
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu  Historia literatury realizmu i naturalizmu - 
ćwiczenia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Realism and Naturalism 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 realizmu i 
naturalizmu (pozytywizmu)   

C2.  utrwalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych w odniesieniu do tekstów literackich 
doby (pozytywizmu)   
 

 



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 realizmu i naturalizmu (pozytywizmu), ma wiedzę na 
temat najważniejszych prądów literackich i kulturowych tej 
epoki oraz typowych dla nich konwencji literackich, zna 
konteksty historyczne i kulturowe potrzebne dla zrozumienia 
literatury polskiego realizmu i naturalizmu (pozytywizmu)  

KW_17, KW_18 

W_02 Rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich raz 
przemian obyczajowych i społeczno-politycznych w dobie 
realizmu i naturalizmu (pozytywizmu)   

 KW_21 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych 
dzieł literackich doby realizmu i naturalizmu (pozytywizmu)    

KU_11 

U_02 Student  ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, potrafi w 
dyskusji przywołać właściwe konteksty historycznoliterackie i 
wykorzystać je w interpretacji utworów okresu realizmu i 
naturalizmu (pozytywizmu)  oraz ocenić ich wartość artystyczną      

KU_14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do krytycznej oceny oraz pogłębiania swojej 
wiedzy na temat literatury i kultury okresu realizmu i 
naturalizmu (pozytywizmu) oraz swoich kompetencji 
analityczno-interpretacyjnych w tym zakresie 

KK_05  

 
III. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Realizm, naturalizm, pozytywizm: pojęcia, ujęcia periodyzacyjne, konteksty historyczne i 
kulturowe.    
2. Prądy artystyczne w literaturze i kulturze okresu realizmu i naturalizmu (pozytywizmu): 
podstawowe kategorie, pojęcia, gatunki, konwencje. 
3. Koncepcje filozoficzne pozytywistów a rozwój cywilizacji w Europie zachodniej.  
3. Wybrana twórczość najwybitniejszych twórców  polskiego pozytywizmu  (Bolesława Prusa, 
Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Aleksandra Świętochowskiego, Michała 
Bałuckiego, Józefa Blizińskiego, Stanisława Witkiewicza, Felicjana Falińskiego, Adama Asnyka).  
4. Polski realizm i naturalizm (pozytywizm) wobec romantyzmu i modernizmu – teorie przełomu  
oraz tzw. „dziewiętnastowieczność”. 
5. Współczesne dyskusje i spory  o pozytywizm (realizm i naturalizm)  i jego rolę w dziejach kultury 
polskiej. 

 

IV. 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 Dyskusja  Obserwacja  raport z obserwacji  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  obserwacja  raport z obserwacji  

 

 
V. Kryteria oceny, wagi… 

1.  Obecność studenta na zajęciach - 30 % 
2.  Udział  w dyskusji – 30 % 
3. Zaliczenie kolokwiów (pisemnych) –  40 % 

 
VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1) E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000;  
2) G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996;  
3) J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993;  
4) B. Skarga, Polska myśl filozoficzna w okresie pozytywizmu, [w:] Filozofia i myśl społeczna w 

latach 1983-1895, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980; 
5) H. Markiewicz, Literatura okresu pozytywizmu w perspektywie polskiej i światowej, [w:] tegoż, 

Przekroje i zbliżenia, Warszawa 1967; 
6) A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977;  
7) A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II  

połowy XIX wieku, Opole 2001; 
8) H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. 3, Warszawa 1999; 
9) S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008;  
10) S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980. 

 

Literatura uzupełniająca 

1) T. Budrewicz, Wartości i antywartości. Myśl pozytywistyczna między Darwinem a amboną, w: 
Pozytywizm i negatywizm. „My i wy” po stu latach, pod red. B. Mazana, Łódź 2005.  
2) T. Sobieraj, Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004. 
3) A. Martuszewska, Prawda w powieści, Gdańsk 2010. 
4) J. Bachórz, Realizm bez „chmurnej jazdy”, Warszawa 1979.  
5) Pozytywizm, pod red. A. Skoczek, Bochnia 2004. 
 

 


