
Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
rok akademicki 2012/2013

Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

JĘZYK HEBRAJSKI WSPÓŁCZESNY

Forma zajęć: lektorat
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU

1.

2. zapoznanie się z zasadami gramatyki języka hebrajskiego współczesnego w ramach realizowanego materiału.

3.

4.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. lektorat przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli pierwszy rok nauki języka hebrajskiego.
2. umiejętność zapamiętywania i systematycznego uczenia się.
3. umiejętność komunikowania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W27

2. K_W27, K_W34

nauka rozumienia, czytania, pisania i mówienia w języku hebrajskim współczesnym w zakresie podstawowym (do ok. 1600 
słów).

kształcenie umiejętności w zakresie samodzielnego zdobywania informacji w języku hebrajskim za pośrednictwem internetu 
a zwłaszcza korzystania z internetowego radia i telewizji.

narzędzie pomocnicze dla studentów uczestniczących w pozostałych zajęciach z judaizmu oraz wspomagające kontakty 
kulturowe w ramach międzynarodowej współpracy.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna podstawy gramatyczne z zakresu przepracowanego materiału na zajęciach 
(lekcje 4-12 z podręcznika - kontynuacja przymiotnika, czasownik klasy paal, piel, hifil, 
hitpel; bezokolicznik; status constructus – smichut; okoliczniki miejsca i czasu; liczebniki 
do 100; zdania nominale, konstrukcja z dopełnieniem bliższym określonym)

student tworzy  słowniczek pojęć, zwrotów  i wyrazów niezbędnych w życiu codziennym 
i najbliższym otoczeniu w zakresie do 1600 słów



3. K_W27, K_W34

4. K_W17, K_W27

W kategorii umiejętności
1. student zdobywa i gromadzi nowe słownictwo K_U03, K_U09

2. K_U09

3. student rozumie bardziej złożone teksty i potrafi je tłumaczyć K_U10
4. student rozumie bardziej złożone teksty ze słuchu i potrafi je tłumaczyć K_U10

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01, K_K06

2. K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Lektorat:

1. 2 kolokwia z przerobionego materiału - 60%
2. 4  kolokwia ze słownictwa - 20%
3. obecność i aktywność na zajęciach - 20%

student poznaje za pomocą konstrukcji gramatycznych języka hebrajskiego sposób 
myślenia i mentalność Izraelczyków, 

student potrafi wykorzystać wiedzę z historii judaizmu, tradycji i doktryny żydowskiej w 
celu konstruowania wypowiedzi, konwersacji i sądów nt. kultury żydowskiej i zwyczajów

student rozwija umiejętności prowadzenia swobodnej i zaawansowanej konwersacji 
(moje miasto, mój kraj, tematyka społeczna itp) oraz zna niezbędne słownictwo

student dostrzega potrzebę szukania kontaktów z Izraelczykami (np. e-mail, Skype, GG) 
oraz uczestniczenia z życiu kulturalnym wspólnot żydowskich celem poznania kultury i 
ćwiczenia umiejętności językowych

student dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się w z zakresie umiejętności 
wymowy i czytania, pisania i konwersacji oraz słownictwa

Lektorat z języka hebrajskiego współczesnego dla początkujących. Każda jednostka lekcyjna obejmuje nowe słówka, teksty oraz ćwiczenia 
wprowadzające gramatykę z podręcznika: Chayat S., Izraeli S., Kobliner H., Hebrew from scratch, Part I, Jeruzalem 2001, czyli materiał zawarty w 
lekcjach 4-12.

Metody aktywizujące (szczególnie praca w parach, hebr. בזוגות) z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych, kaset i programów CD, praca z tekstem, 
ćwiczenia kontrolujące kształcenie w zakresie umiejętności mowy, czytania, pisania, konwersacji, słownictwa.



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Student nie posiada 
znajomości konstrukcji 

gramatycznych 
dotyczących przymiotnika, 

czasowników czasu 
teraźniejszego klasy paal, 

piel, hifil, hitpel; 
bezokolicznika; status 
constructus – smichut; 
okoliczników miejsca i 

czasu; liczebników do 100; 
zdań nominalnych, 

konstrukcji z את. Nie zna  
zwrotów i słówek.  Student 

nie angażował się na 
zajęciach i/lub opuścił 

ponad 4 godziny 
dydaktyczne (2 spotkania), 
nie zaliczył kolokwiów na 

co najmniej 50%.

Student posiada znikomą 
znajomości konstrukcji 

gramatycznych dotyczących 
przymiotnika, czasowników 

w czasie teraźniejszym klasy 
paal, piel, hifil, hitpel; 
bezokolicznika; status 
constructus – smichut; 

okoliczników miejsca i czasu; 
liczebników do 100; zdań 
nominalnych, konstrukcji z 
 Zna  zwroty i słówka w .את

50%. Sporadycznie 
angażował się na zajęciach 

i/lub opuścił ponad 2 godziny 
dydaktyczne (1 spotkani). 
Zaliczył kolokwia na 50%.

Student posiada dobrą 
znajomości konstrukcji 

gramatycznych dotyczących 
przymiotnika, czasowników w 

czasie teraźniejszym klasy 
paal, piel, hifil, hitpel; 
bezokolicznika; status 
constructus – smichut; 

okoliczników miejsca i czasu; 
liczebników do 100; zdań 

nominalnych, konstrukcji z את. 
Zna  zwroty i słówka w 75%. 

Student często angażował się 
na zajęciach i/lub opuścił  2 
godziny dydaktyczne (jedno 
spotkanie). Zaliczył kolokwia 

na ponad 75%.

Student posiada znakomitą 
znajomości konstrukcji 

gramatycznych dotyczących 
przymiotnika, czasowników w czasie 
teraźniejszym klasy paal, piel, hifil, 

hitpel; bezokolicznika; status 
constructus – smichut; okoliczników 
miejsca i czasu; liczebników do 100; 
zdań nominalnych, konstrukcji z את. 
Zna  zwroty i słówka co najmniej w 

95%. Student bardzo często 
angażował się na zajęciach i nie 

opuszczał ich. Zaliczył kolokwia na 
co najmniej 95%.

Student nie potrafi 
przeprowadzić konwersacji 
o tematyce moje miasto, 

mój kraj, tematyka 
społeczna itp ze względu 

na brak znajomości 
słownictwa. Student nie 

rozumie bardziej złożonych 
tekstów i nie potrafi ich 
tłumaczyć. Student nie 

rozumie bardziej złożonych 
konstrukcji wypowiadanych 
przez nauczyciela czy np. z 

kaset CD.

Student potrafi z pomocą 
nauczyciela przeprowadzić 

konwersację o tematyce 
moje miasto, mój kraj, 

tematyka społeczna itp ze 
względu na ograniczoną 
znajomości słownictwa. 

Student nie rozumie bardziej 
złożonych tekstów i nie 
potrafi ich tłumaczyć. 

Student w ograniczonym do 
50% stopniu rozumie 

bardziej złożone konstrukcje 
wypowiadane przez 

nauczyciela. Słowo mówione 
rozumie przy wydatnej 
pomocy nauczyciela.

Student potrafi przeprowadzić 
dłuższą i bardziej złożoną 

konwersację, o tematyce moje 
miasto, mój kraj, tematyka 

społeczna itp, gdyż posiada 
dobrą znajomość słownictwa. 

Rozumie w 75%  czytany 
tekstu i potrafi go 

przetłumaczyć z niewielką 
pomocą nauczyciela.  
Rozumie trudniejsze 
konstrukcje i słowa 
wypowiadane przez 

nauczyciela oraz z kaset CD.

Student potrafi przeprowadzić 
dłuższą i złożoną konwersację, o 
tematyce moje miasto, mój kraj, 

tematyka społeczna itp, ponieważ 
posiada bardzo dobrą znajomość 

słownictwa. Rozumie czytany tekst 
z zakresu słownictwa i konstrukcji 

gramatycznych lekcji 4-12  i płynnie 
go tłumaczy. Student rozumie 

również trudniejsze konstrukcje i 
słowa wypowiadane  przez 

nauczyciela oraz z kaset CD.



Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Przygotowanie do zajęć i kolokwiów 60

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2.

15 czerwca 2012 r. dr Ewa Zając
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań, nie angażuje się w 
zajęcia. Nie widzi potrzeby 

poznawania kultury 
żydowskiej ani ćwiczenia 
umiejętności językowych

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 

zajęcia. W nieznacznym 
stopniu widzi potrzebę 

poznawania kultury 
żydowskiej oraz ćwiczenia 
umiejętności językowych

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 

wiedzy i umiejętności. Chętnie 
angażuje się w prace i 

zadania. Widzi potrzebę 
poznawania kultury 

żydowskiej oraz ćwiczenia 
umiejętności językowych

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. 

Chętnie korzysta z pomocy 
dydaktycznych oraz poznaje kulturę 

żydowska angażując się w 
spotkania (np. w jesziwe lubelskiej 
lub teatrze nn), ćwiczy umiejętności 

językowe słuchając radia 
izraelskiego czy czytając 

internetowe gazety (np Haaretz, 
kodesh mikranet).

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

Chayat S., Izraeli S., Kobliner H., Hebrew from scratch, Part I, Jeruzalem 2001.

Ronen S., Sobelman M., Samouczek języka hebrajskiego, Łódź3 2008.
Mówimy po hebrajsku. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Zeszyt 3, red. K. Mróz-Blader, W. 
Więckowski, Warszawa 2009.
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