
Питання до підсумкової атестації (кваліфікаційного екзамену) 

з для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література 

(польська), українська мова і література)», спеціальність 

014 «Середня освіта (Мова і література (польська))», галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 

(денної форми навчання)  

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Пісня як жанр фольклору. Пісні літературного походження. 

2. Казки і легенди як жанри фольклору. 

3. Патріотизм та героїка «Слово о полку Ігоревім».  

4. Історичне значення і літературні особливості найдавніших літописів Київської 

держави та пізніших козацьких літописів. 

5. Григорій Сковорода. Літературна творчість. 

6.  «Енеїда» І.Котляревського та її  значення для української культури. 

7. Основні школи та специфіка творчості українських романтиків. 

8. Періодизація життя та творчості Тараса Шевченка. Ранній період творчості (до 

1847 р.). 

9. Творчість Т.Шевченка періоду заслання і періоду після заслання (з 1847 до 1861 

р.). Філософська та релігійна проблематика. 

10. Значення творчості І. Нечуя-Левицького для розвитку української літератури. 

Повісті «Микола Джеря», «Кайдашева сім'я», «Хмари», історичний роман «Князь 

Вишневецький». 

11. Проблематика і натуралістичні аспекти роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

П.Мирного. 

12. Біографія Івана Франка. Еволюція його світогляду. Формально-стильова та ідейна 

різноманітність поезії І.Франка. 

13. Художнє відображення соціально-психологічних, політичних і моральних проблем 

у прозі Івана Франка. Типовість образів та їх індивідуалізація в романі «Перехресні 

стежки». 

14. Модерністична специфіка прози М.Коцюбинського, О. Кобилянської, В.Стефаника 

і В.Винниченка. 

15. Неоромантична характеристика творчості Лесі Українки. Ідеї, мотиви стилю. 

16. Розстріляне Відродження: ідеї, дух, трагедія талантів. Основні представники 

(М.Хвильовий, В.Підмогильний, М.Куліш, М.Зеров, Г.Косинка та ін.). 

17. М.Хвильовий. Загальна характеристика творчості. Ідейна еволюція   письменника. 

18. Неоромантична творчість письменників-вісниківців: Є.Маланюк, Л.Мосендз, 

Ю.Липа, О.Ольжич, О.Теліга, Ю.Дараган, Ю.Клен. Ідеї, естетичні засади, місце в 

історії літератури. 

19. Вісниківські концепти і націософія поезії Євгена Маланюка (збірки «Стилет і 

стилос», «Гербарій», «Земля й залізо», «Земна Мадонна», «Перстень Полікрата»). 

20. Українська радянська література як «корозія талантів». Метод соцреалізму. 

Основні представники (П.Тичина, М. Рильський, А. Малишко, Ю. Яновський, 

М. Стельмах, О. Гончар). 

21. Ідейно-естетичні особливості прозової творчості О.Турянського, І.Багряного, 

У. Самчука, В. Барки. 

22. Шістдесятництво як літературне й суспільне явище, його течії та основні 

представники (В. Симоненко, Л. Костенко, Д. Павличко, І. Драч, Б. Олійник та ін.). 

23. Ліна Костенко. Поетичні та прозові твори. Романи «Маруся Чурай», «Берестечко». 

Своєрідність поетичного стилю і вершинні здобутки творчості Л. Костенко. 



24. Дисидентство в українській літературі та суспільному житті 60-80-х років. 

Творчість (В. Стуса, І. Світличного, З. Красівського, Ігор та Ірина Калинці). 

25. Специфіка літературної творчості у 1980-х рр. (В. Герасим’юк, Ю. Андрухович, 

І.Малкович, О.Лишега). 

26. Специфіка літературного процесу періоду Незалежності. Основні течії і 

представники (В. Медвідь, Є. Пашковський, М. Матіос, Г. Пагутяк, С. Жадан, 

І. Павлюк). 

27. Поняття літератури як виду мистецтва. Літературні роди, види, жанри. 

28. Ідея (сутність) мистецтва. Основні критерії художності. 

29. Чотирирівнева макроструктура літературного твору: зовнішня форма, внутрішня 

форма, зміст і сенс. 

30. Основні стилі і напрями в історико-літературному процесі, їхня характеристика (на 

вибір). 

 

 

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ідейно-художній зміст «Іліади» Гомера. 

2. «Дафніс і Хлоя» Лонга як типовий зразок грецького роману. 

3. Давньогрецький театр як явище культури. Есхіл – «батько» давньогрецької 

трагедії. 

4. Поняття про середньовічну релігійну літературу та роль Біблії у її формуванні. 

5. Причини виникнення середньовічної міської літератури та її стиль. Сатиричні і 

дидактичні жанри міської літератури. Середньовічна драма.  Лірика 

середньовічних міст. 

6. Роман Мігеля де Сервантеса у контексті іспанського Відродження. 

7. Вільям Шекспір: драматична та сонетна творчість. Шекспірівське питання. 

8. Загальна характеристика бароко як літературного напряму ХVІІ ст. (на 

прикладі філософської драми Кальдерона «Життя – це сон»). 

9. Загальна характеристика класицизму як літературного напряму ХVІІ ст. 

(наприкладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»). 

10. Втілення художньо-естетичних принципів класицизму в творчості драматургів (на 

прикладі творів П. Корнеля «Сід» або Ж. Расіна «Федра»). 

11. Просвітництво як ідейний рух, визначити комплекс його ідей, основні ознаки 

всесвітньої літератури цієї доби.«Робінзон Крузо» Д. Дефо як реалістичний 

просвітницький роман. 

12. Ідейно-художні особливості творчості Вольтера. Загальна характеристика 

філософської повісті «Простак». 

13. Особливості німецького романтизму. Творчість Е.Т.А. Гофмана. 

14.  Особливості англійського романтизму. Творчість Дж. Байрона. 

15.  Особливості французького романтизму Творчість В.Гюго.   

16.  Особливості польського романтизму. Творчість А.Міцкевича.  

17. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч. Діккенса (на 

матеріалі творів за вибором студента). 

18. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на матеріалі 

творів Стендаля або О. де Бальзака – за вибором студента). 

19. Специфіка американського реалізму та творчість Марка Твена (на матеріаліроманів 

«Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди ГекльберріФінна»). 

20. Поняття символізму. Творчість А.Рембо. 

21. Драма-феєрія М.Метерлінка «Синій птах». 

22. Філософсько-естетична та моральна проблема роману «Портрет ДоріанаГрея» 

О.Вайлда. 

23.  Особливості творчості Рільке.  Р.М.Рільке й Україна.  



24. Філософія та естетика модернізму. 

25. Концепція світу і людини та їх реалізація в творчості Ф.Кафки. 

26. Етичний, естетичний та філософський зміст казки А. де Сент-Екзюпері   

«Маленький принц». 

27. Філософська проблематика роману Альбера Камю «Чума». 

28. Філософія роману В.Голдінга «Володар мух». 

29. «Театр абсурду»  Особливості світосприйняття письменників-абсурдистів та їх 

відображення  в структурі нової драми. 

30. Своєрідність філософського роману Айріс Мердок «Чорний принц».  

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА  

 

1. Словоякосновнаодиницямови,йогохарактерніознакийфункції. Лексичне 

значення слова. 

2. Однозначнійбагатозначніслова.Типибагатозначностівукраїнськіймові.  

3. Лексико-семантична система української мови.  Групи слів за значенням  

(омоніми, синоніми, антоніми, пароніми) 

3. Лексика української мови за походженням. Шляхи запозичень. Етапи 

освоєння запозичених слів і семантичні процеси, що їхсупроводжують. 

4. Лексика кодифікована й некодифікована, загальнонародна й регіонально 

або соціально обмеженого використання. Територіально обмежена лексика 

(діалектизми), аспекти їївивчення. Нейтральна та стилістично маркована 

лексика. 

5. Поняття фразеологічної одиниці (фразеологічного звороту). 

Співвідношення між лексичним значенням слова й значеннямфразеологізму. 

Питання класифікації фразеологічних одиниць. Джерела українськоїфразеології. 

6. Українська лексикографія і типологія словників. Словники сучасної мови 

(енциклопедичні, лінгвістичні). Діалектна, історична, етимологічна, 

письменницькалексикографія. 

7. Артикуляційно-акустична природа звука мови і його лінгвістичне 

(фонологічне) визначення. Основні поняття фонології. Розвиток теорії фонеми. 

Фонема йалофони. Система фонем сучасної української мови. Принципи й 

критерії встановлення фонологічності звуковиходиниць. 

8. Система голосних фонем української мови: класифікації, загальна 

характеристика. Система приголосних фонем української мови: класифікації, 

загальна характеристика. 

9. Зміни звуків у мовному потоці та їх фонологічна інтерпретація. 

Модифікації фонем та основні чергування  голосних та приголосних фонем.  

10. Склад як сегментно-надсегментна (просодична) одиниця. Типи складів. 

Теорії складоподілу. Наголос. 

11. Орфоепічні норми та їх суспільне значення. Орфоепічна норма іваріант. 

Орфоепічнінормивсистеміукраїнськоговокалізму   консонантизму. 

12. Український алфавіт (абетка), його писана та друкована форми. 

Співвідношення між літерами українського алфавіту і фонемами української 

літературноїмови. 

13. Український правопис, його історія. Принципи орфографії української 

мови: фонетичний, морфологічний та історичний, або традиційний. Смислові, 

або семантико-диференційні,написання. 

14. Граматичне значення слова. Граматичні форми (засоби) і способи 

вираження граматичних значень в українській мові. Елементи аналітизму в 



морфологічній системі українськоїмови. 

15. Морфеміка і словотвір. Типи  морфем. Основні способи словотворення в 

українській мові. 

16. Іменник як частина мови. Семантичні, морфологічні, синтаксичні та 

словотвірні ознаки. Категорії роду, числа і відмінка іменника (структура 

граматичних значень, функції). 

17. Прикметник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки.  Лексико-

граматичні розряди прикметників. Форми прикметника. 

Парадигматикаприкметників. 

18. Числівник: семантичні, морфологічні та синтаксичніознаки. Семантичні і 

структурні розряди числівників. Особливості відмінювання. 

19. Семантико-функціональна класифікація займенників. Інтерпретація 

займенника в шкільній і науковійморфології. 

20. Дієслово: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Питання про 

обсяг дієслівноїлексеми.  Морфологічні категорії дієслова. Дієвідмінювання. 

21. Дієприкметник і дієприслівник у системі дієслова. Дієслова, що не мають 

форм дієприкметника і дієприслівника. Форми на -но, -то. Інтерпретація 

дієприкметника і дієприслівника в шкільній і науковійморфології. 

22. Прислівник, його частиномовні ознаки. Словотвір прислівників. Питання 

про категорію стану і модальніслова. 

23. Службові слова. Сполучники, прийменники, частки. Питання про 

частиномовний статус вигуків. Взаємоперехід у системі службових і 

повнозначних частинмови. 

24. Речення в ієрархічній системі мовних одиниць. Диференційні та 

типологічні ознакиречення. 

25. Теорія односкладних речень. Критерії класифікації. Питання про 

типологічні обсяги односкладних речень (місце означено-, неозначено- й 

узагальнено-особовихреченьукласифікаційнихсхемахновітньогосинтаксису). 

26. Основні поняття теорії простого ускладненого речення. Ускладнення як 

синтаксичнакатегорія.Питанняпросинтаксичнийстатусреченьізоднорідністю 

тазвертанням. 

27. Принципикласифікаціїскладнихреченьусинтаксичнійтрадиціїісучасній 

синтаксичній теорії. Складносурядне речення. Загальна характеристика. 

28.  Структурні особливості  та семантико-структурні типи складнопідрядних 

речень. Складнопідрядні багатокомпонентні речення. 

29.  Проблема статусу складних безсполучникових речень. Розділові знаки в 

безсполучникових реченнях. Складні сполучниково-безсполучникові речення. 

 

 

 

 



Питання до підсумкової атестації (кваліфікаційного екзамену) для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Середня освіта (Мова і література (польська),  українська мова і література)», 

спеціальність 014 «Середня освіта (Мова і література (польська))», галузь знань 01 

Освіта / Педагогіка (денна та заочна форми навчання) 

 

 

 

 

Польська мова 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури та славістики (протокол № 8 від  

25 вересня  2020 р.) 

 

1. Synkretyzm. Homonimia gramatyczna. Synonimia gramatyczna. 

2. Problem klasyfikacji części mowy. Kryteria stosowane w klasyfikowaniu wyrazów na 

części mowy.  

3. Problem kategorii rodzaju rzeczownika. Kategoria deprecjatywności. 

4. Deklinacja  rzeczowników rodzaju męskiego. Przegląd końcówek rzeczowników 

rodzaju męskiego. 

5. Deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego. Przegląd końcówek rzeczowników 

rodzaju żeńskiego. 

6. Deklinacja rzeczowników rodzaju nijakiego. Przegląd końcówek. 

7. Deklinacja przymiotników. Tworzenie formy mianownika liczby mnogiej 

przymiotników.  

8. Tradycyjna klasyfikacja zaimków. Fleksja zaimków. 

9. Liczebniki główne i zbiorowe: odmiana i składnia.                

10. Czasownik. Kategorie fleksyjne czasownika. Koniugacja czasownika.  

11. Słowotwórstwo morfologiczne. 

12. Termin „leksykologia” i działy leksykologii. 

13. Pojęcie leksykografii. Typy słowników.  

14. Zapożyczenia w języku polskim. Typologie zapożyczeń. Pojęcie internacjonalizmu.  

15. Neologizmy w języku polskim. Klasyfikacje neologizmów. 

16. Archaizmy języka polskiego. Klasyfikacje archaizmów leksykalnych. 

17. Odmiany terytorialne języka polskiego i ich słownictwo.  

18. Sposoby oznaczania miękkości spółgłosek 

19. Przedmiot i zadania fonetyki. Akcent 

20. Aparat artykulacyjny. Opis narządów mowy 

21. Samogłoski i spółgłoski w języku polskim 

22. Upodobnienie 

23. Uproszczenie 

24. Główne części zdania: orzeczenie i podmiot. 

25. Dopełnienie, okolicznik, przydawka. 

26. Parataksa. Typy zdań złożonych współrzędnie. 

27. Hipotaksa. Typy zdań złożonych podrzędnie. 

28. Związki zgody. 

29. Związki rządu. 

30. Szyk wyrazów w polskim zdaniu. 

 

 



Історія польської літератури 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури та славістики (протокол № 8 від  

25 вересня  2020 р.) 

 

 

1. „Bogurodzica” – najstarszy zabytek literatury polskiej: gatunek, geneza, adresaci i 

rodzaje próśb, archaizmy. Charakterystyka porównawcza tradycji literackich oraz 

wizerunku Matki Bożej Maryi w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”. 

2. Średniowieczna literatura religijno-dydaktyczna. Elementy satyryczne i motywy dance 

macabre w „Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Elementy psychomachii i 

dydaktyzm w utworze „Skarga umierającego”. „Dusza z ciała wyleciała” – wzorzec 

liryki sytuacyjnej. 

3. Jan Kochanowski – ojciec polskiej literatury. „Pieśni”, „Fraszki” i „Treny” – 

arcydzieła polskiej liryki renesansowej: zawartość filozoficzna, charakterystyka 

gatunkowa i tematyczna, interpretacja wybranych utworów. 

4. Mikołaj Rej – wybitny przedstawiciel literatury polskiego Odrodzenia. „Krótka 

rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem” – renesansowy gatunek dialogowo-

publicystyczny: wątki społeczne, polityczne i obyczajowe, koloryt językowy i środki 

poetyckie. 

5. Szymon Szymonowic – polski humanista i poeta okresu Renesansu. Zbiór „Sielanki”: 

tradycja gatunkowa, dydaktyzm, walory językowe i stylistyczne, obraz wsi i życia 

chłopów w utworze „Żeńcy”. 

6. Wacław Potocki – typowy przedstawiciel poezji ziemiańskiej w polskim Baroku, 

epopeja „Wojna Chocimska”: przebieg akcji, wzory gatunkowe, ideał wodza. Jan 

Chryzostom Pasek – polski pamiętnikarz barokowy, „Pamiętniki” i ich znaczenie dla 

rozwoju polskiej powieści historycznej. 

7. Szymon Zimorowic – wybitny polski poeta barokowy. „Roksolanki” – arcydzieło 

polskiej liryki miłosnej: etymologia tytułu, specyfika gatunkowa i stylistyczna, 

metaforyka refleksji miłosnych. 

8. Ignacy Krasicki – czołowy przedstawiciel polskiego Oświecenia. „Bajki” i „Satyry”: 

zawartość tematyczna, cechy artystyczne. „Wstęp do bajek” jak wykład filozofii 

moralizatorskiej Krasickiego. 

9. Adam Mickiewicz – wieszcz polskiego narodu, zarys biografii. „Dziady” jak 

encyklopedia Romantyzmu. „Dziady cz. II”: wątki sakralne i ludyczne, filozofia i 

estetyka. „Dziady cz. IV”: obraz tragicznego kochanka, spór „czucia” i „rozumu”. 

„Dziady cz. III”: martyrologia narodu polskiego, obraz społeczeństwa polskiego, 

mistycyzm. Konrad jak idealna wizja bohatera romantycznego. 

10. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – manifest ideowy i artystyczny 

Romantyzmu, interpretacja wybranych utworów. „Konrad Wallenrod”: interpretacja 

motta, tragizm głównego bohatera, funkcje pieśni Halbana, cechy romantycznej 

powieści poetyckiej. 

11. „Pan Tadeusz” Adam Mickiewicza jak epopeja narodowa: wiodące wątki, obyczaje i 

przyroda w epopei, obraz Soplicowa a tło historyczno-polityczne, interpretacja 

„Inwokacji” i „Epilogu”. 

12. Juliusz Słowacki – czołowy poeta romantyczny, zarys biografii. „Balladyna” jak 

nowatorski dramat romantyczny: tragedia o władzy, etyce i naturze ludzkiej, świat 

realny i świat fantastyczny, ironiczna wizja historii. 



13. „Kordian” Juliusza Słowackiego jak dramat romantyczny: koncepcja bohatera 

romantycznego, monolog na szczycie Mont Blanc, wizja Europy i polskiego 

społeczeństwa, ocena powstania listopadowego. 

14. Zygmunt Krasiński – polski poeta romantyczny: zarys biografii, ewolucja twórcza, 

główne dzieła. „Nie-Boska komedia” – dramat romantyczny i metafizyczny. 

15. Powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”: geneza i genologia, obraz powstania 

styczniowego, panorama społeczna wsi, topos skłóconych rodów a wątek miłosny, 

psychologiczne portrety kobiet. 

16.  „Lalka” Bolesława Prusa – powieść o „straconych złudzeniach”: główni bohaterowie, 

panorama społeczeństwa Warszawy, wątki miłosny i historyczny, geneza i funkcja 

tytułu powieści. 

17. Zarys biografii Henryka Sienkiewicza. „Ogniem i mieczem” – powieść przygodowa i 

romans historyczny, wizja historii a kontrowersje wyobraźni, Jan Skrzetuski jak ideał 

rycerza, koloryt postaci Bohuna, zbiorowy obraz szlachty, wątek miłosny. 

18. „Quo vadis” – najsławniejsza powieść historyczna Henryka Sienkiewicza: obraz 

Rzymu, postaci Nerona, poety Petroniusza, filozofa Seneki, konfrontacja świata 

pogańskiego i chrześcijańskiego, wątek Ligii i Marka Winicjusza, wartości 

chrześcijańskie powieści. 

19. Twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Leopolda Staffa okresu młodopolskiego: 

zarys ogólny, wiodące tematy i motywy, interpretacja wybranych wierszy. 

20. Powieść Władysława Reymonta „Chłopi”: uniwersalne motywy, saga rodzinna, 

wizerunek zbiorowości chłopskiej, wartości ziemi i etos pracy. 

21. Wymiar historyczny i indywidualny, wizja rewolucji i problematyka psychologiczna 

w powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. 

22. Powieść Zofii Nałkowskiej „Granica”: fabuła melodramatyczna i głębszy sens 

powieści, dzieje życiowe i upadek moralny bohatera, psychologia kobiety. 

23. Świat przedstawiony cyklu prozy poetyckiej Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe”: 

obraz miasta jak topos realny i oniryczny, narrator-bohater i postać ojca, wiodące 

motywy, czas i przestrzeń. 

24. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza – powieść awangardowa i groteskowa: filozofia 

formy, pojęcia „gęby” i „pupy”, główny bohater jak człowiek niedojrzały. 

25. Dokumentacja Holokaustu i obraz uniwersalnego zła w cyklu opowiadań Zofii 

Nałkowskiej „Medaliony” i zbiorze reportaży Hanny Krall „Zdążyć przed Panem 

Bogiem”. Opowiadania oświęcimskie Tadeusza Borowskiego. 

26. Poezja Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza: od katastrofizmu do dyskursywności 

i nadrealizmu. Tom „Ocalenie” Miłosza: misja poety i postawa podmiotu lirycznego. 

Tom „Niepokój” Różewicza: autotematyczny podmiot liryczny, psychologia 

człowieka zagubionego. 

27. Poezja Wisławy Szymborskiej: intelektualizm i tematy autoironiczne, lapidarność 

formy, problemy ontologiczne i egzystencjalne, refleksje o przemijaniu i śmierci, 

interpretacja wybranych wierszy. 

28. Transformacja ustrojowa 1989 roku i „nowy początek” w polskiej literaturze 

najnowszej: zerwanie z literaturą zaangażowaną, nowe postawy poetów formacji 

„bruLionu”, poezja Marcina Świetlickiego i Jacka Podsiadły. 

29. Twórczość Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka w najnowszej literaturze polskiej. 

„Prawiek i inne czasy” Tokarczuk – polska odmiana realizmu magicznego i proza 

mitograficzna. Temat „małej ojczyzny” w „Opowieściach galicyjskich” i „Dukli” 

Stasiuka. 



30. Powieść Doroty Masłowskiej „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” – 

pierwsza wielka powieść realistyczna po przełomie 1989 roku. Twórczość Wojciecha 

Kuczoka w najnowszej prozie polskiej, antropologia traumy w powieści „Gnój”. 

 

Методика навчання польської мови та польської літератури 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури та славістики (протокол № 8 від  

25 вересня  2020 р.) 

 

 

1. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura 

i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. 

2. Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji 

wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i 

składnia ucznia w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego 

słownika. 

3. Nauczanie wymowy i intonacji. Fonetyka. Wymowa i jej znaczenie w opanowywaniu 

języka obcego. Miejsca trudne. Techniki nauczania wymowy. 

4. Nauczanie pisowni. Alfabet. Pismo a mowa. Zasady pisowni. Ortografia w nauczaniu 

języka polskiego jako obcego. Techniki nauczania pisowni. 

5. Nauczanie słownictwa. Słownictwo a kompetencja komunikacyjna. Kompetencja 

leksykalna. Dobór materiału leksykalnego.  

6. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Techniki nauczania 

słownictwa. Gęstość słownictwa. Słownictwo a sprawności językowe. Słowniki 

użyteczne w nauce języka polskiego jako obcego. 

7. Nauczanie gramatyki. Gramatyka w nauczaniu języka obcego. Kompetencja 

gramatyczna. Gramatyka pedagogiczna a gramatyka naukowa. 

8. Pierwsze programy gramatyczne do nauczania języka polskiego jako obcego. Uwagi 

ogólne na temat nauczania gramatyki. Techniki nauczania gramatyki. Poprawianie 

błędów. 

9. Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych. Rozumienie ze słuchu.  Słuchanie ze 

zrozumieniem. Słyszenie a słuchanie. Efektywność słuchania. Słuchanie a mówienie. 

Słuchanie a czytanie. Sprawność rozumienia ze słuchu. Techniki nauczania 

rozumienia ze słuchu. Przykładowe techniki pracy z tekstem. Podstawowe zasady 

nauczania rozumienia ze słuchu. 

10. Mówienie. Komunikowanie (porozumiewanie się). Komunikacja werbalna. 

Komunikacja niewerbalna.  Kod mówiony a kod pisany. Kod mówiony – kiedy i jak 

go uczyć? 

11. Techniki nauczania mówienia. Łączenie mówienia z innymi sprawnościami. Ocena 

postępów w mówieniu. Podstawowe zasady nauczania mówienia. 

12. Pisanie. Komunikacja pisemna.  Dlaczego pisanie jest trudne? Pisanie a czytanie. 

Język pisany a język mówiony.  Język pisany – czy i jak go uczyć? Techniki 

nauczania pisania. Poprawa i ocena prac. 

13. Kontrola wyników w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Testy językowe i ich 

rodzaje. Kryteria poprawności testu językowego. Klasyfikacja testów. Rodzaje zadań 

testowych i jednostek testu. 

14. Możliwości wykorzystania komputera na lekcjach języka polskiego. 

15. Organizacja pracy domowej ucznia. Kontrola osiągnięć ucznia. Błędy kontroli. 



16. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego 

i kulturalnego w poszczególnych klasach. Integracja kształcenia językowego z 

kształceniem literackim. 

17. Projektowanie zajęć z literatury polskiej. Warsztat pracy nauczyciela – konstruowanie 

planów pracy, konspektów, scenariuszy, dobór środków dydaktycznych. Rola 

polonisty w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w kulturze wysokiej. 

18. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki 

czytania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

19. Praca z tekstem literackim – sposoby i formy realizacji dominujących w 

poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), 

dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. 

Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów. 

20. Metody, strategie, formy pracy uczniów na zajęciach literatury – klasyfikacja i 

charakterystyka. 

21. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik 

wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie książki, teatru, filmu, 

muzyki. Lekcje literatury a świat mediów elektronicznych w środowisku ucznia. 

22. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (zadanie dydaktyczne, 

podstawy opracowania, zasady wprowadzenia elementów wiedzy biograficznej). 

23. Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia tekstu literackiego w klasach młodszych. 

24. Epika na lekcjach języka polskiego; program a praca z tekstem epickim: narracja, 

świat przedstawiony, budowa świata przedstawionego, ogólny sens utworu, 

przywołanie właściwych kontekstów oraz ich poszukiwanie w trakcie odczytania 

sensu utworu. 

25. Liryka na lekcjach języka polskiego (przygotowanie do odbioru, analiza formy, 

ćwiczenia językowe na podstawie wiersza, wpływ wiersza na ucznia, nauka 

deklamacji). 

26. Utwór dramatyczny na lekcjach języka polskiego. Przyswajanie  podstawowej 

terminologii podczas pracy nad tekstem, poznawanie dziejów konwencji 

dramatycznych, pogłębianie wiedzy na temat dramaturgii polskiej i obcej (analiza 

rozmaitych form scenicznych oraz poszczególnych elementów struktury dramatu, jak 

problematyka postaci, ukształtowanie zdarzeń, semantyka i funkcja rekwizytu, kreacja 

czasu i przestrzeni, forma teatralna dramatu, budowa warstwy językowej). 

27. Przekład intersemiotyczny w kształceniu literackim. Ogólna charakterystyka metody 

przekładu intersemiotycznego. Przykłady zastosowania metody przekładu 

intersemiotycznego w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej (przekład obrazu 

literackiego na wypowiedź plastyczną, działania dramowe w polonistycznej edukacji 

wczesnoszkolnej). 

28. Ćwiczenia w czytaniu, rozumieniu i interpretacji tekstów naukowych i 

publicystycznych na lekcjach języka polskiego. Rola słowników. 

29. Film jako kontekst dzieła literackiego. Swoistość adaptacji filmowej, rodzaje 

adaptacji. 

30. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny 

wypowiedzi i wypracowań uczniowskich. 

 


