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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Dzieła typowe, dzieła wybitne w literaturze XX 
wieku

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Typical works, works outstanding in the 
literature of the twentieth century

Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) studia stacjonarne 
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Grzegorz Głąb

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 V 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Przedmiotem wykład jest prezentacja wybranych dzieł literatury polskiej XX wieku. Najlepsze 
artystycznie teksty literackie oraz dzieła najbardziej reprezentatywne dla epoki omawiane są w 
porządku chronologicznym z uwzględnieniem kontekstów: historyczno-literackiego i kulturowego. 
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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 periodyzację literatury oraz najważniejsze nurty, 

prądy i zjawiska w literaturze polskiej XX wieku.
K_W17

W_02 Student zna świat idei, estetyki i pojęć kultury polskiej XX 
wieku (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epoki).

K_W18

W_03 Student zna twórców literatury polskiej XX wieku i ich 
reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi 
związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie).

K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi operować wiedzą w odniesieniu do 

konkretnych dzieł literackich.
K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student ma kompetencje do odbioru różnych przekazów 

kulturowych.
K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Wykład poświęcony jest literaturze i kulturze polskiej XX wieku. Materiał wykładowy został 
uporządkowany wedle kryteriów genologicznych, chronologicznych i biograficznych. Podstawowym 
celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego zgłębiania problematyki literatury 
najnowszej, a także poszerzania wiedzy na temat historycznych i kulturowych umocowań tejże 
literatury.

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 problemowy obserwacja protokół obserwacji
W_02 wykład problemowy kolokwium sprawdzone i ocenione 

kolokwium
W_03 wykład problemowy kolokwium sprawdzone i ocenione 

kolokwium
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 dyskusja obserwacja protokół obserwacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 dyskusja obserwacja Karta zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, wagi…

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (20%) i  pozytywne zaliczenie kolokwium (80%)
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5

VIII. Literatura

Literatura:
Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2011. 
Anna Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1995.
Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2002 lub inne 
wydanie. 
Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996. 
Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006. 
Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i
poezji, Kraków 2002. 
Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 
2005. 
Wojciech Tomasik, Słowo o socrealizmie, Bydgoszcz 1991. 
Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński, Poezja po 1968, Warszawa 2000. 
Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze  emigracyjnej, Wrocław 1992.


