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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 z podstawowymi zasadami gramatyki języka hebrajskiego współczesnego.
3. kształcenie umiejętności w zakresie samodzielnego zdobywania informacji w języku hebrajskim.

4.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza dotycząca zasad gramatyki języka polskiego.
2. umiejętność zapamiętywania i systematycznego uczenia się.
3. umiejętność komunikowania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student zna historię oraz alfabet zarówno w druku jak i piśmie odręcznym K_W27
2. student zna zapis graficzny samogłosek oraz ich znaczenie w alfabecie hebrajskim K_W27

3. K_W27

4. K_W27, K_W34

W kategorii umiejętności

nauka rozumienia, czytania, pisania i mówienia w języku hebrajskim współczesnym w zakresie podstawowym (do ok. 800 
słów).

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 na zajęciach materiału 
(zaimki osobowe, określające, przeczące, pytające, wskazujące, względne; liczebniki 
główne do 12; rzeczownik; czasowniki w czasie teraźniejszym, klasy czasownika - paal, 
piel; przymiotnik)

student tworzy słowniczek pojęć, zwrotów i wyrazów niezbędnych w życiu codziennym w 
zakresie do 800 słów oraz potrafi korzystać ze słownika



1. K_U03, K_U09

2. student potrafi czytać i pisać (spółgłoski i samogłoski), również ze słuchu (dyktanda) K_U09
3. student rozumie czytane teksty i potrafi je tłumaczyć K_U10
4. student rozumie tekst ze słuchu i potrafi go 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 potrafi przeprowadzić prostą konwersację (np. przedstawić się,  powiedzieć o 
rodzinie, zakupach, studiach) 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, tekst podstawowy oraz ćwiczenia 
wprowadzające elementarną gramatykę z podręcznika: Chayat S., Izraeli S., Kobliner H., Hebrew from scratch, Part I, Jeruzalem 2001, czyli część alef-
bet oraz lekcje 1-3.

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 alfabetu 

hebrajskiego, ani w druku 
ani kursywy. Nie potrafi 
czytać i pisać. Nie zna 

podstawowych zwrotów i 
słówek ani gramatyki  z 

zakresu: zaimki osobowe, 
określające, przeczące, 
pytające, wskazujące, 
względne; liczebniki 

główne do 12; rzeczownik; 
czasowniki w czasie 
teraźniejszym, klasy 

czasownika - paal, piel; 
przymiotnik. Student nie 

angażował się na zajęciach 
i/lub opuścił ponad 4 

godziny dydaktyczne (2 
spotkania), nie zaliczył 

kolokwiów na co najmniej 
50%.

Student zna alfabet, 
jednakże nie potrafi płynnie 

czytać i pisać. Ma 
ograniczony do 50% zasób 
słownictwa oraz znajomość 
gramatyki z zakresu: zaimki 

osobowe, określające, 
przeczące, pytające, 

wskazujące, względne; 
liczebniki główne do 12; 

rzeczownik; czasowniki w 
czasie teraźniejszym, klasy 

czasownika - paal, piel; 
przymiotnik. Sporadycznie 
angażował się na zajęciach 

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

Student zna alfabet i potrafi 
płynnie czytać i pisać. Zna 

zasób słownictwa oraz 
gramatykę z zakresu: zaimki 

osobowe, określające, 
przeczące, pytające, 

wskazujące, względne; 
liczebniki główne do 12; 

rzeczownik; czasowniki w 
czasie teraźniejszym, klasy 

czasownika - paal, piel; 
przymiotnik, co najmniej w 

75%. Student często 
angażował się na zajęciach 

i/lub opuścił  2 godziny 
dydaktyczne (jedno 

spotkanie). Zaliczył kolokwia 
na ponad 75%.

Student zna alfabet i potrafi płynnie 
czytać i pisać. Zna zasób 

słownictwa oraz gramatykę z 
zakresu: zaimki osobowe, 

określające, przeczące, pytające, 
wskazujące, względne; liczebniki 

główne do 12; rzeczownik; 
czasowniki w czasie teraźniejszym, 

klasy czasownika - paal, piel; 
przymiotnik, co najmniej w 95%. 

Student bardzo często angażował 
się na zajęciach i nie opuszczał ich. 
Zaliczył ponad 95% kolokwiów na 

ocenę bardzo dobry.

Student nie potrafi 
przeprowadzić prostej 

konwersacji ze względu na 
brak znajomości 

słownictwa. Nie potrafi 
czytać i pisać. Nie rozumie 

czytanego tekstu i nie 
potrafi go przetłumaczyć. 

Nie rozumie słów 
wypowiadanych przez 

nauczyciela czy np. z kaset 
CD.

Student potrafi przeprowadzi 
krótką i prostą konwersację 
ze względu na ograniczoną 

znajomość słownictwa. 
Potrafi nie bez trudu czytać i 

pisać. W 50 % rozumie 
czytany tekst oraz potrafi go 

przetłumaczyć. Słowo 
mówione rozumie przy 

wydatnej pomocy 
nauczyciela.

Student potrafi przeprowadzić 
dłuższą konwersację, gdyż 
posiada dobrą znajomość 
słownictwa. Potrafi płynnie 

czytać i pisać. Rozumie 
czytany tekstu i  potrafi go 
przetłumaczyć z niewielką 

pomocą nauczyciela.  
Rozumie słowa wypowiadane 

przez nauczyciela oraz z 
kaset CD.

Student potrafi przeprowadzić 
dłuższą i złożoną konwersację, 
ponieważ posiada bardzo dobrą 
znajomość słownictwa. Potrafi 
płynnie czytać i pisać. Rozumie 

czytany tekst i płynnie go tłumaczy. 
Student rozumie również słowa 

wypowiadane  przez nauczyciela 
oraz odsłuchane 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.

3.

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.

* 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.
Litery, litery. Język hebrajski dla początkujących. Zeszyt 1, red. K. Mróz-Blader, W. Więckowski, Warszawa 2008.
Me alef ad taw. Ćwiczenia z języka hebrajskiego dla poczytujących. Zeszyt 2, red. K. Mróz-Blader, W. Więckowski, M. 
Sommer, Warszawa 2008.
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