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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów literackich - ćwiczenia 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Reading literary texts - exercises
Kierunek studiów Filologia-Sinologia
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Jianhua Yang

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2
konwersatorium
ćwiczenia 30 5
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Znajomość słownictwa na poziomie 1500-2000 słów; frekwencja ponad 
80%

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – poznanie i zrozumienie kultury i historii Chin
C2 – wzbogacenie słownictwa, w szczególności idiomów
C 3 – poznanie i prawidłowe interpretowanie wierszy o dużym wpływie na kształtowanie się języka 
chińskiego
C 4 – utrwalenie nowych nawyków intonacyjnych
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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  zna  różnego  rodzaju  teksty  kulturowe  (artykuły

prasowe,  wywiady,  eseje,  fragment  książek  itp.)  w  języku
chińskim

K_W03, K_W04, 

W_02 Ma pojęcie o podstawowych metodach prowadzenia badań 
naukowych

K_W05, K_W08, 
K_W14

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student jest w stanie przeczytać i zrozumieć oryginalny tekst w

języku chińskim
K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U10, 
K_U11, K_U12, 
K_U15.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student potrafi w sposób krytyczny przekazać wiedzę na temat Chin K_K01, K_K05, K_K6, 

K_K11

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Start from the first literature collection—“Book of Songs” to modern poetry; 
2) From Verse to Prose—The Historial
3) The Folk Song—Mulan Ci—Disney cartoon story source;
4) Enjoy the popular songs come from the ancient poems—beside the river;
5) Enjoy the fiction of famous novels

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 Zaliczenie pisemne Uzupełnione i ocenione 

zaliczenie pisemne
W_02 Praca z tekstem Zaliczenie pisemne Uzupełnione i ocenione 

zaliczenie pisemne
UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Praca z tekstem Zaliczenie pisemne Uzupełnione i ocenione

zaliczenie pisemne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 ćwiczenia praktyczne odpowiedź ustna Ocena bieżąca

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Attendance 10% + class performance and homework 40% +Final test score 50%VII. Obciążenie 
pracą studenta
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Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

History of Chinese Literature, I, II, III


	Reading literary texts - exercises

