
KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, 

cz. II 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Functional grammar of Polish language, part 

2 

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 

 

Dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia 

dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - ogólne wiadomości na temat fleksji werbalnej języka polskiego 
W2 - umiejętność tworzenia własnych konspektów lekcji jpjo 
W3 - umiejętność korzystania z różnego typu źródeł 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - poszerzanie wiedzy na temat fleksji werbalnej i rozwijanie umiejętności jej 

praktycznego zastosowania 

C2 - kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w pracy lektora języka 

polskiego jako obcego 

 

 



 

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

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 zna, rozumie problematykę teoretyczną i metodologiczną głównych 

kierunków w badaniach  nad gramatyką funkcjonalną języka polskiego 

S2_W01 

W_02 zna, rozumie główne pojęcia i kategorie badawcze z zakresu gramatyki 

funkcjonalnej języka polskiego 

S2_W02 

W_03 zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w gramatyce funkcjonalnej 

języka polskiego 

             S2_W07 

W_04 zna i rozumie kontekst współczesnych studiów kulturowych w 

odniesieniu do badań nad gramatyka funkcjonalną języka polskiego 
             S2_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi zaprezentować precyzję i sprawność myślenia teoretycznego w 

wypowiedziach ustnych i pisemnych w odniesieniu do zagadnień z 

zakresu gramatyki funkcjonalnej języka polskiego 

S2_U01 

U_02 potrafi zaadaptować najnowszą metodykę i metodologię dotyczącą 

prowadzenia badań naukowych z zakresu gramatyki funkcjonalnej 

języka polskiego 

S2_U02 

U_03 potrafi wykorzystywać w mowie i piśmie ugruntowaną wiedzę z 

zakresu zasad poprawnego i sprawnego pisania i mówienia oraz 

wiedzę na temat gramatyki funkcjonalnej języka polskiego 

S2_U04 

U_04 potrafi wykorzystywać na poziomie rozszerzonym z zakresu gramatyki 

funkcjonalnej języka polskiego  w języku rodzimym i obcym (poziom 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

             S2_U06 

U_05 potrafi kierować pracą własną oraz pracą zespołu, pełniąc w nim rolę 

lidera 

           S2_U07 

U_06 potrafi w sposób bierny i czynny uczestniczyć i prowadzić tematyczny 

dyskurs naukowy i krytyczny z zakresu gramatyki funkcjonalnej 

języka polskiego 

             S2_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 przygotowuje i prowadzi zajęcia w grupie słuchaczy; potrafi pracować 

w grupie lektorów języka polskiego jako obcego, razem planującej, 

przygotowującej i prowadzącej specyficznie ukierunkowane kursy 

S2_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
Zajęcia są prowadzone w pierwszym semestrze. Skierowane są do filologów polskich i neofilologów, 

którzy przygotowują się do nauczania obcokrajowców języka polskiego. 
Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień polskiej gramatyki w ujęciu funkcjonalnym. 

Konwersatorium jest skoncentrowane wokół funkcji werbalnych kategorii gramatycznych polszczyzny 

oraz sposobów wyrażania różnych relacji semantycznych i kategorii związanych z podstawowymi aktami 

mowy (cel, przeznaczenie, porównywanie, miejsce, czas). 

 

 

 

 

 

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 Praca z tekstem Praca pisemna Oceniony tekst pracy 

pisemnej 

W_02 dyskusja Obserwacja dyskusji Raport z obserwacji 



W_03 dyskusja Obserwacja dyskusji Raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 praca  w grupach w 

różnych rolach 

Sprawdzanie umiejętności 

praktycznych 

oceniony tekst pracy 

pisemnej 

U_02 Praca pod kierunkiem Praca pisemna oceniony tekst pracy 

pisemnej 

U_03 dyskusja obserwacja Raport z obserwacji 

U_04 dyskusja obserwacja Raport z obserwacji 

U_05 dyskusja obserwacja Raport z obserwacji 

U_06 dyskusja obserwacja Raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w grupie obserwacja karta oceny pracy w 

grupie 

K_02 praca w grupie obserwacja karta oceny pracy w 

grupie 

K_03 praca w grupie obserwacja karta oceny pracy w 

grupie 

K_04 praca w grupie obserwacja karta oceny pracy w 

grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi 

 
Kryteria oceniania i zaliczenia konwersatorium: 
1. Obecność na zajęciach - 10% 
2. Opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych - 60% 
3. Prace pisemne - 30% 

 



VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Kaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków. 
Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2008, Odkrywamy język polski, Kraków. 
Pyzik J., 2011, Przygoda z gramatyką, Kraków. 
Goszczyńska H., Magajewska M., 2013, Od przypadka do przypadka, część I. Przewodnik dla 

cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, Łódź. 
 

Literatura uzupełniająca 
Kozak K., Pyzik J., 1994, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. 

Czasownik, Kraków. 
Garncarek P., 2009, Nie licz na liczebnik, Warszawa. 
Przybylska Renata, Czas to pieniądz. Wyrażanie czasu w polskim zdaniu pojedynczym. Ćwiczenia, 

Kraków 1992. 

 

 


