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1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PDW – Język polski dla tłumaczy: stylistyka  
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Marcin Smoliński 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

 
Forma 
studiów 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 25 (4sem.) 
38 

(4sem.) 2,5 
(4sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2,5 
Niestacjonarne 16 (4sem.) 

47 
(4sem.) 

    
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

... 

 

  

 

  

 

... 

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach - ćwiczeniach* 25h/16h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 10h/13h 

Samodzielne przygotowanie się do wypowiedzi ustnych* 6h/6h 

Samodzielne przygotowanie się do testów * 6h/6h 

Zadania domowe* 6h/10h 

Opracowanie ćwiczeń gramarycznych 12h/12h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63/63 

Punkty ECTS 2,5/2,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25/16 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 25/16 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: brak 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W13 
Posiada wiedzę na temat struktur leksykalno-
gramatycznych języka polskiego oraz ich zastosowania 
w tłumaczeniach pisemnych i ustnych. 

Ćwiczenia metody problemowe, dyskusja 
praca pisemna, wypowiedzi ustne 
(merytoryczny wkład w dyskusje) 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki 
językoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, 
wartościowanie i kategoryzowanie informacji z zakre-
su stylistyki języka polskiego z wykorzystaniem źródeł 
tradycyjnych i elektronicznych. 

Ćwiczenia 
opis, burza mózgowa, metody 

ćwiczeniowo-praktyczne, 
dyskusja, referat 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo 

K1P_U17 
Potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane teksty 
użytkowe i literackie, dokonać ich analizy i interpreta-
cji w celu wykonania tłumaczenia  

Ćwiczenia 
opis, burza mózgowa, metody 

ćwiczeniowo-praktyczne, 
dyskusja, referat 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo 

K1P_U18 Potrafi samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwa- Ćwiczenia opis, metoda problemowa – udział w dyskusji, analiza informa-
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rzać informacje w celach użytkowych do przekładów z 
języka ojczystego na język obcy i odwrotnie w tłuma-
czeniach obejmujących język ogólny i specjalistyczny. 

klasyczna, metody ćwiczenio-
wo-praktyczne, dyskusja, 

referat 

cji na zadany temat, wykonywanie 
zadań indywidualnie i grupowo 

K1P_U19 
Ma podstawowe umiejętności w zakresie określonych 
typów tłumaczeń z języka ojczystego na język obcy i 
odwrotnie w działalności zawodowej. 

Ćwiczenia 
opis, burza mózgowa, metody 

ćwiczeniowo-praktyczne, 
dyskusja, referat 

udział w dyskusji, analiza informa-
cji na zadany temat, wykonywanie 

zadań indywidualnie i grupowo 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania w 
zakresie stylistyki j. polskiego 

Ćwiczenia 

wykład problemowy i konwer-
satoryjny, opis, burza mózgo-

wa, metody ćwiczeniowo-
praktyczne, dyskusja, referat 

praca (referat), samoocena ustna,  
ocena koleżeńska/nauczycielska 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 
Praca zaliczeniowa (referat): 35% 
Aktywność, zadania realizowane na zajęciach: 35% 
Zadania domowe: 20% 
Obecność: 10% 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: ćwiczenia 
1. Diagnoza kultury współczesnej jako przestrzeni kontekstowej dla stylistyki i kultury języka. Kategorie cyberprzestrzeni, 
popkultury i postmodernizmu.  
2. Stylistyka jako dział nauki o języku zajmujący się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi. Pojęcie stylu – 
opis i typologia. 
3. Styl – normy i środki językowe użyte w wypowiedzi ze względu na realizowane przez tę wypowiedź funkcje. Akt komu-
nikacji mówionej i pisanej. Funkcje wypowiedzi i komunikatów. Kompetencja językowa i komunikacyjna. Badanie indywi-
dualnych sposobów posługiwania się językiem, używania określonych środków językowych w celu osiągnięcia zamierzo-
nych efektów oraz ze względu na realizację funkcji, którą ma spełniać dana wypowiedź. 
4. Stylistyka językoznawcza. Społeczne style funkcjonalne. Wyznaczniki poszczególnych stylów. Style i tendencje współ-
czesnej polszczyzny. 
5. Klasyfikacja i przykłady błędów językowych. Błędy zewnątrzjęzykowe: w odmianie mówionej języka (w artykulacji, ak-
centowaniu, intonacji) i w odmianie pisanej (ortograficzne, interpunkcyjne). Błędy wewnątrzjęzykowe spotykane w oby-
dwu odmianach języka: fleksyjne, składniowe, słownikowe (leksykalne), stylistyczne. Przykłady błędów słownikowo-
frazeologicznych (pleonazmy i kontaminacje) i gramatycznych. Rażące i nierażące błędy leksykalne, frazeologiczne i słowo-
twórcze – analiza zestawienia prof. Andrzeja Markowskiego. 
6. Styl jako indywidualne sposoby posługiwania się językiem, mające na celu osiągnięcie efektów estetycznych. Styl rozu-
miany jako jednostkowe innowacje językowe w wypowiedzi, traktowane jako wyraz osobowości mówiącego. 
7. Stylistyka literacka jako dział poetyki. Styl artystyczny, styl autora, styl dzieła literackiego, styl gatunku literackiego. Po-
jęcie stylizacji. Zainteresowania i preferencje czytelnicze. 
8. Stylistyka jako wyraz osobowości autora, twórcy, tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, mówiącego. 
9. Język w przestrzeni współczesnych mediów. Stylistyka dziennikarska. Rozpoznawanie i opis sposobów językowego 
ukształtowania wypowiedzi (np. w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych) na wybranych przykładach. Problem 
manipulacji a skuteczności komunikacji. 
10. Wybrane zagadnienia współczesnej semantyki językowej i lingwistyki – kłamstwo a wzorce zachowań kulturowych, 
semantyka kolorów, semantyka negacji, semantyka inności, semantyka rzeczowników zbiorowych. Pogranicza lingwistyki  
– lingwistyka „płci”, zjawiska seksizmu językowego we współczesnej polszczyźnie. 
11. Wskazanie znaczenia roli stylistyki praktycznej, kultury języka, retoryki i pragmatyki w skutecznym komunikowaniu się. 

11. Wymagane środki dydaktyczne: sprzęt dydaktyczny (rzutnik, ekran, laptop), pomoce naukowe: materiały multimedial-

ne, elektroniczne i tradycyjne (drukowane). 
12. Literatura przedmiotu: 

 a. Literatura podstawowa: 

• Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa pod redakcją E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 
2006 

• Karpowicz T., Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009 

• Markowski A., Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2009 

• Pelc J. (red.), Język współczesnej humanistyki, Warszawa 2000 

• Wierzbiński J. (red.), Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu: studia opisowe i komparatywne, Łódź 2004 

• Witosz B. (red.), Stylistyka a pragmatyka, Katowice 2001 
 

b. Literatura uzupełniająca: 

• Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo "a5", Kraków 2007. 
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• Belczyk A., Poradnik tłumacza, Wydaw. Idea, Kraków 2009. 

• Dobrzyńska T., Tekst – styl – poetyka: zbiór studiów, Universitas, Kraków 2003. 

• Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

• Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska: zarys, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

• Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Park, Bielsko-Biała 2008. 

• Moch W., Hip hop - kultura miasta : leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szko-
ły Gospodarki, Bydgoszcz 2008. 

• Mosiołek-Kłosińska K., Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Wydawnictwa Naukowe PWN, War-
szawa 2014. 

• Pisarek W., O mediach i języku, Universitas, Kraków 2007. 

• Polszczyzna bydgoszczan: historia i współczesność, Święcicka M. (red.), Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 
2003. 

• Punkt widzenia w języku i w kulturze, Bartmiński J., Niebrzegowska S., Nycz R. (red.), Wydaw. Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin 2004.  

• Style konwersacyjne, pod red. B. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006. 

• Współczesne teorie przekładu: antologia, pod red. P. Bukowskiego, M. Heydel, Znak, Kraków 2009. 

• Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): materiały pomocnicze w wersji papierowej i elektronicznej. 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Ćwiczenia dr Marcin Smoliński 
 


