
KARTA PRZEDMIOTU 

JĘZYK CHIŃSKI MODUŁ 3/POZIOM A1  

Opis Przedmiotu 

Kod przedmiotu  

Nazwa przedmiotu Język obcy 

Wersja przedmiotu 1 

A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów 

Poziom kształcenia Studia I stopnia 

Forma i tryb 
prowadzenia 
studiów 

 
Studia stacjonarne 

Kierunek studiów Wszystkie kierunki 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka 
realizująca 
przedmiot na 
zlecenie jednostki 
prowadzącej 
przedmiot 

 
 
Studium Języków Obcych 

Koordynator 
przedmiotu 

 
Lektorzy zatrudnieni w SJO 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy Język chiński 

Poziom przedmiotu A1 

Status przedmiotu Przedmiot obowiązkowy 

Język prowadzenia 
zajęć 

Polski/chiński 

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

 
Semestr 1-6 (przedmiot wybierany przez studenta w zależności od poziomu 
zaawansowania) 

Wymagania wstępne Wiedza na poziomie M2 
Student zna około 300 podstawowych znaków (czytanie, mówienie, pisanie), 
potrafi zrobić proste zakupy, liczyć (małe jak i duże liczby), zna nazwy 
podstawowych walut, potrafi posługiwać się przybliżeniami, potrafi poprosić 
o pożyczenie przedmiotu, potrafi wypowiedzieć się o swoich 
umiejętnościach, przedstawić swoją rodzinę, zna kolory i potrafi opisać 
podstawowe cechy przedmiotów (mały-duży, stary-nowy, ładny-brzydki). 

Limit liczby 
studentów 

12-24 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie A1 w zakresie języka ogólnego 
 

Efekty kształcenia (z 
podziałem na W, U, 
KS) 

W
ie

d
za

 

Student zna około 500 znaków chińskich, zna omawiane 
zagadnienia gramatyczne, jest zaznajomiony z geografią Chin, zna 
nazwy chińskich prowincji i głównych miast, jest zaznajomiony ze 
strukturą egzaminu HSK 1. 
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Pisanie: Student potrafi prawidłowo napisać około 500 znaków 
chińskich, potrafi za ich pomocą napisać krótkie teksty (ok. 100 
znaków chińskich) związane z poznawanymi treściami. 
Czytanie: Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty 
składające się z poznanych 500 podstawowych znaków chińskich 
Mówienie: potrafi mówić o swoich kompetencjach, zdolnościach i 
umiejętnościach, potrafi umówić się na spotkanie, potrafi mówić 
o tym, jak spędza czas wolny, potrafi określać wzajemne 
położenie obiektów względem siebie, zna podstawowe określenia 
czasu 
Słuchanie: Potrafi zrozumieć wypowiadane wolno kilkuzdaniowe 
wypowiedzi i dłuższe dialogi . 
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e Umiejętność szybkiej pracy w parach, kompetencje kulturowe 
(zróżnicowanie geograficzne i kulturowe Chin, kalendarz chiński). 

Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godzin 

Treści kształcenia Tematyka: umiejętności, zdolności i kompetencje, plany i spędzanie czasu 
wolnego, umawianie się w konkretnym miejscu i godzinie, położenie obiektu  
Zagadnienia gramatyczne:  czasowniko-dopełnienie (VO), partykuła 得 de, 
określenia czasu punktowego i czasu trwania. 

Metody sprawdzania 
efektów 

Praca na lekcji 
Prace domowe 
Test modułowy 

Egzamin Nie 
 

Literatura 
(podręcznik + 
materiały własne) 

„Mówimy po chińsku” Lin Kai-yu, Katarzyna Pawlak, Wiedza Powszechna  
Komplet materiałów w formie PDF autorstwa lektorki 
 

Witryna www 
przedmiotu 

 
www.sjo.pw.edu.pl 

D. Nakład pracy studenta 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba godzin pracy 
studenta związanych 
z osiągnięciem 
efektów kształcenia 

30 godzin zajęcia + 30 godzin praca własna studenta (w tym przygotowanie 
do zajęć, przygotowanie do testu modułowego). 

E. Informacje dodatkowe 

Uwagi Student może wybrać lektorat języka chińskiego na poziomie A1 po 
uprzednim zdaniu egzaminu B2 z innego języka. W celu zapisania się do 
grupy M3 należy zaliczyć grupę M 2. 



Wymagania do 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach (każda nieusprawiedliwiona nieobecność to odjęcie 3 
punktów od puli punktów, powyżej 2 nieobecności – zaliczanie ustne 
materiału)  
Wykonanie wszystkich prac domowych (max 30 punktów) 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (max 10 punktów) 
Zaliczenie testu modułowego (max 60 punktów) 
Powyższe elementy dają sumę 100 punktów, zalicza 60 punktów 

Data aktualizacji 30.06.2012 

 

 


