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Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 4 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -
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rok akademicki 2012/2013

RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy

studia stacjonarne

Karta przedmiotu KOMPOZYCJA WYPOWIEDZI USTNYCH I PI SEMNYCH

ćwiczenia

*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

Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji 
retorycznej
Ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach

Zapoznanie studentów z elementami wypowiedzi ustnych i pisemnych
Zapoznanie studentów z metodyką przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych według reguł chrei
Zapoznanie studentów z metodyką przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych według reguł dispositio

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Uczestniczenie w wykładzie ze wstępu do retoryki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Zna podstawową terminologię z dotyczącą kompozycji wypowiedzi z zakresu retoryki

W kategorii umiejętności

Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność 
postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie 
i zaprezentowanie wyników tych badań

Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej 
analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących
zagadnień retorycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych 
źródeł
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 
zakresu kompozycji 

wypowiedzi. Nie zna i nie 
rozumie metody 

interpretacji różnych form 
wypowiedzi.

Student posiada w stopniu 
dostatecznym podstawową 

wiedzę z zakresu 
kompozycji wypowiedzi.  
Zna i rozumie w stopniu 
dostatecznym metody 

interpretacji różnych form 
wypowiedzi.

Student posiada w stopniu dobrym 
podstawową wiedzę z zakresu 
kompozycji wypowiedzi.  Zna i 
rozumie metody interpretacji 

różnych form wypowiedzi.

Student posiada w stopniu 
bardzo dobrym 

podstawową wiedzę z 
zakresu kompozycji 
wypowiedzi.  Zna i 

samodzielnie stosuje 
metody interpretacji 

różnych form wypowiedzi.

METODY DYDAKTYCZNE*

metoda dialogowa, analiza występów publicznych, analiza tekstu

W kategorii kompetencji społecznych
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Retoryczne ćwiczenia przygotowawcze (łac. progymnasmata) jako wstęp do poznania kompozycji retorycznej. Komponowanie planu wypowiedzi 
według reguł klasycznego dispositio: charakterystyka, części i rola wstępu (łac. exordium), przedstawienie głównego problemu na tle opowiadania 
(łac. narratio) i sformułowania przedmiotu wypowiedzi (łac. propositio), podział (łac. partitio), tranzycja i dygresja w wypowiedzi, argumentacja (łac. 
argumentatio) jako najważniejszy element wypowiedzi - argumentacja potwierdzająca (łac. confirmatio) i obalająca (łac. refutatio), jej miejsce i rola 
w komponowaniu wypowiedzi, zakończenie (łac. perroratio) – jego formy i zadania. Sztuka komponowania wypowiedzi w kontekście rodzaju mowy: 

doradczej, sądowej i popisowej. Planowanie i układ poszczególnych elementów wypowiedzi ustnych i pisemnych według zasad współczesnej 
retoryki.

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
przygotowanie mowy (dispositio ) - 35%
przygotowanie mowy (chreja ) - 15%

aktywność na zajęciach - 25%
* 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*

kolokwium pisemne -25%



Umiej ętno ści

Nie potrafi rozpoznawać 
różnych form i metod 
perswazji retorycznej i 

dokonywać ich krytycznej 
analizy i interpretacji. Nie 

potrafi przygotować 
wypowiedzi ustnych i 

pisemnych.

Potrafi rozpoznawać 
podstawowe formy i 
metody perswazji 

retorycznej. Nie potrafi 
przygotować wypowiedzi 

ustnych i pisemnych.

Potrafi rozpoznawać przy pomocy 
prowadzącego różne formy i metody 
perswazji retorycznej i dokonywać 

ich krytycznej analizy i interpretacji. 
Potrafi przygotować i 

zaprezentować wypowiedzi ustne i 
pisemne.

Potrafi samodzielnie 
rozpoznawać różne formy i 

metody perswazji 
retorycznej i dokonywać 
ich krytycznej analizy i 

interpretacji. Potrafi 
samodzielnie przygotować 

i zaprezentować 
wypowiedzi ustne i 

pisemne.

Kompetencje społeczne

Student nie ma 
świadomości roli i 

znaczenia retoryki i 
komunikacji językowej 
oraz prawidłowego ich 

funkcjonowania

Student w stopniu 
dostatecznym posiada 

świadomość roli i 
znaczenia retoryki i 

komunikacji językowej 
oraz prawidłowego ich 

funkcjonowaniu

Student posiada świadomość roli i 
znaczenia retoryki i komunikacji 
językowej oraz prawidłowego ich 

funkcjonowaniu

Student posiada 
pogłębioną świadomość 
roli i znaczenia retoryki i 
komunikacji językowej 
oraz prawidłowego ich 

funkcjonowaniu
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Lublin, dn. 20 września 2012 r. dr Maria Joanna Gondek
miejsce, data

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

* 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*

20
100

* 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:

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001.
E. Dutka, Kompozycja jako problem (nie tylko) retoryczny, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, 
P. Wilczek, Warszawa 2008, s. 77-97.

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Przygotowanie się do kolokwium 20
Przygotowanie mów 30
Przygotowanie do zajęć

SUMA GODZIN:

4

K. W. Vopel, Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia, Kielce 2003.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura żywego słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia, Szczecinek 
2008.
K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.


