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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kultura języka polskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Culture of the polish Language 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

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   3 

konwersatorium 30 1 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 Znajomość języka polskiego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zdobycie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego 

C2 Udoskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów pedagogiki specjalnej 

C3 Rozbudzenie świadomości i wrażliwości na jakość komunikacji w procesie wychowawczo-
dydaktycznym 
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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 Student zna zasady działalności kulturalnojęzykowej, potrafi opisać 
strukturę  języka i znaku językowego, wyjaśnia znaczenie komunikacji 
w procesie wychowawczym. 

K_W01 

W_02 Student zna normy związane z kulturą języka polskiego oraz zasady 
komunikowania się z wychowankami, a w szczególności z osobami ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, używania języka 
uniwersalnego, definiuje pojęcia normy językowej, uzusu, błędu 
językowego, charakteryzuje klasyfikację błędów językowych. 

K_W09 

W_03…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi sprawnie komunikować się w języku polskim w sposób 
spełniający wymagania norm językowych oraz  skutecznie 
komunikować się w sposób spełniający wymagania norm językowych 
z wychowankami, różnymi specjalistami, jak i z osobami spoza grona 
specjalistów 

K_U11 

U_02 Potrafi rozpoznać i wyjaśnić błędy językowe w teście K_U11 

U_03 Potrafi scharakteryzować przemiany we współczesnej polszczyźnie K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do poszanowania kultury języka polskiego oraz 
podaje argumenty podkreślające ważną rolę komunikacji w procesie 
wychowania i kształcenia 

K_K02 

W K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Kultura języka – definicje,  
2. Składniki kultury języka. 
3. Wychowanie a komunikowanie się. 
4. Akt komunikacyjny i jego składniki. 
5. Język a mowa, cechy definicyjne, podsystemy języka. 
6. Znak – cechy definicyjne, podział znaków. 
7. Kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowa. 
8. Pojęcia: norma językowa, uzus, innowacja i błędu językowego. 
9. Przemiany językowe we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie slangu 

młodzieżowego). 
10. Poprawność językowa i jej rodzaje. 
11. Rodzaje błędów językowych 
12. W poszukiwaniu błędów językowych  - analiza tekstów. 

 

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, pogadanka i 
dyskusja na podstawie 
literatury 

Test teoretyczny Arkusze testowe – wersje 
papierowe 
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W_02 Referat, prezentacja Grupowe referaty z 
prezentacją o składnikach 
kultury 

Prezentacje 
multimedialne i referaty – 
wersja elektroniczna 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Badania w terenie – 
wywiady, grupowa analiza 
i prezentacja materiału 

Wywiady na temat 
skutecznej komunikacji z 
wychowankiem 

Prezentacje 
multimedialne z 
wynikami analiz 
wywiadów 

U_02 Analiza tekstu Test praktyczny – rodzaje 
błędów językowych 

Arkusz testowy – wersja 
papierowa 

U_03 Prezentacje, dyskusje Wykaz wyrażeń ze slangu 
młodzieżowego 

Prace pisemne – wersja 
papierowa 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Badania w terenie – 
wywiady, grupowa analiza 
i prezentacja materiału 

Wywiady na temat 
skutecznej komunikacji z 
wychowankiem 

Prezentacje 
multimedialne z 
wynikami analiz 
wywiadów 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra 

Student sprawnie i bezbłędnie posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury języka polskiego. Student 

przeprowadził wywiady z wychowankami i specjalistami i wykazał umiejętność sprawnej komunikacji w języku 

polskim w sposób spełniający wymagania norm językowych. Obszernie  opisał i trafnie scharakteryzował 

przemiany we współczesnej polszczyźnie na przykładzie slangu młodzieżowego. Bezbłędnie rozpoznał  i wyjaśnił 

błędy językowe w teście. W trakcie dyskusji na zajęciach, realizowania zadań praktycznych i badań w terenie 

wykazał poszanowanie kultury języka polskiego oraz podawał liczne argumenty podkreślające ważną rolę 

komunikacji w procesie wychowania i kształcenia. Spełnił wymagania dotyczące frekwencji (dopuszczalne 2 

nieobecności w cyklu zajęć). 

Ocena dobra 

Student sprawnie, z nielicznymi błędami lub brakami posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury języka 

polskiego. Student przeprowadził wywiady z wychowankami i specjalistami i wykazał umiejętność umiarkowanie 

sprawnej komunikacji w języku polskim w sposób spełniający wymagania norm językowych. Dość obszernie  

opisał i dość trafnie scharakteryzował przemiany we współczesnej polszczyźnie na przykładzie slangu 

młodzieżowego. Z nielicznymi błędami rozpoznał  i wyjaśnił błędy językowe w teście. W trakcie dyskusji na 

zajęciach, realizowania zadań praktycznych i badań w terenie wykazał poszanowanie kultury języka polskiego 

oraz podawał umiarkowanie liczne argumenty podkreślające ważną rolę komunikacji w procesie wychowania i 

kształcenia. Spełnił wymagania dotyczące frekwencji. 

Ocena dostateczna 

Student niezbyt sprawnie, z widocznymi błędami lub brakami posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury 

języka polskiego. Student przeprowadził wywiady z wychowankami i specjalistami i wykazał umiejętność niskiej 

sprawności komunikacyjnej w języku polskim w sposób spełniający wymagania norm językowych. Niezbyt 

obszernie  opisał i nie zawsze trafnie scharakteryzował przemiany we współczesnej polszczyźnie na przykładzie 

slangu młodzieżowego. Z licznymi błędami rozpoznał  i wyjaśnił błędy językowe w teście. W trakcie dyskusji na 
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zajęciach, realizowania zadań praktycznych i badań w terenie wykazał niewielkie poszanowanie kultury języka 

polskiego oraz podawał nieliczne argumenty podkreślające ważną rolę komunikacji w procesie wychowania i 

kształcenia. Spełnił lub nieznacznie przekroczył wymagania dotyczące frekwencji. 

Ocena niedostateczna 

Student nie posługuje się w ogóle lub w niewystarczającym zakresie, wiedzą teoretyczną z zakresu kultury języka 

polskiego (wynik testu poniżej 50 %).. Student nie  przeprowadził wywiadu z wychowankami i specjalistami. Nie 

opisał i nie scharakteryzował przemian we współczesnej polszczyźnie na przykładzie slangu młodzieżowego. Nie 

rozpoznawał lub z bardzo  licznymi błędami rozpoznał  i wyjaśnił błędy językowe w teście (wynik poniżej 50%). W 

trakcie dyskusji na zajęciach, realizowania zadań praktycznych i badań w terenie nie wykazał poszanowania 

kultury języka polskiego oraz nie  podawał argumentów podkreślających ważną rolę komunikacji w procesie 

wychowania i kształcenia. Nie spełnił wymagań dotyczących frekwencji 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kultura języka polskiego. T.1.Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Hanna Jadacka. PWN, Warszawa 2014 

Kultura języka polskiego. T.2. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Andrzej Markowski. PWN, Warszawa 2014. 

Kultura języka polskiego. T.3.  Wymowa, ortografia, interpunkcja. Tomasz Karpowicz. PWN, Warszawa 2014. 

Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych,Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998. 
Miodek Jan, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1993,  .  

Miodek Jan, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1990. 

Miodek Jan, Nie taki język straszny. O polszczyźnie do uczniów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 
1996,  

Literatura uzupełniająca 
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H.(1971): Kultura języka polskiego. Warszawa PWN. 

Andrzej Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Reader's Digest, Warszawa 2008. 

Radosław Pawelec, Język polski. Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie. Langenscheidt. 
Warszawa 2014. 
Dubisz S. (1996, red.): Nauka o języku dla polonistów. Warszawa, Książka i Wiedza. 

Kochański W., Klebanowska B., Markowski A. (1987): O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, Wiedza 

Powszechna. 

Lubaś W., Urbańczyk S. (1994 i inne wyd.):Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Kraków-Katowice, 

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.  

Milewski T. (1965): Językoznawstwo. Warszawa, PWN.  

Miodek J. (1999): Rozmyślajcie nad mową. Warszawa, Prószyński i S-ka.  

Ożóg K. (2001): Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów, Biblioteka Frazy. 

Słownik poprawnej polszczyzny (1973 i wyd. następne). Warszawa, PWN. 

Wierzbicka A. (1967): O języku dla wszystkich. Warszawa, Wiedza Powszechna 

 

 

 


