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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Fonetyka artykulacyjna, akustyczna, audytywna 
i wizualna języka polskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Articulative, acoustic, auditory and visual 
phonetics of the Polish language 
 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Renata Kołodziejczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 2 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 3 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – znajomość praktyczna języka polskiego. 
W2 – podstawowa wiedza o języku polskim. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów z czterema działami fonetyki, które badają i opisują cechy 
artykulacyjne, akustyczne, audytywne i wizualne dźwięków mowy. 

C2 – Wypracowanie u studentów świadomej pracy narządów artykulacyjnych w czasie 
wymawianie poszczególnych głosek. 

C3 – Zapoznanie studentów z zasadami pisowni fonetycznej i przygotowanie ich do zapisu 
fonetycznego tekstów mówionych. 

C-4 – Zapoznanie studentów z akustycznymi cechami dźwięków mowy i z analizą cech fizycznych 
na podstawie widma tworzonego  dźwięku. 
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C-5 – Opanowanie umiejętności analizy audytywnych cech dźwięków mowy wynikających z 
prawidłowo lub nieprawidłowo funkcjonującego słuchu fizycznego, fonematycznego i muzycznego.
   

C-6 – Uwrażliwienie studentów na wizualne cechy głosek polskich oraz zapoznanie ich z metodami 
ułatwiającymi i wspomagającymi wzrokową percepcję wypowiedzi słownych. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki 
artykulacyjnej, akustycznej, audytywnej i wizualnej. 

K_W01 

W_02 Zna i wymienia  cechy artykulacyjne, akustyczne, audytywne i 
wizualne głosek języka polskiego. 

K_W08 

W_03 Opisuje sposoby badania i oceny cech artykulacyjne, 
akustyczne, audytywne i wizualne głosek jezyka polskiego 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Charakteryzuje głoski języka polskiego ze względu na cechy 
artykulacyjne, akustyczne, audytywne i wizualne, świadomie 
opisuje pracę własnych lub cudzych narządów artykulacyjnych 
w czasie wymawianie poszczególnych głosek. 

K_U02 
K_U07 

U_02 Potrafi zapisać fonetycznie słowa i teksty wymawiane 
poprawnie oraz niektóre cechy wadliwej wymowy 

K_U02 
K_U07 

U_03 Potrafi zaplanować działania i ćwiczenia usprawniające 
wzrokową percepcje wypowiedzi słownych. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest świadomy zróżnicowania i indywidualnych potrzeb 
uczestników aktów komunikacyjnych pod względem tworzenia 
i odbioru dźwiękow mowy 

K_K07 

K_02 Jest gotów do podejmowania działań ułatwiających i 
usprawniających proces komunikacji interpersonalnej. 

K_K03 

K_03 Jest gotów do samorozwoju w zakresie komunikacji 
interpersonalnej. 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Fonetyka jako dział językoznawstwa. Działy fonetyki.  
2. Fonetyka artykulacyjna. Fonetyka a fonologia. Fonem a głoska. Fonem a wariant 

fonemu. Cechy dystynktywne głosek. 
3. Charakterystyka artykulacyjna spółgłosek polskich + wizualizacja: rentgenogram, 

palatogram, labiogram, schematy artykulacyjne. 
4. Charakterystyka artykulacyjna samogłosek polskich + wizualizacja: rentgenogram, 

palatogram, labiogram, schematy artykulacyjne. 
5. Fonem – głoska – litera. Różnice między wymową a pismem. Slawistyczna pisownia 

fonetyczna. Ćwiczenia. 
6. Zasady pisowni fonetycznej tekstów wymawianych zgodnie z zasadami ortofonii 

(wymowa warszawska i krakowsko-poznańska) oraz tekstów z wadliwą realizacją 
fonemów – ćwiczenia. 

7. Przedmiot zainteresowania fonetyki akustycznej. Cechy fizyczne dźwięków mowy. 
Widmo dźwięku. Formanty głosek polskich. Ćwiczenia rejestrowanie dźwięków i 
wypowiedzi oraz analiza struktury akustycznej. 

8. Przedmiot zainteresowania fonetyki audytywnej. Budowa i funkcjonowanie narządu 
słuchu. Wrażenia słuchowe odbierane przez zdrowe ucho. Deformacje odbieranych 
dźwięków przy różnych typach uszkodzenia narządu słuchu.  

9. Fonetyka wizualna – przedmiot zainteresowań. Wizualna klasyfikacja głosek języka 
polskiego. Ćwiczenia w rozpoznawaniu na twarzy wizualnych cech głosek.  
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10. Odczytywanie mowy z ust – charakterystyka procesu. Czynniki ułatwiające 
odczytywanie mowy z ust: nadawca, odbiorca, cechy tekstu, środowisko zewnętrzne.  

11. Trening wzrokowej percepcji dźwięków mowy – ćwiczenia rozwijające umiejętności w 
tym zakresie. 

12. Metody wspomagające wzrokową percepcję wypowiedzi słownych – fonogesty.  
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład tradycyjny z 
prezentacją multimedialną 

kolokwium Arkusze kolokwium z 
ocenami 

W_02 Wykład konwersatoryjny z 
prezentacją filmową i 
multimedialną 

Kolokwium  Arkusze kolokwium z 
ocenami 

W_03 Wykład konwersatoryjny z 
pokazem, prezentacją 
filmową i multimedialną 

Kolokwium Arkusze kolokwium z 
ocenami 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Pokaz i ćwiczenia grupowe 
i indywidualne 

Analizy ustne, wejściówki, 
Kolokwium 

Karty wejściówek, 
arkusze kolokwium z 
ocenami 

U_02 Pokaz i ćwiczenia grupowe 
i indywidualne 

Analizy pisemne na tablicy w 
trakcie zajęć, Kolokwium 

Arkusze kolokwium z 
ocenami 

U_03 Dyskusja, praca w grupach, 
badania w działaniu 

Praca praktyczna: 
przykładowe ćwiczenia 
usprawniające percepcję 
wzrokową wypowiedzi 
słownych 

Pisemne prace 
praktyczne studentów z 
ocenami. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja. Praca w grupach. 
Praca indywidualna 
projektowa. 

Udział w duskusjach. Praca 
praktyczna: przykładowe 
ćwiczenia usprawniające 
percepcję wzrokową 
wypowiedzi słownych 

Pisemne prace 
praktyczne studentów z 
ocenami. 

K_02 Dyskusja. Praca w grupach. 
Praca indywidualna 
projektowa. 

Praca praktyczna: 
przykładowe ćwiczenia 
usprawniające percepcję 
wzrokową wypowiedzi 
słownych 

Pisemne prace 
praktyczne studentów z 
ocenami. 

K_03 Dyskusja Aktywność na zajęciach Karta zapisu aktywności 
studentów. 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Frekwencja – dopuszczalne 2 nieobecności: 10% oceny końcowej. 

Aktywność: 10% oceny końcowej.  

Pisemna praca praktyczna: 30% oceny końcowej. 
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Kolokwium teoretyczne: 50% oceny końcowej. 

Ocena niedostateczna 

Więcej niż 2 nieobecności. Brak aktywności na zajęciach. Brak pracy praktycznej lub praca 

bardzo uboga. Z kolokwium teoretycznego mniej niż 50% punktacji.  

Ocena dostateczna 

Frekwencja zgodna z limitem. Mała aktywność na zajęciach. Praca praktyczna uboga. Z 

kolokwium teoretycznego między 50% a 69% punktacji.  

Ocena dobra 

Frekwencja zgodna z limitem. Umiarkowana aktywność na zajęciach. Praca praktyczna 

rzetelna. Z kolokwium teoretycznego między 70% a 89% punktacji.  

 

Ocena bardzo dobra 

Frekwencja zgodna z limitem.  Wysoka aktywność na zajęciach. Praca praktyczna rzetelna 

i ciekawa, kreatywna. Z kolokwium teoretycznego minimum 90% punktacji.  

 

… 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15+15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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