
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Kultura języka dla edytorów 

rok I, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1.Wyrobienie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w piśmie 

2. Przygotowanie do korekty tekstów zróżnicowanych gatunkowo i stylistycznie 

3. Przygotowanie do sprawnego posługiwania się wydawnictwami poprawnościowymi różnego typu 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego w stopniu elementarnym 

2. Orientacja w zakresie podstawowych stylów funkcjonalnych języka polskiego 

3. Umiejętność korzystania z najważniejszych słowników poprawnościowych i ogólnych języka polskiego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

KW_09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności 
jego znaczeń 

KU_08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

KS_01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

KS_03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 

KS_04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – ćwiczenia (ćw.) 
Liczba 

godzin 
1. Podstawowe pojęcia teoretyczne kultury języka 2 

2. Poziomy normy językowej a innowacje, błędy i usterki językowe 2 

3. Podstawowe wydawnictwa poprawnościowe i ich przydatność w rozwiązywaniu problemów 

językowych 
2 

4. Poprawność w zakresie interpunkcji – zasady ogólne 4 

5. Poprawność interpunkcyjna – zasady szczegółowe 4 

6. Stylistyczna funkcja interpunkcji 4 

7. Poprawność ortograficzna – pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem 4 

8. Poprawność ortograficzna – użycie małej lub wielkiej litery 4 

9. Pisownia słownictwa religijnego 2 

10. Morfologiczne zasady polskiej pisowni 2 

I semestr – suma godzin            30 

11. Poprawność fleksyjna – osobliwości w odmianie apelatywów 2 

12. Odmiana i pisownia nazwisk polskich 2 

13. Odmiana i pisownia nazwisk obcych 4 

14. Odmiana i pisownia nazw geograficznych (polskich i obcych) 4 

15. Poprawność składniowa – szyk wyrazów w zdaniu 2 

16. Poprawność składniowa – związki zgody i rządu 4 

17. Poprawność składniowa – imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego 2 

18. Poprawność leksykalna – wybrane zagadnienia 4 

19. Poprawność stylu 6 

II semestr – suma godzin 30 

Łącznie  60 



NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Teksty do poprawy zróżnicowane pod względem gatunkowym i stylistycznym 

2. Tablica i kreda 

SPOSOBY OCENY  

1. Kolokwium ustne z wiedzy o regułach poprawności językowej na podstawie poprawionego fragmentu 

tekstu i 3 dyktand; kolokwium pisemne z odmiany i pisowni nazwisk polskich i obcych. 

2. Aktywny udział w zajęciach 

3. Obecność  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć (lektura i korekta tekstu) 60 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 30 

SUMA 150 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
6 
  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

 

1. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, t. I, Warszawa 1976, t. II, 

Warszawa 1982. 

2. Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 2000. 

3. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005. 

4. Jodłowski S., Zasady interpunkcji. Podręcznik, wyd. zmien. i rozszerz., oprac. J. Godyń, Kraków 

2002. 

5. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2008. 

6. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. 

7. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 

2006. 

8. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1. Bańko M., Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2007. 

2. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002. 

3. Geller E., Dąbrówka A., Słownik stylistyczny języka poskiego, Warszawa 2007. 

4. Gramatyka współczesnego języka polskiego: Dukiewicz L., Fonetyka i fonologia, Kraków 1995; 

Grochowski M., Składnia, Warszawa 1984; Morfologia, red. R. Grzegoczykowa, R. Laskowski, H. 

Wróbel, cz. 1-2, Warszawa 1999. 

5. Pisownia słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2011. 

6. Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997. 

7. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. 

8. Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach 

użytkowych, Warszawa 2008. 

 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

dr Natalia Sosnowska, sonata@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 



Efekt kształcenia 

Wiedza 

Nie zna 

podstawowej siatki 

pojęć z zakresu 

kultury języka, nie 

posiada wiedzy na 

temat 

funkcjonalności 

środków 

językowych, nie 

potrafi rozróżnić 

gatunków i 

poszczególnych 

stylów 

funkcjonalnych, nie 

zna podstawowych 

wydawnictw 

poprawnościowych, 

nie potrafi podać 

reguł poprawnej 

pisowni 

(ortograficznych, 

interpunkcyjnych)  

Zna podstawową 

siatkę pojęć 

z zakresu kultury 

języka, posiada 

elementarną wiedzę 

na temat 

funkcjonalności 

środków 

językowych, potrafi 

rozróżnić 

najbardziej 

popularne gatunki i 

najważniejsze style 

funkcjonalne, zna 

podstawowe 

wydawnictwa 

poprawnościowe, 

potrafi podać 

najważniejsze 

reguły poprawnej 

pisowni 

(ortograficzne, 

interpunkcyjne) 

Dobrze zna 

podstawową siatkę 

pojęć z zakresu 

kultury języka, 

posiada wiedzę na 

temat 

funkcjonalności 

środków 

językowych, potrafi 

dobrze rozróżnić 

gatunki i style 

funkcjonalne, zna 

wydawnictwa 

poprawnościowe w 

stopniu 

zadowalającym, 

potrafi bezbłędnie 

podać reguły 

poprawnej pisowni 

(ortograficzne, 

interpunkcyjne) 

Bardzo dobrze zna 

podstawową siatkę 

pojęć z zakresu 

kultury języka, 

posiada poszerzoną 

wiedzę na temat 

funkcjonalności 

środków 

językowych, potrafi 

sprawnie rozróżnić 

gatunki i style 

funkcjonalne, zna 

bardzo dobrze 

wydawnictwa 

poprawnościowe, 

potrafi bezbłędnie 

podać reguły 

poprawnej pisowni 

(ortograficzne, 

interpunkcyjne) 

oraz ocenić ich 

przydatność 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

zastosować 

podstawowych 

pojęć z zakresu 

kultury języka, nie 

potrafi zastosować 

odpowiednich 

środków 

językowych w 

zróżnicowanych 

stylowo i 

gatunkowo 

tekstach, nie potrafi 

rozpoznać stylów 

funkcjonalnych, nie 

potrafi stosować 

reguł poprawnej 

pisowni 

(ortograficznych i 

interpunkcyjnych), 

nie umie posłużyć 

się wydawnictwami 

poprawnościowymi 

Umie posłużyć się 

podstawowymi 

pojęciami z zakresu 

kultury języka, w 

stopniu 

dostatecznym 

potrafi zastosować 

odpowiednie środki 

językowe w 

zróżnicowanych 

stylowo i 

gatunkowo 

tekstach, umie 

rozpoznać 

najważniejsze style 

funkcjonalne, 

potrafi stosować 

podstawowe reguły 

poprawnej pisowni 

(ortograficzne i 

interpunkcyjne), 

umie posłużyć się 

najważniejszymi 

wydawnictwami 

poprawnościowymi 

Umie posłużyć się 

większością pojęć 

z zakresu kultury 

języka, w stopniu 

dobrym potrafi 

zastosować 

odpowiednie środki 

językowe w 

zróżnicowanych 

stylowo i 

gatunkowo 

tekstach, umie 

rozpoznać style 

funkcjonalne, 

potrafi stosować 

większość reguł 

poprawnej pisowni 

(ortograficznych i 

interpunkcyjnych), 

umie posłużyć się 

wydawnictwami 

poprawnościowymi 

Umie bezbłędnie 

posłużyć się 

pojęciami z zakresu 

kultury języka, w 

stopniu bardzo 

dobrym potrafi 

zastosować 

odpowiednie środki 

językowe w 

zróżnicowanych 

stylowo i 

gatunkowo 

tekstach, umie 

bezbłędnie 

rozpoznać style 

funkcjonalne, 

potrafi dobrze 

zinterpretować oraz 

trafnie zastosować 

reguły poprawnej 

pisowni 

(ortograficzne i 

interpunkcyjne), 

umie posłużyć się 

wydawnictwami 

poprawnościowymi 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

usprawniania 

komunikacji 

językowej, nie 

rozumie związku 

wiedzy językowej 

z praktycznym 

wykorzystaniem jej 

w komunikacji  

Widzi potrzebę 

usprawniania 

komunikacji 

językowej, ale nie 

rozumie związku 

wiedzy językowej 

z praktycznym 

wykorzystaniem jej 

w komunikacji 

Widzi potrzebę 

usprawniania 

komunikacji 

językowej i 

rozumie związek 

wiedzy językowej 

z praktycznym 

wykorzystaniem jej 

w komunikacji 

Zauważa 

konieczność i 

przejawia chęć 

pogłębiania wiedzy 

językowej, 

logicznie łączy 

wiadomości 

językowe i 

kulturowe, potrafi 

zastosować je w 

praktyce  



III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 


