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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka chińskiego 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Descriptive Grammar of Chinese Language 
Kierunek studiów Sinologia
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Językoznawstwo 
Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Irena Kałużyńska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2
konwersatorium
ćwiczenia 30 1
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 - skończony I rok studiów I stopnia, sinologia. 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1  -   przekazanie  pogłębionej  wiedzy  szczegółowej  (obejmującej  terminologię,  teorię  i
metodologię) z zakresu gramatyki współczesnego języka chińskiego.
C2 - przekazanie podstawowej wiedzy o historii i stanie badań w zakresie gramatyki współczesnego
języka chińskiego. 
C3 - przekazanie wiedzy o różnorodności językowej.
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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
Student potrafi opisać i zdefiniować podstawowe zagadnienia 
(terminologia, teoria i metodologia) z zakresu językoznawstwa 
sinologicznego.

K_W03, K_W05

Student ma obszerną wiedzę o języku chińskim (strukturze, 
historii, piśmie), ma świadomość jego miejsca i znaczenia w 
kontekście kultury i historii Chin.

K_W03, K_W05

Student potrafi opisać historię i stan badań w zakresie 
gramatyki języka chińskiego.

K_W03, K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
Student posługuje się językiem chińskim na poziomie średnim. K_U02
Student potrafi analizować i interpretować zagadnienia 
językowe, wskazać różnice językowe oraz ich źródła.

K_U02

Student potrafi prezentować zagadnienia szczegółowe z 
zakresu językoznawstwa sinologicznego.

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i 
społecznej.

Student działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej  i językowej regionu Chin.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Podstawowe informacje o języku chińskim, jego historii i ewolucji.
2. Podstawowe informacje o piśmie chińskim.
3. Zarys fonetyki współczesnego języka chińskiego
4. Morfemy i wyrazy współczesnego języka chińskiego.
5. Chińskie wyrazy złożone.
6. Części mowy w języku chińskim.
7. Rzeczowniki w języku chińskim: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
8. Liczebniki w języku chińskim: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
9. Klasyfikatory i jednostki miary w języku chińskim: klasyfikatory rzeczownikowe i czasownikowe.
10. Przymiotniki w języku chińskim, ich cechy gramatyczne, funkcje syntaktyczne.
11. Czasowniki w języku chiński, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, czasowniki modalne, 
cechy gramatyczne i funkcje składniowe.
12. Zaimki języka chińskiego: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
13 Przysłówki w języku chińskim: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
14. Spójniki w języku chińskim: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
15. Przyimki w języku chińskim: cechy gramatyczne i funkcje składniowe; klasyfikacja przyimków. 
16. Partykuły w języku chińskim: cechy gramatyczne i składniowe, klasyfikacja.
17. Wykrzykniki w języku chińskim.
18. Wyrazy dźwiękonaśladowcze w języku chińskim (onomatopeje,  ideofony).
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
Aktywny udział w 
ćwiczeniach, układanie 
zdań i dłuższych 
wypowiedzi w języku 
chińskim

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium

Opracowanie pisemne 
wybranego zagadnienia 
gramatycznego

UMIEJĘTNOŚCI
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium

Ocena opracowania 
pisemnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Ocena niedostateczna 
(W) - Student nie dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu fonetyki, składni i leksyki języka 
chińskiego. 
(U) - Student nie posiada wystarczającej praktycznej znajomości języka chińskiego umożliwiającej mu 
czytanie prostych zdań czy tekstów chińskich. 
(K) - Student na zajęciach prezentuje postawę bierną; nie wykazuje zainteresowania poznawaniem 
języka chińskiego. 
Ocena dostateczna 
(W) - Student dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu fonetyki, składni i leksyki języka chińskiego. 
(U) - Student posiada wystarczającą praktyczną znajomość języka chińskiego, by czytać proste 
oryginalne teksty chińskie i układać zdania. 
(K) - Student wykazuje chęć pogłębiania znajomości języka chińskiego. 
Ocena dobra 
(W) - Student wykazuje dobrą znajomość fonetyki, leksyki i składni języka chińskiego oraz dostrzega 
różnice strukturalne między językiem chińskim a polskim. 
(U) - Student ma dobrą praktyczną znajomość języka chińskiego, pozwalającą mu na czytanie 
oryginalnych tekstów chińskich o średnim stopniu trudności i tworzenie poprawnych zdań chińskich. 
(K) - Student chętnie uczestniczy w dyskusji nt. zawiłości gramatycznych języka chińskiego. 
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Ocena bardzo dobra 
(W) - Student dysponuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzą z zakresu gramatyki języka 
chińskiego; doskonale zdaje sobie sprawę z różnic strukturalnych między językiem chińskim a 
polskim; ma duży zasób słownictwa w języku chińskim. 
(U) - Student ma bardzo dobrą praktyczną znajomość języka chińskiego, pozwalającą mu na czytanie 
oryginalnych tekstów o znacznym stopniu trudności i tworzenie dłuższych wypowiedzi. 
(K) - Student inicjuje merytoryczną dyskusję dotyczącą interpretacji gramatycznej analizowanego 
tekstu; doskonale rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30
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