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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Język dawniej i dziś
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Language in the past and today
Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
dr hab. Anna Czapla

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 6 1

Wymagania wstępne Student zna gramatykę języka polskiego na poziomie akademickim, chce
poznać jego historię oraz jej refleksy we współczesnej polszczyźnie

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Student staje się świadomym użytkownikiem języka polskiego, który zna synchroniczne zasady
rządzące systemem językowym oraz rozumie i potrafi określić ich pochodzenie

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Zna  teorie  ewolucji  systemu  językowego  i  środków

komunikowania;  ma  pogłębioną  wiedzę  na  temat  ewolucji
systemu  gramatycznego  polszczyzny,  tendencji  i  praw
językowych rządzących zmianami języka

K_W 13

W_02 Ma  podstawową  wiedzę  na  temat  zróżnicowania
współczesnego języka  polskiego  w aspekcie  geograficznym i
społecznym

K_W 15

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi  wyjaśnić  współczesne  zjawiska  językowe  procesami

historycznymi
K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Ma kompetencje do odbioru różnych tekstów językowych K_K 02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
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Treści  merytoryczne  wykładu  obejmują  wybrane  tematy  dotyczące  zagadnień:  dzieje  języka
polskiego od X do XXI  wieku;  wpływ języków obcych na polszczyznę w historii  i  współcześnie;
zmiany słownictwa na gruncie rodzimym – zmiany znaczeniowe, słowotwórcze i inne; słownictwo
różnych  zakresów  tematycznych;  etymologia,  związki  słownictwa  z  rzeczywistością;  odmiany
terytorialne polszczyzny;  polszczyzna regionalna; dialekty i gwary polskie; pochodzenie polskich
frazeologizmów

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 konwencjonalny zaliczenie ustne protokół
W_02 wykład konwencjonalny zaliczenie ustne protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 wykład problemowy zaliczenie ustne protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 wykład konwersatoryjny zaliczenie ustne protokół

VI. Kryteria oceny, uwagi

Ocenie podlega zaliczenie ustne (30%) , aktywny udział na zajęciach (20%)  oraz frekwencja (50 %). 

Na ocenę  niedostateczną zasługuje student, gdy w zakresie  wiedzy nie zna dostatecznie ewolucji
systemu  językowego  polszczyzny.  W  zakresie  umiejętności nie  potrafi  powiązać  współczesnych
zjawisk językowych z historycznymi. Nie ma kompetencji do odbioru i analizy tekstów językowych.

Na ocenę dostateczną zasługuje student, który w zakresie wiedzy dostatecznie zna ewolucję systemu
językowego polszczyzny. W zakresie umiejętności myli się, gdy musi powiązać współczesne zjawiska
językowe z historycznymi. Ma dostateczne kompetencje do odbioru i analizy tekstów językowych. 

Na ocenę  dobrą zasługuje  student,  który  w zakresie  wiedzy dobrze  opanował  ewolucję  systemu
językowego polszczyzny. Umiejętności – rzadko myli się, gdy łączy współczesne zjawiska językowe z
historycznymi. Kompetencje – ma dobre kompetencje, aby odbierać i analizować teksty językowe.

Na ocenę bardzo dobrą zasługuje student, który ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji systemu
językowego polszczyzny. W zakresie  umiejętności bezbłędnie potrafi wyjaśnić współczesne zjawiska
językowe  procesami  historycznymi.  Ma  bardzo  dobre  kompetencje, aby  odbierać  i  analizować
różnorodne teksty językowe.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Warszawa 1995; Kontakty języka polskiego z innymi
językami na tle kontaktów kulturowych, „Język a kultura” t. 7, red. J. Maćkieczicz, J. Siatkowski;
Gwary  polskie.  Przewodnik  multimedialny,  red.  H.  Karaś,  [w:]  www.gwarypolskie.uw.edu.pl;  D.
Buttlerowa, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978;
Literatura uzupełniająca
 K. Handke, H. Popowska-Taborska, I. Galsterowa, Nie dajmy zginąć słowom: rzecz o odchodzącym
słownictwie, Warszawa 1996; 

http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/

