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Kierunek retoryka stosowana

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Karta przedmiotu: ANALIZA PRZEKAZÓW RETORYCZNYCH

Forma zajęć: konwersatorium 
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

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

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -

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

CEL PRZEDMIOTU
1. ukazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu analizy, interpretacji i oceny tekstów retorycznych
2. ukazanie studentom mechanizmów tworzenia i odbioru tekstów
3. rozwijanie u studentów umiejętności oceny merytorycznej, kompozycyjnej i stylistycznej przekazów retorycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa orientacja we współczesnej kulturze
2. umiejętność korzystania z różnych form przekazu
3. umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W03

2. K_W05

3. K_W07

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu analizy i interpretacji tekstów 
retorycznych

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach metod retorycznych z naukami 
humanistycznymi

student zna i rozumie podstawowe metody retorycznej analizy, interpretacji i oceny 
różnych form komunikacji retorycznej



W kategorii umiejętności

1. student potrafi analizować, interpretować i oceniać wybrane formy retoryczne K_U01, K_U02

2. K_U05

3. K_U06

4. student potrafi przygotować pracę będącą rzetelną analizą wybranego przekazu K_U05

5. student potrafi ocenić wybrany przekaz retoryczny w aspekcie etycznym K_U10

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K03

2. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

Konwersatorium: praca z tekstem i innymi formami przekazu, metoda problemowa, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Konwersatorium:

1. Praca pisemna, będąca pogłębioną recenzją (analizą i interpretacją) wybranego przekazu retorycznego - 70%

2. Obecność i aktywność na zajęciach - 30%

student potrafi rozpoznać w przekazach retorycznych różne sposoby oddziaływania na 
odbiorcę

student posiada umiejętność merytorycznego uzasadniania własnej interpretacji i oceny 
wybranego przekazu retorycznego

student rozumie potrzebę rozwijania w sobie zdolności analizy krytycznej każdego 
przekazu

student chce uczestniczyć w życiu kulturalnym jako świadomy odbiorca różnych form 
przekazu

1.Różne typy analizy tekstu (literacka, językoznawcza, retoryczna). 2.Cechy dobrego tekstu. 3.Podstawowe narzędzia lektury krytycznej tekstu: analiza 
– interpretacja – ocena. Inventio – dispositio – elocutio tekstu. 4.Rodzaje i typy narracji (w literaturze i tekstach użytkowych). 5.Analiza, interpretacja i 
ocena wybranych tekstów publicystycznych. 6.Status quaestionis tekstu publicystycznego. 7.Dwa działania tekstotwórcze publicystyki: narratio i 
argumentatio. 8.Dowcip i humor w tekście. 9.Rola tropów stylistycznych w tekście. 10.Rola ironii w tekście.



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocen  2ę Na ocen  3ę Na ocen  4ę Na ocen  5ę

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć 20
Przygotowanie pracy pisemnej 25

SUMA GODZIN: 75

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 

analizy retorycznej. Nie zna 
metod analizy tekstu. Nie 
widzi związków narzędzi 
retorycznych z analizą, 

interpretacją i oceną 
wypowiedzi.

Student ma ogólną wiedzę 
nt. analizy retorycznej. Ma 
ograniczoną orientację w 
retorycznych narzędziach 

badawczych.

Student ma uporządkowaną 
wiedzę nt. narzędzi 

retorycznych oraz ich 
znaczenia w odbiorze 

tekstów. Ma rozeznanie w w 
różnych sposobach analizy 
wypowiedzi retorycznych.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. analizy 
retorycznej. Potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę w trakcie zajęć 
oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadane problemy z jednoczesnym 
uzasadnieniem wyboru ich 

rozwiązań oraz odniesieniem do 
dostępnej literatury przedmiotu.

Student nie potrafi 
analizować przekazu 

retorycznego. Nie rozumie 
podstawowych treści zajęć.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
interpretuje przekazy 
retoryczne. Z pomocą 

prowadzącego rekonstruuje 
podstawowe elementy 
struktury tekstu oraz 

dokonuje jego analizy.  

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę. Analizuje 

ze zrozumieniem formy 
retoryczne, z pomocą 

prowadzącego rozwiązuje 
stawiane mu problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy, interpretacji i oceny 

wypowiedzi retorycznych oraz 
poprawnie, samodzielnie z nich 

korzysta. 

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
uczestniczy w stawianych 

mu zadaniach. Nie próbuje 
odbierać przekazów w 

sposób krytyczny.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale 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...;

* 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.



BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

2.
3. S. Sawicki, Uwagi o analizie dzieła literackiego [w:] Problemy teorii literatury, seria 1, Wrocław 1987

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. J. Z. Lichański, Retoryka. Historia – teoria – praktyka, tom II Retoryka praktyczna – ćwiczenia, Warszawa 2007

2.

3. Wybrane teksty (oraz wypowiedzi audio bądź formy wizualne) do analizy: literackie, publicystyczne, retoryczne

20 czerwca 2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego [dwa fragmenty: Dwuwymiarowa budowa dzieła literackiego oraz Dzieło literackie i 
jego konkretyzacje w:] Problemy teorii literatury, w wyborze H. Markiewicza, seria 1, Wrocław 1987
H. Lausberg, Retoryka literacka, przeł. opracował i wstępem poprzedził A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002 [fragmenty]

M. Pietrzak, Odbiór dzieła sztuki a narzędzia retoryczne [w:] Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, pod red. J. Z. 
Lichańskiego, Warszawa 2003
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