
 

 

PROGRAM NAUCZANIA Język chiński MODUŁ M3 („Mówimy po chińsku” Katarzyna Pawlak, Lin Kai-yu, lekcja 7-9) - 

poziom A1 

Wymagania wstępne 

 

 

Ukończony M2lub opanowany materiał odpowiadający M2. Student potrafi się przywitać, przedstawić 

siebie i inną osobę. Prowadzić rozmowę na podstawowe tematy korzystając z podstawowego 

słownictwa. 

Student może uczestniczyć w zajęciach na poziomie od „zera” po zdaniu egzaminu na poziomie B2 z 

wybranego przez siebie języka, oferowanego na PW. 

 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 
 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości języka chińskiego na poziomie A1 (trzeci moduł z 3) 

zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie 

wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi napisać tekst w edytorze NJ Star, e-mail, sms. Potrafi wypełniać formularze z 

danymi osobowymi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Potrafi opisać swoją rodzinę, miejsce 

zamieszkania, potrafi powiedzieć gdzie studiuje i jaki kierunek. Potrafi napisać CV. 

Czytanie: Student rozumie znane nazwy i słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i 

plakatach lub w katalogach. Rozumie proste teksty dotyczące znanych mu tematów dnia codziennego. 

Poznaje alternatywne sposoby mówienia o dniach tygodnia oraz użycia czasu przeszłego. 

Mówienie: Student potrafi w sposób płynny wypowiadać zdania w języku chińskim. Posiada wiedzę o 

podstawowych konstrukcjach gramatycznych. Używa swobodnie fraz „verbum obietum”. Poznaje 

zastosowanie partykuły „de” wprowadzającej okolicznik sposobu. Poznaje sposoby na precyzyjne 

określenie położenia (określniki miejsca). Pory dnia i czas w języku chińskim, dni tygodnia, miesiące, lata. 

Student poznaje sposoby mówienia w czasie przeszłym. 

Treści kształcenia 
Komunikacja – Sprawności:  rozwój słownictwa i precyzji wypowiedzi. Czas przeszły 

Słownictwo i gramatyka:  partykuła „得”i użycie z czasownikiem 

Kultura: ewolucja pisma, astrologia chińska 

Literatura  

„Mówimy po chińsku” Katarzyna Pawlak, Lin Kai-yu 

 

 

www.chineseskils.com 

www.pleco.com 

www.NJStar.com 

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych, przygotowanie 
do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS    

http://www.chineseskils.com/
http://www.pleco.com/
http://www.njstar.com/


 

 

Kryteria zaliczenia ▪ obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
▪ zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
▪ wykonanie wszystkich prac domowych 
▪ aktywne uczestnictwo w zajęciach 

▪ uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego w części 
pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania gramatyczne i leksykalne, a w 
części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%) 

 

 

 


