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Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIA KABATA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu kultury jezyka, wykształcenie umiejetnosci sprawnego posługiwania sie
jezykiem i redagowania tekstów zróznicowanych stylistycznie, znajomosc kulturotwórczej roli jezyka

Wymagania wstępne: Student posiada podstawowa wiedze o języku, z zakresu gramatyki, interpunkcji, ortografii i interpunkcji polskiej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma uporzadkowana wiedze o współczesnym
jezyku polskim, komunikacji w jezyku ojczystym,
róznicach miedzy przekazem ustnym a pisemnym,
normie jezykowej.

K_W01
K_W071 EP1

umiejętności

Analizuje i ocenia zjawiska jezykowe. Redaguje róznego
rodzaju teksty zgodnie z zasadami współczesnej normy
jezykowej. Rozumie zasady komunikacji jezykowej w
róznego rodzaju tekstach

K_U04
K_U06
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebe uczenia sie i doskonalenia własnej
sprawnosci jezykowej K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: poprawna polszczyzna w praktyce

Forma zajęć: wykład

21. Norma i kodyfikacja. Ustawa o języku polskim 2

42. Kryteria poprawności językowej 2

43. Normatywna ocena neologizmów i zapożyczeń. 2

44. Zmiany w strukturze gramatycznej polszczyzny. 2

55. Dyskusyjne zagadnienia polskiej ortografii i interpunkcji 2

36. Wymowa Polaków a norma wymawieniowa 2

37. Etykieta językowa 2

wykład, dyskusja, analiza poprawnosciowa.Metody kształcenia
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A. Markowski (2005):  Kultura jezyka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne , PWN , Warszawa, PWN, Warszawa

A. Markowski (2008): Wielki słownik poprawnej polszczyzny , PWN , Warszawa, PWN, Warszawa

H. Jadacka (2005):  Kultura jezyka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia., PWN , Warszawa, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu ze sprawnosci jezykowej. O ocenie decyduje liczba popełnionych w tekscie błedów
jezykowych.
3 błedy - ocena bardzo dobra
4 błedy - ocena dobra plus
5-6 błedów - ocena dobra
7-9 błedów - ocena dostateczna plus
10-12 błedów ocena dostateczna
13 i wiecej błedów - ocena niedostateczna
Ocena z testu jest ocena z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian w formie testu ze sprawnosci jezykowej. O ocenie decyduje liczba popełnionych w tekscie błedów
jezykowych.
3 błedy - ocena bardzo dobra
4 błedy - ocena dobra plus
5-6 błedów - ocena dobra
7-9 błedów - ocena dostateczna plus
10-12 błedów ocena dostateczna
13 i wiecej błedów - ocena niedostateczna
Ocena z testu jest ocena z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 poprawna polszczyzna w praktyce Nieobliczana

2 poprawna polszczyzna w praktyce [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2


