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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Język sportu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Language of sport
Kierunek studiów Filologia Polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina językoznawstwo 
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mariusz Koper

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
2 ECTSkonwersatorium 30 II, IV

ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, sprawności i 
poprawności językowej, stylistyki oraz kultury języka polskiego.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Wprowadzenie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu języka sportu.
C2. Przegląd oraz szczegółowa charakterystyka mówionej i pisanej odmiany języka sportu.
C3. Uwrażliwianie na sprawność i poprawność językową na przykładzie języka sportu.
C4. Doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z ustną i pisaną odmianą języka sportowego.
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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, rozumie główne pojęcia i kategorie 

poszczególnych odmian języka sportowego oraz wyjaśnia ich 
zastosowanie w tekstach literackich i publicystycznych.

K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi tworzyć i wygłaszać teksty mówione z zakresu 

języka sportowego; potrafi wykazać się kreatywnością, 
zastosować etykietę językową w sytuacji komunikacyjnej 
dziennikarz sportowy (narrator) – odbiorca (kibic).

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do analizowania i tworzenia krytycznego 

dyskursu naukowego wokół mówionych wariantów wypowiedzi 
dziennikarzy sportowych oraz analogicznych pisanych form 
literackich i publicystycznych.

K_K01

Efekty kształcenia dla cyklu 2018-2020: K_W05 K_,W06, K_W14

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Problemy z definicją języka sportu (odmiana mówiona i pisana, wewnątrzśrodowiskowa oraz 
dziennikarsko-sportowa). Obecność problematyki sportowej w tematyce niesportowej.
2. Polskie współczesne słownictwo sportowe (leksyka rodzima i obca).
3. Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym (odmiana wewnątrzśrodowiskowa oraz 
dziennikarsko-sportowa).
4. Język dziennikarzy sportowych – charakterystyka ogólna.
5. Kreatywność języka dziennikarzy sportowych – metaforyka, porównania, peryfrazy sportowe, 
podstawowe wyznaczniki rejestru emocjonalnego języka dziennikarzy sportowych.
6. Sprawność i poprawność językowa dziennikarzy sportowych (błędy językowe, innowacje, pastisz, 
parodia, językowe dwuznaczności, kicz itp.).
7. Socjolekty sportowe oraz ich podstawowe wyznaczniki (analiza wybranych socjolektów: 
piłkarskiego, lekkoatletycznego, kolarskiego, kulturystycznego itp.).
8. Piosenka sportowa oraz jej językowo-stylistyczne wyznaczniki (Koko Koko Euro spoko, Idziemy na 
mecz, Czyste szaleństwo, Tajemnica Mundialu, A mój chłopak piłkę kopie, A Ty się bracie nie 
denerwuj, Futbol, futbol itp.).
9. Leksyka wspólnoodmianowa w języku dziennikarzy sportowych (słownictwo religijne, wojskowe, 
medyczne, literackie, uczniowskie itp.).
10. Język kibiców oraz jego podstawowe wyznaczniki (wulgaryzacja wypowiedzi i brutalizacja języka, 
skrótowość, emocjonalność, parodia, humor).
11. Główne tendencje rozwojowe w języku dziennikarzy sportowych (nowa leksyka, zapożyczenia, 
brutalizacja, militaryzacja wypowiedzi).
12. Mistrzowie słowa w dziennikarstwie sportowym (Bohdan Tomaszewski, Bogdan Tuszyński, 
Włodzimierz Szaranowicz, Przemysław Babiarz itp.).
13. Problematyka sportowa w tekstach literackich oraz wpływ słownictwa sportowego na inne 
odmiany polszczyzny (np. na język debaty politycznej).
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14. Państwo, naród, patriotyzm, religia a język sportu (religia futbolu, sakralizacja sportu, deifikacja 
sportowców).
15. Nazwy własne w języku sportowym (onomastyka klubów sportowych, odmiana oraz pisownia 
imion i nazwisk, nazw geograficznych itp.).

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 konwersatoryjny Obserwacja i rozmowa Karta obserwacji

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Praca zespołowa Obserwacja Karta obserwacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej
Obserwacja Karta obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność oraz aktywność na zajęciach (60%) oraz zaliczenie 
ćwiczeń ustnych w trakcie zajęć (40%).

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
Jan Ożdżyński, Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
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Andrzej Ostrowski, Dziennikarstwo sportowe, Wrocław 2003.
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komunikacja 1. Zbiór referatów z konferencji pt. Język trzeciego tysiąclecia (Kraków, 2-4 marca 2000) ,
red. G. Szpila, Kraków 2000, s. 331-340.
Andrzej Ostrowski, Telewizyjna transmisja sportowa, czyli największy teatr świata, Wrocław 2007.
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Mariusz Koper, Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. LX,
z. 6, s. 113-122.
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Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze” 1973, t. 2, s. 99-124.
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Bogusław Nowowiejski,  Refleksje nad współczesną polską leksyką sportową, [w:]  Nowe zjawiska w
języku, tekście i komunikacji, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, t. II, Olsztyn 2008, s. 23-35.
Agnieszka Dokowicz,  Wulgaryzmy w języku kibiców na stadionach piłkarskich, czyli Polska grać, k...
mać, Poznań 2014.
Beata  Grochala,  Internetowy  komentarz  sportowy  na  żywo  jako  nowa  (?)  formuła  komentarza
sportowego, [w:]  Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów 2009, s. 209-
217.
Beata Grochala, Ilość i wielkość jako parametry wartościowania w komentarzu sportowym , [w:] Ilość
– wielkość – wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010, s. 105-115.
Beata  Grochala,  Ten  sam  gatunek  w  dwóch  odmianach  –  o  telewizyjnej  i  internetowej  relacji
sportowej na żywo, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D.
Ostaszewska, Katowice 2011, s. 169-180.
Beata Grochala,  Język internetowej relacji  sportowej  na żywo,  [w:]  Język nowych mediów,  red.  J.
Michalewski, Łódź 2012, s. 21-30.
Beata  Grochala,  Komentarz  (sportowy),  relacja  (sportowa),  sprawozdanie  (sportowe)  –  przegląd
stanowisk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Dziennikarstwo” 2012, nr 3 (17), s.
95-105.
Beata  Grochala,  Sposoby  nobilitowania  i  deprecjonowania  zawodników  i  ich  zachowań  w
komentarzach sportowych, [w:] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, red. R. Bizior,
D. Suska, Częstochowa 2012, s. 31-47.
Beata  Grochala,  Świadomość  językowa komentatorów sportowych, [w:]  Świadomość  językowa w
komunikowaniu, red. M. Bugajski, M. Steciąg, Zielona Góra, s. 255-263. 
Beata  Grochala,  Dwugłos  dziennikarsko-ekspercki  –  wpływ czynników pragmatycznych na sposób
konstruowania  komentarza  sportowego/relacji  sportowej  na żywo,  „Język  a kultura”,  2013,  t.  23,
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Studia Polonistyczne. Sekcja Językoznawcza” 2012, t. 19 (39), s. 21-30. 
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i innowacja, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013, s. 124-136.
Bogusław  Nowowiejski,  Zróżnicowanie  polskiej  leksyki  sportowej  (między  specjalistyczną
terminologią  a  słownictwem  potocznym  i  środowiskowym),  Poznańskie  Spotkania  Językoznawcze
2014, nr 28, s. 109-124.
Bogusław Nowowiejski,  O nazwach kobiet  uprawiających sport, [w:] O płci,  ciele,  seksualności  w
języku i mediach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, B. Jarosz, Lublin 2014, s. 147-159. 
Radosław  Nawrot,  Jacek  Łuczak,  Wpadki  komentatorów  sportowych,  czyli  słońce  zachodzi  za
wschodnią trybuną stadionu, Poznań 2006. 


