
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu  Historia literatury modernizmu  grupa chińska  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Modernist Literature 

Kierunek studiów  Filologia Polska  

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Literaturoznawstwo  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL  

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

    2 

egzamin    

ćwiczenia 30 IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Ogólna orientacja w  periodyzacji literatury powszechnej i polskiej. 
Podstawowe wiadomości z historii literatury polskiej i powszechnej. 
Podstawowe wiadomości z teorii literatury.   

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. nabycie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat literatury i kultury polskiego 
modernizmu.   

C2.  utrwalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych w odniesieniu do tekstów literackich  
modernizmu    
 

 



 

 

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 propozycje periodyzacyjne dla literatury i kultury 
polskiego modernizmu   

KW_17, KW_18 

W_02 Rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich raz 
przemian obyczajowych i społeczno-politycznych w dobie 
modernizmu    

 KW_21 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych 
dzieł literackich doby modernizmu     

KU_11 

U_02 Student  ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, potrafi w 
i przywołać właściwe konteksty historycznoliterackie i 
wykorzystać je w interpretacji utworów okresu modernizmu       

KU_14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do krytycznej oceny oraz pogłębiania swojej 
wiedzy na temat literatury i kultury okresu modernizmu  

KK_05  

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

1. Modernizm  a Młoda Polska: pojęcia, ujęcia periodyzacyjne, konteksty historyczne i kulturowe.    
2. Prądy artystyczne w literaturze i kulturze modernizmu/Młodej Polski : podstawowe kategorie, 
pojęcia, gatunki, konwencje. 
3. Wybrana twórczość najwybitniejszych twórców polskiego modernizmu  (Stefana Żeromskiego, 
Władysława S. Reymonta,  Gabrieli Zapolskiej, Bronisławy Ostrowskiej, Leopolda Staffa,  Jana 
Kasprowicza).  
 

 

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  kolokwium protokół 

W_18  Wkład konwersatoryjny  kolokwium protokół  



UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja  kolokwium  protokół 

U_02 analiza tekstu literackiego   sprawdzenie umiejętności 
praktycznych   

oceniony tekst pracy 
pisemnej   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  obserwacja  raport z obserwacji  

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

1.  Obecność studenta na zajęciach - 30 % 
2.  Udział  w dyskusji – 30 % 
3. Przygotowania pracy interpretacyjnej w języku polskim –  40 % 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1) Teksty nowel młodopolskich opracowanych przez prowadzącą na potrzeby studentów –
obcokrajowców na poziomie B1  (W. S. Reymont, G. Zapolska,  K. Przerwa-Tetmajer). 

2) Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: Siłaczka, Rozdziobią nas kruki, wrony.... Materiały 

pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących, wyd. 4, oprac. A. Szol, 

Katowice 2005.  

3) Wybrane liryki Leopolda Staffa, K. Kasprowicza i  B. Ostrowskiej. 

 

 

 

Literatura uzupełniająca 

1) Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce 
dydaktyczne, oprac. T. Miodunka, wyd. 2, Kraków 2009;  

2) V. Próchniak, Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Lublin 2013;  

3) Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991;  
4) Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej, Wrocław 1992;  
 

 

 

 



 


