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Poziom: M1, M2 / A1 (60 godzin) 
Lektor: Katarzyna Pawlak  

Podreczniki: „Mówimy po chińsku” Lin Kai-yu, Katarzyna Pawlak, "A Practical Chinese 

Grammar For Foreigners", Li Dejin 
 

 

Nr. Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

1 Lekcja wstępna. Pismo chińskie - zapoznanie się z zasadami systemu zapisu. Tony języka chińskiego. 

Pinyin - romanizacja języka chińskiego. Wymowa chińska i jej zapis w pinyinie 

2 

Witanie się, przedstawianie 

się, narodowość 

• Zdania z czasownikami xing (nazywać się), jiao (mieć na imię), shi 

(być) 

• Krótkie pytania z partykułą ne 

3 • Zdania pytające z partykułą pytaj ącą ma 

• Zdania pytające z zaimkami pytającymi shei (kto), shenme (co) i na 

(gdzie) 

4 • Utrwalanie powyższych struktur, ćwiczenia 

5 Zwroty grzecznościowe, 

przedstawianie innych osób, 

zapraszanie, być zajętym 

/zmęczonym/mieć czas 

• Zdania z mang (zajęty), hao (dobry), gaoxing (szczęśliwy) 

6 • Zdania porównawcze z wyrazem ye (też) 

7 • Zaimki osobowe w liczbie mnogiej 

8 • Utrwalanie powyższych struktur, ćwiczenia 

9 Lubić/nie lubić, książki, 

języki obce 

• Zai - być w trakcie 

10 • Pytania przez przeczenie 

11 • Zdania z czasownikami posiłkowymi yao chcieć i xihuan lubić 

12 • Powtórzenie powyższych struktur, ćwiczenia 

13 Test modułowy M1, 

pożyczanie rzeczy, zakupy, 

liczenie pieniędzy, liczby do 

100 

• Klasyfikatory (1) 

14 • Klasyfikatory (2) 

15 • Zaimki wskazujące zhe ten i na tamten 

16 • Powtórzenie powyższych struktur, ćwiczenia 

17 Nowe - stare,  

ładne - brzydkie, 

moja rodzina 

• Wyrażanie stosunku posiadania i przynależności, partykuła de 

18 • Posiadanie cechy 

19 • Wszyscy i nikt 

20 • Powtórzenie powyższych struktur, ćwiczenia 

21 Kolory,  

liczby powyżej 100 

 

• Szacowanie, ilość nieokreślona 

22 • Szacowanie, ilość nieokreślona c.d 

23 • Czasownik + dopełnienie jako określenie rzeczownika 

24 • Powtórzenie powyższych struktur, ćwiczenia 

25 Powtórzenie materiału z całego semestru 

26 

27 Test modułowy M2 

28 Zaliczenia 

 


