mechanizmy 
językowe do osiągnięcia 

zamierzonego przez wypowiedź 
celu.

W kategorii kompetencji społecznych
potrafi współdziałać i pracować w grupie
ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Definicja tekstu i problematyka spójności wypowiedzi językowej. Pisanie i redagowanie tekstu. Estetyka tekstu i przyciąganie uwagi. Mowa wiązana a 
niewiązana – podstawowe dystynkcje. Styl i stylizacja – rejestry stylistyczne wypowiedzi pisemnych. Formy podawcze (dialog, monolog, opis, 
narracja). Typy ukształtowań narracyjnych. Rodzaje kompozycji a semantyka wypowiedzi. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Poprawność 
leksykalna i frazeologiczna. Poprawność stylistyczna – środki stylistyczne i ich funkcje w wypowiedzi. Teksty użytkowe w komunikacji społecznej 
(streszczenie, omówienie, sprawozdanie, recenzja, artykuł naukowy i in.).

METODY DYDAKTYCZNE*

praca w grupie, praca z tekstem, elementy wykładu, praca ze słownikami i poradnikami językowymi, dyskusja, metody warsztatowe

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
eseje i wypracowania pisane w trakcie warsztatów
eseje i wypracowania pisane w domu (5 w trakcie semestru)

obecność i aktywność w trakcie zajęć
* 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.

SPOSOBY OCENY STUDENTA – SZCZEGÓŁY*



Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się we 
własny proces kształceniowy, 

nie wywiązuje się ze 
stawianych mu zadań, nie 

angażuje się w dyskusje nad 
omawianymi zagadnieniami.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 
jest bierna. W niewielkim 
stopniu angażuje się w 

dyskusje. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach. Chętnie angażuje się w 

dyskusje.

Student w sposób aktywny i 
twórczy uczestniczy w 

zajęciach, z własnej inicjatywy 
pogłębia i doskonali posiadaną 

wiedzę i umiejętności. W 
sposób wnikliwy i krytyczny 

korzysta z dostępnej literatury 
przedmiotu. Chętnie dzieli się 

posiadaną wiedzą ze 
współuczestnikami warsztatów.
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Lublin, 28.06.2012 dr Ireneusz Piekarski
miejsce, data

* 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 30

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
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 
2008.
D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Kraków 2011.
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Red. K. Kłosińska. Warszawa 2004.

M. Głowiński, A. Okopien-Sławińska, J. Sławiński,  Zarys teorii literatury. Warszawa 1986.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

Nowy słownik ortograficzny PWN. Red. E. Polański. Warszawa 2002.

Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki. Red. A. Gajewska. Poznań 2009.

M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli słowa, które się lubią. Warszawa 2009.
Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek. Warszawa 2008.
H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Bydgoszcz 2002.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


