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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Didactics of the Polish language in high school 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo, specjalność : dydaktyka 
literatury 

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 III 2 

 

Wymagania wstępne 1. Chęć wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. 
2. Podstawowa wiedza na temat metodyki literatury i języka polskiego.  
3. Zaliczona praktyka pedagogiczna na studiach licencjackich. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie do uczenia języka polskiego  w szkole średniej.  

Rozumienie specyfiki zawodu nauczyciela polonisty szkoły średniej w zakresie jego kompetencji, 
wiedzy merytorycznej, zadań, praw i obowiązków. 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki polonistycznej, popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu 

S1 _W02 

W_02 posiada wiedzę z zakresu projektowania działań edukacyjnych i 
wychowawczych na poziomie szkoły średniej, uwzględniających  
specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w 
rozwoju 

S1 _W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi dobierać i wykorzystywać treści, środki i metody pracy 
(w tym nowoczesne technologie) w celu planowania i 
realizowania działań dydaktycznych  

S1_U09 

U_02 potrafi planować i realizować prace nad rozwojem uczniów,  
wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz 
inspirować do działań służących uczeniu się przez całe życie 

S1_U11 

U_03  potrafi pracować z różnymi uczniami, indywidualizować 
zadania i dostosowywać metody i treści do ich potrzeb i 

S1_U12 
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możliwości  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01  jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 
wynikających z funkcji nauczyciela  

S1_K02 

K_02 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego 

S1_K03 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przygotowanie lekcji literackich i językowych. 
2. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich, reprezentujących różne rodzaje i 

gatunki. 
3. Teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. 
4. Konteksty w edukacji polonistycznej. 
5. Rola retoryki w kształceniu polonistycznym. 
6. Ocenianie wypowiedzi ustnych i pisemnych w szkole średniej. Formułowanie kryteriów 

oceniania.  
7. Najnowsze publikacje dla nauczycieli: przegląd, ocena, wybór. 
8. Multimedia w pracy polonisty. 

 

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 dyskusja obserwacja karta obserwacji 

W_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 ćwiczenia praktyczne praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji 

U_03 ćwiczenie praktyczne praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja karta obserwacji 

K_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji 

 

 

         VI Kryteria oceny, uwagi:  

1. Praca pisemna i jej prezentacja na zajęciach (60%). 
2. Aktywny udział w zajęciach z dopuszczalną możliwością dwu nieobecności (40%). 

 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005. 
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, T.1 i 2., pod red. E. 
Jaskółowej, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016. 
Horwath E., Nowak E., Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i 
wartościowania, [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 
2008, s. 253-269. 
Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. 
Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, pod red. K. Biedrzyckiego i A. 
Janus-Sitarz, Kraków 2012. 
Konteksty polonistycznej edukacji, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak i W. Wantuch, Poznań 2009.  
Marzec-Jóźwicka M., Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej 
szkole, Lublin 2017. 
Myrdzik B., Lektura jako dialog. Jak rozmawiać o tekstach literackich na lekcjach języka polskiego w 
szkole średniej, „Język Polski w Szkole Średniej” 1994-1995, z.3, s. 80-88. 
Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
Ogłoza E., Poezja na lekcjach języka polskiego (zarys problematyki), [w:] Interpretacje i metodologie. 
Studia z dydaktyki literatury polskiej, pod red. A. Opackiej, Katowice 1997, s. 83-94. 
Olszewska B., Poezja?... Tylko co to takiego? Jeszcze raz o szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego, 
[w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. S. J. Żurka 
i A. Adamczuk-Stęplewskiej, Lublin 2012, s. 97-107. 
Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, pod red. Z. Budrewicz, M. 
Jędrychowskiej, Kraków 1999. 

Literatura uzupełniająca 

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.  
Dziak A., Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012. 
Bula D., Jawor-Baranowska J., Działania twórcze uczniów w dobie Internetu, [w:] Praca z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, T. 1., pod red. A. Guzy i D. Krzyżyk, Kielce 2012, s. 132-140. 
Ogłoza E., Metody aktywizujące w edukacji polonistycznej (kilka przykładów), „World Journal of 
Theoretical and Applied Sciences” 2015, nr 1 (2). Homo kreator w wymiarze społecznym, 
kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku, pod red. O. Gogolin, i E. Szymika, Gliwice 2015, s. 39-55. 

 


