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Instytut Filologii Romańskiej  

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej  

 

Prowadzący: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr    
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia   Rok II, semestr 3, rok akademicki 2015/2016 

Filologia francuska, ścieżka B 

 

Ćwiczenia, 30 godz., punkty ECTS: 3                                                 Język:  francuski  
 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na stopień   
 

 

Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (wiek XVIII)  
 

Cel 

Poznawanie wybranych utworów francuskich autorów oświeceniowych.  

Kształcenie umiejętności ich rozumienia, interpretowania i komentowania z wykorzystaniem 

wiadomości historycznoliterackich oraz umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji w encyklopediach, 

podręcznikach, studiach monograficznych oraz w Internecie.  

 
Treści  

Zajęcia mają charakter monograficzny. W zależności od wyboru studentów (w przypadku jednej grupy 

realizowany jest temat wskazany przez większość studentów).  

Wybór w bieżącym semestrze:  

 

a) Denis Diderot romancier et philosophe  

 

b) Œuvre  théâtrale de Beaumarchais 

 

Struktura zajęć:  

 

1) Lektura z komentarzem i analizą fragmentów wybranego utworu. Czytamy, zależnie od wyboru 

dokonanego przez studentów:  

 

a) Powieść: Denis Diderot, Jacques le Fataliste (+ fragmenty innych utworów tego autora) 

 

b) Trylogię teatralną  Beaumarchais’go: Le Barbier de Séville,  Le Mariage de Figaro, La mère coupable 

(+ fragmenty innych tekstów tego autora) 

 

Wybrane do analizy fragmenty studenci czytają i wstępnie opracowują przed zajęciami. Na zajęcia przynoszą 

fotokopie wybranych fragmentów i (w miarę możliwości) tekst całego utworu na dowolnym nośniku.  

Analizowany jest tekst w oryginale, ale można się wspomagać tekstem przekładu.  

 

 

2) Pytania i odpowiedzi dotyczące wykładów i znajomości lektur z listy podanej w programie wykładu (w 

ramach przygotowania do egzaminu).  

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń:  
1) Pozytywne oceny z przygotowania do zajęć 

2) Pozytywna ocena ze sprawdzianów (wstępne terminy: 16  listopada i 18 stycznia).   
 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.   
Nieobecności nie dzielą się na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.  

Dodatkowa ocena cząstkowa przy 0 nieobecności: 5,0 ; przy przekroczeniu 4 nieobecności: 2,0.   

Jedną nieobecność można odrobić 15-min. referatem przedstawionym na kolejnych zajęciach (z inicjatywy 

studenta,  w uzgodnieniu z wykładowcą).  

 

 

Bibliografia:  taka sama jak do wykładu + lektury dodatkowe w zależności od wybranego tematu 

ćwiczeń   


