Grupa I (dla początkujących)
- Lekcje odbywają się raz w tygodniu (1,5 h): czwartki 17.30-19.00
- Zajęcia całkowicie w trybie online
- Semestr I (od października do stycznia): 15 lekcji. Semestr II (od lutego do czerwca): 15 lekcji
Wszystkie materiały do nauki dostarcza CKJ. Ty musisz zaopatrzyć się tylko w zeszyt do prowadzenia
notatek i do ćwiczeń.
Nauka języka od podstaw
Alfabet hebrajski: czytanie i pisanie, podstawy komunikacji, słownictwo dotyczące życia codziennego.

Grupa II (średnio zaawansowana 1)
- Lekcje odbywają się raz w tygodniu (1,5 h): poniedziałki 18.30-20.00
- Semestr I (od października do stycznia): 15 lekcji. Semestr II (od lutego do czerwca): 15 lekcji
- Wszystkie materiały do nauki dostarcza CKJ. Ty musisz zaopatrzyć się tylko w zeszyt do prowadzenia
notatek i do ćwiczeń.
Po ukończeniu nauki będziesz umiał prowadzić krótkie dialogi na podstawowe tematy: rodzina, praca,
nauka, hobby, otoczenie, miasto, podróż itd. Będziesz czytać dłuższe teksty, będziesz umiał/ umiała
wydobywać z nich istotne informacje. Nauczysz się kolejnych czasowników koniugacji pa’al, pi’el,
hif’il i hitpa’el w czasie teraźniejszym i dowiesz się, jak tworzyć czas przeszły dla czasowników tych
koniugacji. Nauczysz się wyrażać posiadanie czegoś (w hebrajskim nie ma czasownika „mieć”!).
Poznasz kluczową dla hebrajskiego konstrukcję smichut (po łac. status constructus), czyli przydawkę
dopełniaczową (np. szi'ur geografja, czyli lekcja geografii, ugat gwina, czyli sernik, szir ahawa, czyli
pieśń o miłości itd.). Poznasz liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi itd.) oraz zaimek dzierżawczy
(mój, twój, jego itd.) i liczebniki do 1000. Nauczysz się także, jak wyrazić zachwyt, a jak ponarzekać na
wszystko i wszystkich .

Grupa III (średnio zaawansowana 2)
- Lekcje odbywają się raz w tygodniu (1,5 h): poniedziałki 17.00-18.30
- Semestr I (od października do stycznia): 15 lekcji. Semestr II (od lutego do czerwca): 15 lekcji
- Wszystkie materiały do nauki dostarcza CKJ. Ty musisz zaopatrzyć się tylko w zeszyt do prowadzenia
notatek i do ćwiczeń.
Po ukończeniu nauki będziesz umiał/ umiała prowadzić krótkie dialogi na wiele tematów. Będziesz
czytać samodzielnie dłuższe teksty i wydobywać z nich istotne informacje. Poznasz wszystkie
podstawowe koniugacje, czasowniki modalne (chcieć, musieć, móc itd.). Będziesz tworzyć długie
zdania złożone (przyczynowe, wynikowe, względne), poznasz mowę zależną, utrwalisz sobie czas
przeszły, nauczysz się, jak wyrażać posiadanie („mieć”) w czasie przeszłym. Nauczysz się zwrotów
bezosobowych (trzeba, można, warto itd.), dowiesz się, jak tworzyć czas przyszły. Ponadto poznasz
wiele pieśni hebrajskich, filmów oraz faktów z historii Żydów i życia we współczesnym Izraelu. Bo

nauka języka to nie tylko umiejętność mówienia i czytania, lecz także wejście w fascynujący krąg
kultury narodu, który tym językiem się posługuje.

Grupa IV (zaawansowana)
- Lekcje odbywają się raz w tygodniu (1,5 h): środy 18.30-20.00
- Semestr I (od października do stycznia): 15 lekcji. Semestr II (od lutego do czerwca): 15 lekcji
- Wszystkie materiały do nauki dostarcza CKJ. Ty musisz zaopatrzyć się tylko w zeszyt do prowadzenia
notatek i do ćwiczeń.
Po ukończeniu nauki będziesz umiał/ umiała brać udział w rozmowach na wiele tematów. Będziesz
czytać samodzielnie dłuższe teksty i wydobywać z nich istotne informacje. Będziesz czytać fragmenty
współczesnej literatury hebrajskiej, zarówno prozy, jak i poezji. Poznasz wszystkie podstawowe
koniugacje i będziesz umiał odmieniać czasowniki w trzech czasach (w tym roku ćwiczony jest
głównie czas przyszły). Nauczysz się tworzyć imiesłowy bierne (zrobiony, napisany itd.), poznasz
formy trybu rozkazującego itd. Nauczysz się odmieniać przez osoby wszystkie przyimki, np. ‘al, ‘el, mi, kmo itd. Będziesz posługiwać się zdaniami podrzędnie złożonymi, np. dopełnieniowymi,
okolicznikowymi itd.), wzbogacisz swoje słownictwo z wielu różnych dziedzin. Ponadto poznasz wiele
pieśni hebrajskich, filmów oraz faktów z historii Żydów i życia we współczesnym Izraelu. Bo nauka
języka to nie tylko umiejętność mówienia i czytania, lecz także wejście w fascynujący krąg kultury
narodu, który tym językiem się posługuje.

