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1. Cel nauczania. 

 

Program «Teoria i praktyka przekładu tekstów różnych styli i gatunków» przeznaczony 

jest dla magistrantów studiów kierunku Wykształcenie pedagogiczne, program 

Lingwokulturoznawstwo.  

Celem programu jest zapoznanie przyszłych magistrów z podstawami współczesnej 

translatoryki, wybranymi zagadnieniami współczesnego przekładoznawstwa, krztałcenie 

umiejętności, niezbędych dla działalności zawodowej.  

Zadania programu:  

 generowanie wiedzy ogólnej o translatoryce; 

 krztałcenie umiejętności ekwiwalentnego przekładu z polskiego na rosyjski oraz z rosyjskiego 

na polski, zapoznanie z podstawami teorii przekładoznawstwa jako nauki lingwistycznej;  

 krztałcenie systemowej wiedzy o podstawach tranformacji przekładowych; 

 krztałcenie umiejętności ustalenia stopnia ekwiwalencji przekładu; 

 krztałcenie umiejętności przekładu tekstów różnych styli i gatunków; 

 pogłębienie wiedzy lingwistycznej oraz krztałcenie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w 

praktyce przekładu. 

 

2. Miejsce przedmiotu w pogramie krztałcenia. 

 

Proces opanowania przedmiotu związany jest z przedmiotami cyklu ogólnonaukowego 

(«Współczesne problemy nauki i oświaty», «Metodologia i metody badań naukowych»), cyklu 

profesjonalnego «Informacjne technologii w działalności zawodowej», «Język obcy zawodowy», 

«Lingwokulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa», oraz praktykami i pracą naukowo-

badawczej. 

 

3. Wymagania do poziomu krztałcenia: 

 

Kompetencja kod 

Zdolność do zebrania źródeł celem rozwiązania zadań zawodowych ОК-4 

Zdolność do samokrztałcenia i wykorzystania w działalności 

zawodowej nowej wiedzy i umiejętności 
ОК-5 

Przygotowanie do pracy z tekstami zawodowymi w języku obcym ОК-6 

Zdolność do komunikacji zawodowej po rosyjsku oraz w języku obcym ОПК-1 

Zdolność do wykorzystania współczesnych technik diagnostyki i oceny 

jakości procesu krztałcenia 
ПК-2 

Zdolność do tworzenia środowiska edukacyjngo oraz wykorzystanie 

własnych umiejętności w trakcie rozwiązania zadań polityki 

innowacyjnej  

ПК-3 

Przygotowanie do wykorzystania technik indywidualnych i grupowych 

z zakresu zarządzania placówką oświatową, biorąc pod uwagę 

doświadczenia krajowe i zagraniczne 

ПК-13 

Przygotowanie do projektowania nowej treści, technik i konkretnych 

metod nauczania 
ПК-16 

Zdolność do badania i tworzenia potrzeb kulturowych róźnych grup 

ludności i podniesienia ich poziomu kulturalnego 
ПК-17 

Przygotowanie do  projektowania  strategii rozwoju oświaty ПК-18 

Zdolność do tworzenia i realizacji programów edukacyjnych celem 

popularyzacji wyników nauki i tradycji kulturowych 
ПК-19 

 

 



 

Wyniki opanowania przedmiotu są następujące 

znać: 

 podstawowe koncepcje translatoryki, jako ważnej dziedzinie komunikacji, związanej z 

funkcjonowaniem języka; 

 konceptualne podstawowe tezy przekładoznawstwa, będące podstawą kształcenia 

magistra z zakresu filologii i pedagogiki.  

umieć: 

 stosować własną wiedzę teoretyczną w praktyce oraz w trakcie komunikacji 

międzykulturowej; 

 przekładywać potoczną i pisemną mowę z polskiego na rosyjski i z powrotem 

odpowiednio wymogom ekwiwalencji funkcjonalnej przekładu; 

 odpowiednio dobierać strategię przekładu w zależności od specyfiki gatunku tekstu; 

 wydobywać niezbędną informację z tekstu oraz przekazywać ją narzędziami językowymi 

zależnie od celu komunikacji; 

 tworzyć różne morfologiczne, składniowe, stylistyczne transformacje; 

 korelować skróty, symbole, formuły z odpowiednikami w języku rosyjskim; 

 korzystać z różnych słowników, banków danych, Internetu i innych żródeł. 

posiadać: 

 umiejętnościami samodzielnego popełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu translatoryki 

oraz doskonalenia własnych umiejętności w trakcie działalnosci zawodowej. 

 

4. Ogólna objętość przedmiotu – 5 punktów ECTS i rodzaj pracy szkoleniowej. 

 

Rodzaj procesu nauczania 

Objętość (według 

planu nauczania) 

(godziny) 

Podział semestalny (według 

planu nauczania) 

(godziny) 

ogółem 3 

Zajęcia stacjonarne 40 40 

Wykłady 8 8 

Ćwiczenia  32 32 

Zajęcia interaktywne  20 20 

Praca samodzielna  113 113 

Rodzaj kontroli  Napisanie testu, referat, samokontrola 

Rodzaj sprawdzianu 

kwalifikacynego według planu 

nauczania – egzamin 

27 egzamin 

 

5. Program nauczania. 

 

5.1. Rozdzał programu. 
 

nr Nazwa rozdzału programu 
Rodzaj pracy szkoleniowej według planu nauczania 

Wykłady Ćwiczenia 
W tym 

interaktywne 
Samodzielne 

I. Wprowadzwnie do translaroryki i podstawy ogólnej teorii przekładu 

1. Podmiot teorii przekładu . Teoria 

przekładu jako przedmiot 
1   3 



 

litgwistyczny  

2. Historia translaroryki i 

przekładoznawstwa 
1   3 

3 Podstawy etyki tłumacza     4 

4. Adekwatność i ekwiwalencja 

przekładu 
1   3 

5. Adaptacja pragmatyczna w 

przekładzie 
 1 1 4 

6. Rodzaje przekładu  2 1 3 

7. Podstawowe transformacje 

przekładu 
 4 2 4 

 Razem godzin 3 7 4 24 

П. Podstawy specjalistycznej teorii przekładu 

8. Przekład a gramatyczne środki 

językowe  
1 2 1 5 

9. Składnia ekspresyjna a przekład  2 1 5 

10. Leksykalne znaczenie wyrazu a 

przekład 

Leksykalno semantyczne 

trudności  przekładu 

1 2 1 5 

11. Tłumaczenie leksyki, oznaczącej  

specyficzne realia   
1 2 1 5 

12. Środki frazjeologiczne a przekład   2 2 10 

13. Funkcjonalno stylistyczna 

stratifikacja słownika i 

optymizacja technik przekładu 

 2 1 10 

14. Stylistyczne aspekty przekładu   2 1 8 

 Razem godzin 3 14 8 48 

Ш. Typologia tekstów a przekład 

15. Typologia tekstów a techniki 

przekładu. Specyfika przekładu a 

rodzaj tekstu 

1 2 2 10 

16. Gatunek tekstu w przekładzie 

pisemnym  
 4 4 10 

17. Gatunek tekstu w przekładzie 

ustnym  
 2 4 10 

18. Podstawowe charakterystiki 

przekładu literackiego 
1 3 2 11 

 Razem godzin 2 11 8 41 

 

5.2. Treść rozdzału programu. 

 

I. Wprowadzwnie do translaroryki i podstawy  ogólnej teorii przekładu 

1. Podmiot teorii przekładu . Teoria przekładu jako przedmiot litgwistyczny  

Podmiot, przedmiot i zagadnienia lingwistycznej teorii przekładu. Działalność tłumacza 

jako specyficzny rodzaj działalności językowej. Pojęcie i istota przekładu. Interdyscyplinarne 

podstawy translatoryki.  



 

Interdyscyplinarność teorii przekładu. Łączność teorii i praktyki przekładu. Przekład 

jako rodzaj komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej. Język a przykład. Porównywanie 

języków w translatoryce. Przekład jako “miedzyjezykowa transformacja” tekstu. Etapy procesu 

tłumaczenia. Etapy pracy tłumacza. Jednostka tłumaczeniowa. Teoria transformacji. 

Styl oryginału a styl przekładu.  Przekład a światopogląd i ideologia.  Przekład w serii 

tłumaczeń – wybory translatorskie. Przekładoznawstwo ogólne i specjalistyczne. 

Przekład we współczesnym świecie. Ogolna a stosowana translatoryka. Pojęcie sytuacji 

translatorskiej. Cel przekladu, rodzaj tekstu, chrakter odbiorcy. Triada: autor – tłumacz – 

odbiorca. 

Przekład jako rodzaj komunikacji międzykulturowej. Przekład a komunikacja 

międzykulturowa. 

 

2. Historia  translaroryki i przekładoznawstwa 

Ewolucja translaroryki  

Historia translatoryki w Europie. Greckie autorzy na łacinie. Rozwój językoznawstwa w 

starożytności. Pierwsze przeklady Biblii. Szkolnictwo klasztorskie. Odrodzenie i literatura 

swiecka. Przeklad zorientowany na przekazanie trzesci. Przerabianie tekstow literackich w 

trakcie przekladu. Ekwiwalencja formalna. Pierwsze taktaty o przekladach. Przeklad ery 

klasycystycznej a estetyka. Sentymetalizm i romantyzm jako podstawa krztaltowania nowego 

pogladu w translatoryce. Dalszy rozwoj translatoryki w Europie w wieku XIX.  Krztaltowanie 

normy w przekladzie. Neohumboldyanizm i jego wplyw na teorie i praktyke przekladu. Rola 

Praskiego kolka literackiego. 

Historia translatoryki w Rosji (Х-ХIХ ww.). Etapy historyczne rozwoju translatoryki w 

Rosji. Tlumaczenia poetyckie. Roskwit sztuki przekladu w czasy moskiewskie. Szkola Maksyma 

Greka. Era Pietrowska i Katarzyny II (teksty, gatunki, tematy, styli). Kontakty z Europa, 

przyjęcie tradycji europejskiej. Tlumaczenie tekstow poetyckich w Rosji. 

Przeklad we wspolczesnym swiecie 

Historia translatoryki w Rosji (ХX w.) Tlumaczenia symbolistow. Tlumaczenie po 1917 

roku. N. Gumilew, A. Fedorow, K. Czukowskij jako teoretyki translatoryki. Powstanie 

wielonarodosciowego imperium i dzialalnosc translatorska. Monopolizacjia wydawnictw. 

Translatoryka ortodoksalna. Szkola Marszaka. Przeklad wojskowy. Konferencje tlumaczy. 

Znane tlumacze lat 50-70. Proces krztalcenia teorii przekladu w Rosji w lata 60-80. Przekład a 

światopogląd i ideologia. 

Rozwoj przekladu lingwistycznego. Pracy z zakresu teorii tlumaczenia w Rosji. 

Nieprzekładalność. Argumenty za i przeciw. Przeklad jako sztuka i podmiot badan naukowych.  

Ogolna teoria przekladu na podstawie prac zagranicznych badaczy. Szkolnictwo 

translatorskie w krajach europejskich. Zagadnienie teorii przekladu na podstawie prac 

angelskich, amerykanskich, francuskich, kanadyjskich i niemieckich przekladoznawcow. 

 

3. Potstawy etyki tlumacza. 

Uzasadnienie koniecznosci etyki zawodowej tlumacza. Zasady etyki zawodowej 

tlumacza. Normy zachowania zawodowego i wymagania. Niezaleznosc tekstu. Wstepne 

przygotowanie i praca z tekstem. Specyfika pracy zawodowej tlumacza ustnego. Podstawy etyki 

ustnej mowy. Neutralnosc osobowosci tlumacza. Zachowanie tlumacze w sytuacji niepewnisci 

lub konfliktu stron. Wymagane umiejętności i predyspozycje tłumacza tekstów ustnych.  

Przekład symultaniczny -jego fazy i tempo. Różnice między tłumaczeniem ustnym a 

pisemnym. Wstepna praca z tekstem pisemnym. Szczegoly przekladu tekstu literackiego. 

Przekład automatyczny (komputerowy). Tłumaczenie pisemne ze specjalistycznymi zadaniami 

(adaptacja, skroty, tematy). Pozycja tłumacza w układzie translatorycznym. Tlumacz a prawo.  

 



 

4. Adekwatność i ekwiwalencja przekładu 

Pojęcie adekwatność i ekwiwalencja przekładu. Przekodowanie a interpretacja. Pojęcie 

ekwiwalencji przekładowej. Podstawowe typy ekwiwalencji. Koncepcja ekwiwalencji formalnej 

i dynamicznej. Koncepcja poziomów ekwiwalencji (Komissarow). Ekwiwalencja formalna 

(odwzorowana w tłumaczeniu dosłownym). Traktowanie tekstu "dosłownie" lub "słowo w 

słowo". Ekwiwalencja dynamiczna (funkcjonalna). Przekazywanie głównej myśli wyrażonej w 

tekście źródłowym, formy gramatycznej tekstu źródłowego, itd. Sposoby przekładu leksyki 

bezekwiwalentowej. Pojęcie tzw nazw realiów i ich znaczenie dla przekładu. 

 

5. Adaptacja pragmatyczna w przekładzie  

Aspekty pragmatyczne przekladu. Pragmatyczny potencjał tekstu. Adaptacja 

pragmatyczna. Minimalizacja strat w procesie przekładu. Metody opisu procesu przekładu. 

Etapy procesu przekładu. Odpowiedniki tłumaczeniowe. 

Cele i sposoby adaptacji przekladow. Pojęcie odbiorcy bliskiego i odbiorcy dalekiego. 

Pojęcie skoposu i tarczy dyskursu. Ocena jakości przekladu. Klasyfikacja bledow.  

 

6. Rodzaje przekładu 

Ustne a pisemne tłumaczenie. Typy przekładu ustnego. Przekład symultaniczny, 
konsekutywny, przekład a vista. Porównanie przekładu symultanicznego i konsekutywnego. 
Notatki w pracy tłumacza konsekutywnego. Odmiany tłumaczenia symultanicznego. Przekład 
potoczny i literacki. Tłumaczenie konsekutywne - istota i fazy. Podział tekstów 
specjalistycznych. Przekład tekstów prawnych i prawniczych. Tłumaczenie sądowe 
(przysięgłe). Przekład tekstów na potrzeby międzynarodowego obrotu prawnego.  Przekład na 
poziomie tekstu. Klasyfikacja typów tekstu dla potrzeb przekładu. Kryteria klasyfikacji typów 
tekstu. Przekład literacki. Podstawowe różnice między tłumaczeniem literackim a użytkowym. 
Przekład poetycki i przekład poezji. 
 

7. Podstawowe ransformacje przekladu   
 

Transformacja jako sposob myslenia logicznego. “Chwyty” translatorskie. Leksykalne a 
gramatyczne transformacje. Tłumaczenie opisowe. Permutacja. Zastapienie. Odmiany 
leksykalno semantyczne: generalizacja, specyfikacjia, modulacja, przeklad antonimiczny. 
Stosowanie kompleksnych odmian transformacji. Dodawanie, pomijanie, kompensacja, 
kompresja, tłumaczenie opisowe. Stosowanie złożonych typów transformacji. Transliteracja, 
transkrypcja. Rola kontekstu w tłumaczeniu. Rodzaje kontekstu. «falszywi przyjaciele» 
tlumacza. 
 

П. Podstawy specjalistycznej teorii przekładu 

 

8. Przekład a gramatyczne środki językowe. 
 

Znaczenie gramatyczne, forma, kategoeia, mozliwosci i warianty odpowiednikow 

gramatycznych. 

Transformacja gramatycznia w przekladzie. Transformacje, zwiazane z brakiem 

ekwiwalentnych form w jezyku rosyjskim. Kategorie liczby, rodzaju, osoby. Zastapienie czesci 

mowy, modalnosc, zaimki, czas i inne. Transformacje, zwiazane ze skladnia. Zdania i 

odpowiedniki, porzadek wyrazow w zdaniu. Transformacje w slowotworstwie polskim a 

rosyjskim. Postfiksy. 

 

 



 

9. Składnia ekspresyjna a przekład 
Gramatyczne srodki jezykowe. Ograniczony potencjal ekspresyjny srodkow 

morfologicznych oraz kategorii. Najbardziej uzywane srodki ekspresyjne skladni.  

 

10. Leksykalne znaczenie wyrazu a przekład. Leksykalno semantyczne trudności 

przekładu 

Kognitywne i pragmatyczne komponenty, przyorytety semantyczne. Semantyczne 

zwiazki uniwersalne i ich rola w tlumaczeniu. Konkretyzacja i diferencjacja. Polisemia. 

Transformacja leksykalna w tlumaczeniu.  

 

11. Tłumaczenie leksyki, oznaczącej specyficzne realia 

Leksyka bezekwiwalentna. Pokecie realii. Klasyfikacja realii. podstawowy techniki 

przekladu leksyki kulturalno-specyficznej: kalka, opis, komentrarz i inne. Identyfikacja leksyki 

w przekladzie: transkrypcja, transliteracja. Problemy fonetyczne przekladu. Leksyka 

miedzynarodowa. Analogia miedzykulturowa. Adaptacja a przeklad. 

 

12. Środki frazjeologiczne a przekład 

Jednostka frazeologiczna. Idiomatycznosc i barwnosc frazeologii. Mozliwosci 

adekwatnej wymiany frazeologicznej. Przeklad idiom i zwazkow metaforycznych. 

“Kalkowanie” zwiazkow frazeologicznych. Transliteracja i komentarz. Lakuny frazeologii. 

 

13. Funkcjonalno stylistyczna stratifikacja słownika i optymizacja technik 

przekładu 

Pragmatyczno stylistyczna charakterystyka tekstu a przeklad. Styli a przeklad. Leksyka 

neutralna. Leksyka literacka. Leksyka mowiona (zargon, profesjonalizmy, fachowa, nieologizmy 

i td). Skroty. Kompresja. Forma dialogiczna. Nazwy i imiona, wyrazy onomastyczne i 

toponimiczne.  

 

14. Stylistyczne aspekty przekładu 

Barwosc leksykalnych srodkow stylistycznych i mozliwosc interpretacji. Techniki 

przekladu jednostek metaforycznych i metonimii. 

 

Ш. Typologia tekstów a przekład 

15. Typologia tekstów a techniki przekładu. Specyfika przekładu a rodzaj  tekstu   

Segmentacja tekstu a jednostka przekladu. Tytul, epigraf, czesci tekstu, konstrukcja 

ramowa. Przeklad a semantyczne odmiany tekstu. Przekazywanie roznych informacji, 

mozliwosci i granice transformacji w semantyce w trakcie tlumaczenia. Komunikacyjno-

funkcjonalne charakterysyki tekstu oryginalu a tekstu przekladu. Ekwiwalencja formul etykietu. 

Rodzaj i odmiana tekstu. 

 

16. Gatunek tekstu w przekładzie pisemnym  

Techniki przekladu pisemnego: segmentacja tekstu oryginalu; odbior informacji 

kluczowej w tekscie oryginalu, odpowiednia transformacja tekstu oryginalu. Przeklad tekstów 

informatywnych (pozaliterackich): teksty powszechne, teksty fachowe. Teksty naukowo 

techniczne. Nominacja a przeklad, ekspicytne techniki. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych 

(prawnych i prawniczych, ekonomicznych i innych). Cechy polskiego i rosyjskiego dyskursu 

prawnego. Tekst reklamy. Cechy polskiego i rosyjskiego dyskursu reklamowego. Tekst 

puplicystyczny. Srodki komozycji tekstu, komresja jezykowa. Tekst w sztuce. Dzienniki. 

Przepisy, poradniki, instrukcje obslugi i inne. 



 

17. Gatunek tekstu w przekładzie ustnym  

Techniki przekladu konsekutywnego: slowa kluczowe i tematyczne; notatki tlumacza; 

techniki symultanicznego przekladu. Informacja, wyklad, dyskusja, rozmowa, przemowienie 

publiczne. Dwie podstawowe role tłumacza ustnego: „zastępuje” mówce, występując w jego 

imieniu oraz obserwuje audytorium; zastępuje autora i przekazuje jego zamiar komunikacyjny 

wyrażony w oryginale. 

 

18. Podstawowe charakterystiki przekładu literackiego   

Znaczenie jezyka w translacji obrazu artystycznego w litaraturze pieknej. Rola barwnosci 

wyrazu i problem przekazywania. mozliwosci przekazywania obrazowosci, emotywnosci, 

idyosylu autora i td. przekazanie trzesci dominanty w przekladzie literackim. Cechu tekstu 

oryginalu: czas, rzeczywistośc, uzus narodowego, translacyjny uzus lokalny. 

 

5.3. Warsztaty w laboratorium. 
nie przewiduje sie. 

 

6. Naukowo metodyczne zabezpieczenie programu. 

 

6.1. Podstawowa literatura. 

1. Nowikowa, М. G. Miera smysla, aktualnoje czlenienie i adekwatnost perewoda / М. G. 

Nowikowa . – М. : Flinta : Nauka, 2012. – 208 s. 

2. Hejwowski K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, 2006. 

 

6.2. Dodatkowa literatura. 

1. Atabekowa, А. А. Juridiczeskij perewod w mezdiscyplinarnom kontestcie. – M. : 2012. – 

131 s. 

2. Wolkowa, Т. А. Dyskursywno-kommunikatiwnaja model perewoda  – М. : Flinta, 2010. 

– 128 s. 

3. Latyszew, L. К. Tehnologia perewoda – М. : Akademia, 2008. – 316 s. 

4. Jopek-Bosiacka A. Przekład prawny i sądowy, Warszawa, 2006. 

5. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa, 2007. 

6. Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki, Warszawa, 2003. 

7. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996. 

8. Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Warszawa, 2006. 

9. Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa, 2007. 

 

6.3. Srodki zabezpieczenia programu. 

Cyfrowe wersje prac w Internecie:  

ЭБС КнигаФонд http://www.knigafund.ru/books/  

www.linguistlist.org; 

www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist; 

isabase.philol.msu.ru: 

http://www.edu.ru; 

http://www.gumfak.ru; 

http://www.school.edu.ru  

http://ru.wikipedia.org  

http://www.magister.msk.ru/library/  

 

online slowniki i tlumacze - словари и переводчики: 

http://www.slownik.ukraincow.net/ 

http://querywords.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.slownik.ukraincow.net/
http://querywords.ru/


 

http://radugaslov.ru/polski.htm 

http://mirslovarei.com/content_poru 

 

6.4. Zaopatrzenie materialowo techniczne programu. 

1. Siec lokalana TPUP i Internet. 

2. Centrum jezyka polskiego TPUP, biblioteka  

 

№ 

п/п 

Nazwa rozdzału (temat) 

programu (modul) 
Nazwy programow 

Srodki 

audiowizualne i 

techniczne 

1. Funkcjonalno stylistyczna 

stratifikacja słownika i 

optymizacja technik 

przekładu 

 

http://radugaslov.ru/polski.htm Siec lokalana TPUP i 

Internet. 

2. Gatunek tekstu w 

przekładzie pisemnym  

 

http://www.prometeus.nsc.ru/reso

urce/web/journal/2009/index.ssi 

 

Siec lokalana TPUP i 

Internet. 

3. Wprowadzwnie do 

translaroryki i podstawy  

ogólnej teorii przekładu 

  

http://www.lib.csu.ru/texts/lingua/

ShemetovBV.pdf  

 

Siec lokalana TPUP i 

Internet. 

 

7. Porady metodyczne  

 

7.1. Porady metodyczne dla wykladowcy. 

 

W trakcie opanowania tego programu pogłębia sie  i usystematyzoje sie wiedza zdobyta na 

kursach “Jezyk polski”, “Nowoczesny język rosyjski’, “Stylistyka", “Komunikacja 

międzykulturowa”, “Językoznawstwo konfrontatywne”. Kurs koncentruje się na tworzeniu 

kompetencji wymaganych do pracy w szkole średniej i dla kariery zawowodej, bo nadaje 

teoretyczne podstawy do tworzenia indywidualnego stylu magistra. 

Zgodnie ze standartami MEN FR proces nauczania musi byc oparty na kompetencje 

zawodowe oraz planowany z wykorzystaniem w procesie kształcenia aktywnych form zajęć: 

seminaria interaktywne, dyskusja, recenzje; wspolne praca studencka, badania i analiza 

tłumaczen. Praca samodzielna obejmuje tłumaczenia i edycji tekstow różnych stylów i 

gatunków: instrukcji, streszczenia artykułów naukowych, teksty literackie (proza i poezja). 

 

7.2. Porady metodyczne dla studentow. 

 

Zadania dla pracy samodzielnej  

 

Zadanie 1. 

Prosze okreslic rodzaj leksyjalno ramatycznej transformacji. 

stalowa taśma miernicza - стальная рулетка; strzeliło do głowy - ударило в голову; poczułam 

się zaniepokojona - я ощутила беспокойство; dokładnie słuchać – внимательно слушать; 

powiedzieć półgębkiem - сказать вполголоса; ten facet stanowił dla mnie zasadniczy punkt 

programu – этот мужчина являлся для меня гвоздем программы. 

 

http://radugaslov.ru/polski.htm
http://mirslovarei.com/content_poru
http://radugaslov.ru/polski.htm
http://www.prometeus.nsc.ru/resource/web/journal/2009/index.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/resource/web/journal/2009/index.ssi
http://www.lib.csu.ru/texts/lingua/ShemetovBV.pdf
http://www.lib.csu.ru/texts/lingua/ShemetovBV.pdf


 

Zadanie 2. 

Prosze okeslic co w tekscie tlumaczeniowym zostaje w oryginalnej pisowni, co sie tlumaczymy 

(prosze o przyklad). 

 wyrazy zapozyczone;  

 sktocone nazwy marek wyrobow;  

 nazwy czasopism;  

 nazwy dzialow instytucji;  

 tytuly naukowe;  

 imiona wlasne;  

  nazwy firm i instytucji miedzynarodowych  

  nazwy firmowe somochodow, maszyn, materialow. 

Zadanie 3.  

Prosze przetlumaczyc polskie i rosyjskie zwiazki frazeologiczne. 

 

mieć serce na dłoni  

mieć węża w kieszeniu  

mieszkać kątem 

na psa urok  

niebo w gębie 

 

на воре шапка горит 

сидеть (у кого-то) на шее 

пустить под откос 

быть сытым по горло 

гол как сокол 

 

Zadanie 4.  

Prosze przetlumaczyc polska legende O Smoku Wawelskim, wykorzystujac artystyczny styl. 

 

LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. 

Było to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi 

zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu 

ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, zabijał ludzi. Na mieszkańców 

Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że zdołają 

pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, 

jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż 

smok wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk Martwiono się, co będzie, gdy pożre już 

wszystkie krowy. Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na 

dworze Kraka pojawił się ubogi szewczyk. 

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, 

nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na 

uwolnienie się od groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 



 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 

przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał 

go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. 

Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. 

Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, 

natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka 

ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze 

chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, 

że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem całego miasta, a król sowicie go 

wynagrodził. 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem 

figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

Zadanie 5.  

Na podstawie analizy tlumaczenia znanej piesni W. Wysockiego Ach, miłyj Wania prosze 

odpowiedziec na pytania: Jakie techniki przekladu sostaly zrealizowane? Jakie srodki 

ekspresywne wykorzystane? uzus regionalny i narodowy?  

 

Ach, miły Wania... * 

(Ach, miłyj Wania)  

Ach, miły Wania - po Paryżu sobie łażę 

i z całej masy paryskich wrażeń 

notuję tyle, ile zanotować zdążę - 

na stare lata napiszę książkę 

O tym, że Wania, Wania, Wania, Wania, obaj do Zachodu, 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu! 

Spotkałem trochę naszej emigracji, 

wszystko rodzone tutaj, już we Francji, 

ogólnie biorąc, śmieszna dość kompania, 

i ty byś, Wania, był dla nich "Vanja" 

A tak w ogóle, Wania, Wania, Wania, to my do Zachodu 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu! 

Zaprzyjaźniłem się tu z Jacąuesem oraz z Jeanem, 

z jedną Francuzką kręcę od trzech dni 

i z wieży Eifela pluję Paryżanom 

na te ich kapitalistyczne łby! 

Walcząc o nowy układ na planecie 

zadaliśmy już nawet pierwszy cios; 

w paryskiej męskiej toalecie 

rosyjskie słowo nagryzmolił ktoś! 

Lecz prawdę mówiąc, Wania, to my do Zachodu 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu. 
*zrodlo: http://www.rosjapl.info/muzyka/wysockitekstypl.php 

 

Задание 6.  

Prosze przetlumaczyc skroty. 

PKO, MSZ, LO, PKP, PKS, SLD, UW, UWr, dr hab.  

 

Задание 7.  

Prosze przetlumaczyc referat naukowy. 

 

8. Formy sprawdzianu kwalifikacynego i kontroli 

http://www.rosjapl.info/muzyka/wysockitekstypl.php


 

8.1. Zagadnienia egzaminacyjne 
1. Pojęcie przekładu. 
2. Podmiot, przedmiot i zagadnienia lingwistycznej teorii przekładu. 
3. Historia translatoryki w Europie a Rosji.  
4. Historia i stan obecny badań nad przekładem. 
5. Interdyscyplinarne podstawy translatoryki. 
6. Schemat komunikacji przekładowej 
7. Uczestnicy aktu komunikacji translatorycznej. 
8. Pozycja tłumacza w układzie translatorycznym. 
9. Przekodowanie a interpretacja. 
10. Pojęcie ekwiwalencji przekładowej. 
11. Podstawowe typy ekwiwalencji. 
l1. Koncepcja ekwiwalencji formalnej i dynamicznej. 
12. Koncepcja poziomów ekwiwalencji - Komissarow 
13. Nieprzekładalność jako zasada - istota, źródła 
14. Argumenty za nieprzekładalnością. 
15. Przekładalność - argumenty. 
16. Granice przekładalności. 
17. Nieprzekładalne typy tekstów. 
18. Leksyka bezekwiwalentowa - pojęcie i rodzaje. 
19. Sposoby przekładu leksyki bezekwiwalentowej, 
20. Pojęcie tzwrnazw realiów i ich znaczenie dla przekładu. 
21. Rodzaje nazw realiów. 
22. Sposoby tłumaczenia nazw realiów. 
23. Nazwy własne jako problem translatorski. 
24. Sposoby tłumaczenia nazw własnych. 
25. Frazeologizmy i sposoby ich przekładu. 
26. typy transformacji przekładowych. 
27. Przyczyny transformacji przekładowych. 
28. Zamiany leksykalne jako typ transformacji. 
29. Dodawanie informacji w tekście przekładu jako typ transformacji i jego przyczyny.  
30. Pojęcie jednostki przekładu. 
31. Przekład na poziomie związków wyrazowych i zdań. 
32. Przekład na poziomie tekstu. 
33. Klasyfikacja typów tekstu dla potrzeb przekładu. 
34. Kryteria klasyfikacji typów tekstu. 
35. Przekład literacki. 
36. Podstawowe różnice między tłumaczeniem literackim a użytkowym.  
37. Przekład poetycki i przekład poezji. 
38. Typy przekładu poetyckiego. 
39. Techniki tłumaczenia. 
40. Różnice między tłumaczeniem ustnym a pisemnym. 
41. Wymagane umiejętności i predyspozycje tłumacza tekstów ustnych.  
42. Przekład symultaniczny -jego fazy i tempo. 
43. Odmiany tłumaczenia symultanicznego. 
44. Tłumaczenie konsekutywne - istota i fazy. 
45. Podział tekstów specjalistycznych. 
46. Przekład tekstów prawnych i prawniczych. 
47. Tłumaczenie sądowe (przysięgłe). 
48. Przekład tekstów na potrzeby międzynarodowego obrotu prawnego.  

49. Przekład automatyczny. 

50. Błędy w tłumaczeniu. 
51. Tzw. fałszywi przyjaciele tłumacza. 
52. Słownik jako narzędzie pracy tłumacza. 



 

Program nauczania ukladany jest w oparciu na plan nauczania, federalnym standartem 

edukacyjnym szkolnictwa wyzszego kierunku 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne  (program 

magisterski: Lingwokulturoznawstwo). 
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