
PROGRAM NAUCZANIA Język japoński MODUŁ M2 (Marugoto Starter A1, lekcje 10-18) - poziom A1 

Wymagania wstępne Zaliczony moduł M1 lub opanowany materiał na poziomie modułu M1. 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. japońskiego na poziomie A1 (drugi moduł z 3) zgodnie z 
Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie wyszczególnionych 
poniżej efektów uczenia się. 

Pisanie: Student potrafi napisać prosty tekst, w którym opisuje swoje hobby, tłumaczy jak przemieszcza się 
pomiędzy dwoma punktami w mieście, opisuje co chciałby kupić na wycieczce w Japonii, co robił w miniony 
weekend i jak mu się podobało, opisuje wybraną podróż z przeszłości. 

Czytanie: Student rozumie proste teksty dotyczące znanych mu tematów dnia codziennego, zapisane 
sylabariuszami hiragana i katakana oraz przy użyciu ok. 60 podstawowych znaków kanji. 

Mówienie: Student potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca jest gotów mówić wolniej i 
powtarzać swoje wypowiedzi. Potrafi opowiedzieć, co lubi, co potrafi, zaprosić rozmówcę na wspólne wyjście 
na wydarzenie, opisać co robił w przeszłości, np. w miniony weekend lub w wakacje. 

Słuchanie: Student rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące jego hobby, zaplanowanych w 
kalendarzu wydarzeń, drogi w mieście lub podróży w przeszłości, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a mowa 
wyraźna. 

Treści kształcenia Materiał leksykalny: daty, dni tygodnia, ceny, nazwy ubrań, kolory, klasyfikatory, hobby, wydarzenia, podróże 
Materiał gramatyczny: czas przeszły twierdzący i przeczący zdań, w których predykatem jest czasownik, 
przymiotnik -i lub słowo nieodmienne ze spójką finitywną -desu. Podział przymiotników wg grup -i i -na, 
partykuły kara/made, konstrukcja chcenia ~tai, używanie klasyfikatorów w zdaniu 
Sprawności językowe: budowanie umiejętności czytania i mówienia w oparciu o materiał leksykalny z 
podanych rozdziałów, budowanie konwersacji/dialogu, rozumienie ze słuchu 
Wymowa: na zajęciach regularnie ćwiczona jest wymowa i realizowane są ćwiczenia fonetyczne, 
przygotowane przez prowadzącego w oparciu o materiał podręcznika. 

Literatura Marugoto Japanese Language and Culture, Starter A1 ‒ Activities oraz Competences, student otrzymuje 
skany potrzebnych rozdziałów podręcznika (rozdziały 10-18) w ramach opracowanego przez lektora skryptu 
do zajęć. W skład skryptu wchodzą również dodatkowe ćwiczenia opracowane przez lektora.    

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    

Kryteria zaliczenia ▪ obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
▪ zdobycie co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w semestrze ‒ punkty student zdobywa z prac 

domowych, testów cząstkowych oraz za aktywność na zajęciach 
▪ uzyskanie pozytywnej oceny (minimum 60%) z testu modułowego obejmującego czytanie, słuchanie, 

konstruowanie tekstu, wiedzę o piśmie japońskim, wiedzę leksykalną i gramatyczną (waga oceny z testu 
zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%). 
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