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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Drugi język azjatycki: język japoński (ćwiczenia)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Second Asian language:Japaneselanguage
Kierunek studiów Sinologia
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Językoznawstwo
Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Eiko Hasegawa

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

4
konwersatorium
ćwiczenia 60 1 i 2
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie językami orientalnymi

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – pozyskanie umiejętności w zakresie pisma Hiragana i Katakana (pisania i czytania w języku 
japońskim). 

C2 – pozyskanie umiejętności prowadzenia prostych konwersacji i rozumienie ze słuchu języka 
japońskiego oraz podstaw gramatyki.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA

W_01 Ma podstawową wiedzę o języku japońskim (jego strukturze,
gramatyce, historii, Hiragana i Katakana); 

K_W01

W_02 Ma  świadomość  złożonej  natury  gramatyki  japońskiej,  form
grzecznościowych wynikających z kultury i tradycji japońskiej.
Przedstawia  terminologię  i  metodologię  z  zakresu
literaturoznawstwa,  językoznawstwa,  historii,  filozofii,  a  także
wzajemne ich przenikanie.

K_W02

W_03 Posiada  podstawową  wiedzę  z  zakresu  budowy  i  używania
pisma Hiragana i Katakana

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi  wykorzystać  pismo  Hiragana  i  Katakana  w  praktyce

(pisać i czytać). 
Stosuje  wiedzę  z  zakresu sinologii  i  nauk humanistycznych w
rozwiązywaniu  problemów  związanych  z  odmiennością
kulturową w sytuacjach profesjonalnych.

K_U01

U_02 Potrafi właściwie rozumieć dialogi i samemu prowadzić proste
konwersacje.

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Podejmuje odpowiedzialność związaną z krytycznym przekazywaniem

wiedzy o państwach w chińskim kręgu cywilizacyjnym
K_K01

K_K02 Aktywnie  działa  na  rzecz  wzajemnego  zrozumienia  i  efektywnej
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej,
kontaktów na gruncie polskim, a także w państwach w chińskim kręgu
cywilizacyjnym i kulturowym.

K_K03

K_K03 Aktywnie  współdziała  w  grupie  oraz  nawiązuje  kontakty  i  buduje
relacje społeczne i biznesowe, a także działa na rzecz udostępniania i
promowania  spuścizny  kulturowej  oraz  najważniejszych  wytworów
współczesnej kultury Chin i Japonii

K_K04

K_K04 Działa na rzecz promowania i upowszechniania bogactwa kulturowego
i językowego Japonii

K_K01

K_K05 Potrafi zrozumieć w podstawowym zakresie mentalność Japończyków 
co ułatwia posługiwanie się językiem japońskim, zwłaszcza w kwestii 
użycia form grzecznościowych i uniknięcia kłopotliwych sytuacji 
wynikających z różnic kulturowych

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Treści programowe przedmiotu
1. Hiragana i Katakana (nauka pisania i czytania)
2. Przydatne zwroty
3. Podstawowe konwersacje z życia codziennego
4. Wstęp do gramatyki
5. Teksty dobrane przez prowadzącego
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V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01
W_02
W_03

Konwersacje, praca w 
grupie, ćwiczenia z 
gramatyki, zadania 
domowe

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności
praktycznych

Uzupełnione i ocenione
kolokwium

Karta oceny pracy w
grupie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_03
K_04
K_05

Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności
praktycznych

Uzupełnione i ocenione
kolokwium

Karta oceny pracy w 
grupie

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu fleksji, składni i leksyki języka japońskiego. 
(U) - Student nie posiada wystarczającej praktycznej znajomości języka japońskiego umożliwiającej 
mu czytanie i pisanie

(K) - Student na zajęciach prezentuje postawę bierną; nie wykazuje zainteresowania poznawaniem 
języka japońskiego. 
Ocena dostateczna 
(W) - Student dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu fleksji, składni i leksyki języka japońskiego. 
(U) - Student posiada wystarczającą praktyczną znajomość języka japońskiego, by z niewielką pomocą
prowadzącego zajęcia czytać teksty; radzi sobie z identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z 
analizą składniową mniej skomplikowanych zdań japońskich. 
(K) - Student zachęcony przez prowadzącego zajęcia bierze udział w dyskusji na dany temat; wykazuje
chęć pogłębiania znajomości języka japońskiego. 
Ocena dobra
(W) - Student wykazuje dobrą znajomość fleksji, leksyki i składni japońskiej oraz dostrzega różnice 
strukturalne między językiem japońskim a językiem polskim. 
(U) - Student ma dobrą praktyczną znajomość języka japońskiego,dobrze radzi sobie z 
identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z analizą składniową zdań japońskich; 

(K) - Student chętnie uczestniczy w dyskusji nt. gramatyki języka japońskiego, dostrzega potrzebę 
porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. 
Ocena bardzo dobra
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(W) - Student dysponuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzą z zakresu fleksji i składni; 
doskonale zdaje sobie sprawę z różnic strukturalnych między językiem japońskim a językiem polskim; 
ma wystarczający zasób słownictwa w języku japońskim. 
(U) - Student ma dobrą praktyczną znajomość języka japońskiego, pozwalającą mu na czytanie 
tekstów; nie ma problemów z identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z dogłębną analizą 
składniową rozbudowanych zdań japońskich; doskonale rozumiejąc różnice strukturalne między 
językiem japońskim a językiem polskim. 
(K) - Student doskonale rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Materiały przygotowane przez prowadzącego
Literatura uzupełniająca
Jan Majewski, Romuald Huszcza, MahoIkushima, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami. 
Tom 1, Kraków 1998.


