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                                                                                                  (skrajne daty)

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 
Nazwa przedmiotu/ modułu Język starocerkiewnosłowiański
Kod przedmiotu/ modułu* MPO3
Wydział (nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek) Wydział Filologiczny

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot

Kierunek studiów Filologia germańska

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna

Rok i semestr studiów Rok 1, semestr 1

Rodzaj przedmiotu ogólnouniwersytecki

Język wykładowy polski
Koordynator
Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących

* - zgodnie z ustaleniami na Wydziale

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS 

Semestr

(nr)
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt.

Inne
(jakie?)

Liczba pkt
ECTS

1 30 2

1.2. Sposób realizacji zajęć  
☐ zajęcia w formie tradycyjnej 
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez 
oceny)

2.WYMAGANIA WSTĘPNE 

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu/modułu 

C1 Przedstawienie okoliczności powstania piśmiennictwa słowiańskiego

C2 Scharakteryzowanie podstawowych form gramatycznych języka staro-cerkiewno-słowiańskiego



C3
Porównanie podstawowych  form gramatycznych języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i języka 
polskiego

C4 Kształtowanie kompetencji społecznych odpowiednich dla poziomu studiów.

3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu ( wypełnia koordynator)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Odniesienie do
efektów

kierunkowych
(KEK)

EK_01
Student ma podstawową wiedzę o gramatyce języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego i jest w stanie skonfrontować ją z 
wiadomościami o gramatyce innych języków słowiańskich, np. 
polskiego; a także zna okoliczności powstania piśmiennictwa 
starosłowiańskiego;

K_W04
K_W008

EK_02 porównuje najważniejsze  cechy fonetyczne i morfologiczne 
współczesnych języków słowiańskich, w tym rosyjskiego
 i polskiego 

K_U10
K_U12

EK_03 potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 
potrafi rozdzielić poszczególne zadania oraz bierze 
odpowiedzialność za własne działania

K_K04
K_K06

3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu 

Treści merytoryczne

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych 

Treści merytoryczne
Język staro-cerkiewno-słowiański na tle innych języków słowiańskich i indoeuropejskich
Podstawowe wiadomości o powstaniu piśmiennictwa słowiańskiego, działalność Cyryla i Metodego, 
głagolica, cyrylica, system graficzny i fonetyczny  języka SCS.
Język staro-cerkiewno-słowiański na tle innych języków słowiańskich i indoeuropejskich
Podstawowe wiadomości o powstaniu piśmiennictwa słowiańskiego, działalność Cyryla i Metodego, 
głagolica, cyrylica, system graficzny i fonetyczny  języka SCS.
Język staro-cerkiewno-słowiański na tle innych języków słowiańskich i indoeuropejskich
Podstawowe wiadomości o powstaniu piśmiennictwa słowiańskiego, działalność Cyryla i Metodego, 
głagolica, cyrylica, system graficzny i fonetyczny  języka SCS.
Język staro-cerkiewno-słowiański na tle innych języków słowiańskich i indoeuropejskich
Przegląd zabytków literackich języka SCS, analiza fragmentów tekstów
Syntetyczne ujęcie rozwoju systemu fonologicznego języka SCS
Osobliwości deklinacji języka SCS
Osobliwości koniugacji SCS
Przegląd wybranych konstrukcji syntaktycznych języka SCS, np. zaimki, imiesłowy, liczebniki, czasy: 
aoryst, imperfectum, perfectum, futurum

3.4 Metody dydaktyczne 



Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach 

4. METODY I KRYTERIA OCENY 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu
Metody oceny efektów kształcenia

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

Forma zajęć
dydaktycznych 

(w., ćw, …)
EK_ 01 Obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium ćw.
EK_ 02 Obserwacja w trakcie zajęć ćw.
EK_ 03 Obserwacja w trakcie zajęć ćw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium  (min. 60% punktów)

5.  CAŁKOWITY  NAKŁAD  PRACY  STUDENTA  POTRZEBNY  DO  OSIĄGNIĘCIA
ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS 

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności
Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów 30
Inne z udziałem nauczyciela
(udział w konsultacjach, egzaminie)

2

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.)

20

SUMA GODZIN 52
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

wymiar godzinowy --------------------------------------------

zasady i formy odbywania praktyk ----------------------------------------------

7. LITERATURA 

Literatura podstawowa:
Bartula, Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej 
na tle porównawczym, Warszawa 1987.
Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.
Fałowski A., Sendero, B. Biesiada słowiańska, Kraków 1992.

Literatura uzupełniająca: 
Lehr-Spławiński L., Bartula Cz., Zarys gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na
tle porównawczym, Wrocław 1976.
Popowska-Taborska H., Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław 
1991..
Friedelówna T., Łapicz Cz.., Język starocerkiewnosłowiański, Toruń 2003
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
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