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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Z problematyki literatury pozytywizmu cz. II
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Positivist Literature: selected issues
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 Joanna Lekan-Mrzewka

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

konwersatorium 30 IV 2
Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  literatury pozytywizmu, 

zainteresowanie polskim i europejskim życiem literacko-społecznym drugiej
połowy XIX wieku 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – zdobycie pogłębionej wiedzy na temat nowelistyki polskiej drugiej połowy XIX i początku XX 
wieku 
C2 - nabycie przez studentów umiejętności dostrzegania związków pomiędzy nowelistyką drugiej  
połowy XIX wieku a życiem społeczno-literackim doby pozytywizmu

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 student posiada wiedzę na temat twórców reprezentatywnych 

dla literatury pozytywizmu oraz wiedzę na temat ich dzieł
K_W01; K_W02; 
K_W15

W_02 student zna idee, gatunki i konwencje literackie 
charakterystyczne dla tekstów powstałych w drugiej połowie 
XIX w., umie odnieść je do programu ideowo-artystycznego 
pozytywistów oraz tradycji badawczej dotyczącej analizowanych
na zajęciach dzieł

K_W02; K_W03; 
K_W04; K_W05; 
K_W14;

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 student potrafi wskazać cechy noweli pozytywistycznej, 

rozpoznać przemiany w obrębie gatunku oraz ocenić wartość 
artystyczną dzieł literackich powstałych w okresie pozytywizmu 

K_U01

U_02 student potrafi dokonać fachowej analizy i interpretacji tekstu 
literackiego (krótkich form prozatorskich) na tle innych zjawisk 

K_U03; K_U04 
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kulturowych charakterystycznych dla epoki pozytywizmu; 
potrafi wskazać powiązania dziewiętnastowiecznej nowelistyki 
polskiej i europejskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 student jest gotów do krytycznej oceny oraz pogłębiania swojej 

wiedzy na temat literatury i kultury pozytywizmu; realnie ocenia
swoje kompetencje analityczno-interpretacyjne w tym zakresie, 
stale poszukując sposobów rozwiązania problemu 
teoretycznego lub praktycznego na drodze samokształcenia i 
konsultacji z ekspertami w dziedzinie literaturoznawstwa

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Konwersatorium stanowi komponent zajęć poświęconych historii  literatury polskiej  i  europejskiej
przełomu  XIX  i  XX  wieku  oraz  teorii  literatury  (elementy  poetyki  historycznej  i  genologii).  Jego
przedmiotem  są  przede  wszystkim  zagadnienia  z  zakresu  nowelistyki  pozytywistycznej,
rozpatrywanej  jako  jedno  z  wybitniejszych  osiągnięć  literatury  polskiej.  Zajęcia  opierają  się  na
pogłębionej  lekturze  małych  próz  pisarzy  dla  polskiego  pozytywizmu  najistotniejszych  (m.in.  M.
Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. Sienkiewicza), ale i szeregu twórców minorum gentium (A.
Świętochowskiego,  M.  Bałuckiego,  A.  Dygasińskiego,  G.  Zapolskiej,  I.  Maciejowskiego).  W zakres
rozważań  teoretyczno-interpretacyjnych  zostanie  włączona  europejska  tradycja  noweli,  jej
gatunkowe odmiany (zjawisko konwencji literackiej i próby jej przełamywania) oraz związki noweli z
prasą tego okresu. Arcydzieła nowelistyki polskiego pozytywizmu akcydentalnie zestawiane będą z
nowelistyką francuską, rosyjską lub angielską. 

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 konwersatoryjny kolokwium/praca 

interpretacyjno-analityczna
oceniona praca pisemna

W_02 wykład konwersatoryjny obserwacja protokół obserwacji
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 dyskusja obserwacja protokół obserwacji
U_02 analiza tekstu literackiego kolokwium ustne/pisemna 

praca interpretacyjno-
analityczna

protokół obserwacji/
oceniona praca pisemna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja protokół obserwacji/karta 

zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, wagi

Frekwencja na zajęciach (20% ) – dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu
semestru;  przygotowanie  i  aktywność  na  zajęciach  –  30  %;  kolokwium  pisemne/  praca
analityczno-interpretacyjna (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną) – 50%

VII. Obciążenie pracą studenta
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Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, oprac. E. Pieścikowski, Poznań 1989; 
Literatura polska – sztuka, muzyka, teatr, nauka. Pozytywizm, pod red. M. Szulca, Kraków 2006; 
Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991; 
Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej, Wrocław 1992;
Literatura uzupełniająca
E. Kucharski, Poetyka noweli, „Pamiętnik Literacki” 1936, z. 3.
A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.
T. Cieślikowska, Opowiadanie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1961, t. IV, z. 1. 
T. Cieślikowska, Przemiany krótkich form epickich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”1961, t. IV, z.
1. 
L. Fryde, Problem noweli, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1. 
M. Pietrowski, Morfologia noweli, „Przegląd Humanistyczny” 1972, z. 1. 
J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1977. 
Nowela,  opowiadanie,  gawęda.  Interpretacje,  pod  red.  K.  Bartoszyńskiego,  M.  Jasińskiej-
Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1979. 
Małe formy narracyjne, pod red. E. Łoch, Lublin 1993. 
A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Warszawa 2003.
Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod red. I. Wiśniewskiej, B.K. Obsulewicz, Lublin 2010. 


