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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka ukraińskiego – II język 
specjalności 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical learning of the Ukrainian language – 2 
language 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia drugiego stopnia, Rok I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język polski / Język ukraiński 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marta Kaczmarczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 
3 
 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 
30 

I 
II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Przedmiot nauczany na poziomie A2 – B1. Znajomość języka ukraińskiego – 
kontynuacja. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Nauka języka ukraińskiego na poziomie A2, B1.  
C 2. Uzyskanie czynnej umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim w mowie i 
piśmie.  
C 3. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w komunikacji językowej na poziomie A2, 
B1. 
C 4. Umiejętność płynnego czytania i rozumienia tekstu (rozumienie globalne i 
szczegółowe). 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 
złożoności: wie, że w skład kompetencji lingwistycznej wchodzi 
wiedza w zakresie elementów systemu językowego (m.in. 
fonetyka, leksyka, gramatyka) oraz sprawności językowych 
(czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i 
mówionego). 

K_W04 

W_02 Student zna minimum leksykalne z kręgów tematycznych 
wyszczególnionych w treściach programowych przedmiotu.  

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi samodzielnie tworzyć komunikaty ustne i 
pisemne dotyczące znanych sobie kręgów tematycznych. 

K_U04 

U_02 Student potrafi zidentyfikować ze słuchu wypowiedzi w języku 
ukraińskim z omawianych kręgów tematycznych i prawidłowo 
zareagować w danej sytuacji komunikacyjnej.  

K_U04 

U_03 Student potrafi uczestniczyć w rozmowie, wymagającej 
wymiany informacji na znane tematy; potrafi uczestniczyć w 
rozmowach towarzyskich. 

K_U04 
K_U07 
K_U11 

U_04 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne 
logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów w 
języku ukraińskim, utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej 
i pisemnej oraz ich aspektów: formalnego i nieformalnego.  

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student korzysta z różnorodnych źródeł zdobywania wiedzy. K_K03 

K_02 Student umie współpracować i pracować w grupie, przyjmując 
w niej różnorodne role. 

K_K02 

K_03 Student ma przekonanie o roli zachowania się w sposób 
profesjonalny.  

K_K07 

K_04 Potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę. K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Sem. I i II 
1. rodzina (dane osobowe, relacje w rodzinie)  
2. społeczeństwo (mniejszości, stereotypy, relacje, przyjaźń)  
3. człowiek (opis zewnętrzny i cechy charakteru)  
4. sport, zainteresowania, czas wolny i hobby  
5. środki masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp. - wpływ na nasze życie)  
6. pogoda (kataklizmy, zjawiska atmosferyczne)  
7. biznes (pojęcie sukcesu, zakładanie i początki własnego biznesu)  
8. życie w mieście i na wsi (środowisko, plusy i minusy) 
9. praca, szkoła, czas wolny 

10. podróż (hotel, granica, restauracja, wymiana waluty, rodzaj transportu, miasto kierunki 
poruszania się 

11. zainteresowania) 
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12. marzenia, co mi się dziś przydarzyło 

13. zakupy 

14. usługi(poczta, bank, pralnia itp.). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

W_02 Dyskusja Obserwacja Sprawdzenie 
umiejętności praktycznych 
Zaliczenie ustne 

Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych/ 
Egzamin/zaliczenie ustne i 
pisemne 

Uzupełnione i ocenione 
Kolokwium Karta oceny 
prezentacji Protokół/ 
Wydruk/Plik 
sprawozdania 

U_02 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych Zaliczenie 
ustne 

Karta oceny 

U_03 Dyskusja Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych Zaliczenie 
ustne 

Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta oceny 

K_02 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych Obserwacja 
Zaliczenie ustne 

Karta oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę bardzo dobrą:  

Student posiada pełny zasób słownictwa w ramach studiowanych obszarów tematycznych, które 

płynnie zastosowuje w wypowiedziach ustnych: monologowych i dialogowych, jak i pisemnych. 

Student precyzyjnie, logicznie i poprawnie językowo wyraża swoje myśli i poglądy w języku 

ukraińskim z wykorzystaniem poznanego słownictwa. Student wykazuje się wysokim 

zaangażowaniem i inicjatywą, współpracuje w grupie, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje. 

Systematycznie uczestniczy w zajęciach (2 nieobecności). Widzi potrzebę ciągłego samokształcenia i 

rozwijania swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji językowych. 
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Na ocenę dobrą:  

Student posiada uporządkowany zasób słownictwa w ramach studiowanych obszarów tematycznych, 

które poprawnie zastosowuje w praktyce, jednak z pewną dozą niepewności językowej, popełniając 

pojedyncze błędy. Student wyraża swoje myśli i poglądy w języku ukraińskim ustnie i pisemnie z 

wykorzystaniem większości poznanego słownictwa. Systematycznie uczestniczy w zajęciach. Student 

wykazuje zaangażowanie w przygotowanie się do zajęć i współpracuje w grupie. Widzi potrzebę 

samokształcenia.  

Na ocenę dostateczną: 

Student posiada podstawowy zasób słownictwa w ramach studiowanych obszarów tematycznych, 

który wykorzystuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych, popełniając liczne błędy. Student słabo 

angażuje się w przygotowanie do zajęć, ale osiągnął podstawowe umiejętności rozróżniania 

zagadnień leksykalnych języka ukraińskiego. Systematycznie uczestniczy w zajęciach. Student nie 

wykazuje aktywności na zajęciach, wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty. 

Na ocenę niedostateczną: 

Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa w ramach studiowanych obszarów 

tematycznych. Nie potrafi konstruować wypowiedzi w języku ukraińskim. Zareagować na daną 

sytuację komunikatywną. Student nie osiągnął wymaganych umiejętności. Student nie bierze udziału 

w zajęciach, nie wykonuje poleceń prowadzącego, ma oceny niedostateczne z kolokwiów pisemnych, 

nie wykazuje zaangażowania we własny rozwój. Nie uczestniczy w zajęciach systematycznie (liczne 

nieusprawiedliwione nieobecności). 

).  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

О. Белей, Розмовляєте українською? Підручник укрвїнської мови, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2006;  
Н.Ф. Зайченко, С.А. Воробйова, Практичний курс української мови для іноземців: усне 
мовлення, Київ 2005;  
Landowski Z., Jak to powiedzieć po ukraińsku. Rozmówki i słownik, Warszawa 2005;  
Zinkewycz-Tomanek B., Strelczuk H., Rozmówki polsko-ukraińskie, Kraków 1992;  
Паламар Л.М., Практичний курс української мови, Київ 1993;  
Ісіченко І. А., Самоучитель украинсково языка, Київ 1990;  
Б. Зінкевич-Томанек, Граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. 

Literatura uzupełniająca 

S. Domagalski, Wielki słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski z rozszerzoną terminologią 
współczesnego biznesu 200 000 wyrażeń, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008;  
J. Śpiwak, Podręcznik języka ukraińskiego, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1996. 

 

 


