
EGZAMIN MAGISTERSKI 
DLA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ROSYJSKA 
I KULTURA ROSJI I NARODÓW S ĄSIEDNICH  

 
Egzamin magisterski składa się z dwóch części, z których każda oceniana jest oddzielnie.  

1. Obrona pracy magisterskiej: ustosunkowanie się do uwag zawartych w ocenie 
promotora i recenzji, przedstawienie koncepcji pracy oraz odpowiedzi na pytania 
Komisji.  

2. Odpowiedzi na trzy pytania:  
a) pytanie związane z wybraną przez studenta specjalizacją: 
 – z teorii literatury i metodologii badań literackich (specjalizacja 
historycznoliteracka); 
– z kultury rosyjskiej/ukraińskiej (specjalizacja kulturoznawcza, rosjoznawcza, 
ukrainoznawcza); 
– z teorii przekładu (specjalizacja przekładoznawcza). 
b) pytanie z historii literatury rosyjskiej; 
c) odpowiedź na pytanie: 
– z historii literatury rosyjskiej tego okresu, z którym związana jest praca 
magisterska (specjalizacja historycznoliteracka); 
– z historii literatury i kultury rosyjskiej/ukraińskiej związane z epoką jakiej 
dotyczy praca (specjalizacja kulturoznawcza, rosjoznawcza, ukrainoznawcza); 
– z historii języka rosyjskiego/kultury rosyjskiej (specjalizacja przekładoznawcza). 
 
 

Ocena z egzaminu magisterskiego stanowi średnią wszystkich czterech odpowiedzi ( nie 
powinna to być średnia arytmetyczna).  

– Pracę magisterską należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Sekretariacie IFWSch (w 
formie wydruku i w wersji elektronicznej na płycie CD) najpóźniej dwa tygodnie przed 
obroną.  



SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA  
(SPECJALIZACJA TRANSLATOLOGICZNA ) 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
– Понятие перевода. Разновидности перевода в зависимости от формы языковой 

реализации и временной соотнесенности с речевым актом. Требования к переводу. 
Специфика перевода с близкородственных языков. „Ложные друзья переводчика” 
(межъязыковые омонимы). 

 – Транслятология как наука о переводе. Ее история. Предмет и задачи 
филологической и лингвистической транслятологии. 

– Роль переводной литературы в развитии мировой, русской и польской культуры. 
Эволюция взглядов на перевод в целом и в России, в частности. „Склонение на наши 
нравы”. Выдающиеся польские и русские переводчики. Польские переводы шедевров 
русской литературы. 

– Форма и содержание в переводе. Эквивалентность, ее уровни. Поле маневра 
переводчика. Границы переводческой инициативы. Разновидности переводов: 
буквальный, вольный, адекватный. 

– Переводческое двуязычие как особый вид упорядоченных межъязыковых 
отношений. Семантика слова и перевод. Учет словообразовательных, грамматических и 
синтаксических особенностей в переводе. Подстрочник – его плюсы и минусы.  

– Понятие стиля и стилистической окраски языковых единиц. Предмет изучения 
описательной, практической и функциональной стилистик. Стилистические аспекты 
перевода. Явление стилизации. Лексический вариант в переводе. 

– Административный стиль – его особенности. Основные правила перевода 
деловых документов. Сила и слабость канцелярита. Переводческая специфика 
трактовки научных текстов и проблема передачи терминов. Особенности работы с 
текстами публицистического стиля. Специфика перевода художественной литературы в 
целом и отдельных литературных родов и жанров, в частности. 

– Особенности перевода эмоционально-окрашенной лексики. Перевод идиом, 
пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых фраз и просто вкраплений прецедентных 
текстов. Передача слов-названий: антропонимов и топонимов. „Говорящие” имена и 
фамилии в переводе. Сущность переводческих приемов транскрипции, транслитерации 
и калькирования.  

– Приемы лексико-семантических и синтаксических трансформаций в переводе:: 
конкретизация, генерализация, смещение, антонимический перевод, лексическое 
развертывание и свертывание, смысловое развитие, умолчание, инверсия и пр. 

– Творческая мастерская переводчика. Общая и транслятологическая 
лексикография. Характеристика подручного справочного „корпуса” переводчика. 
Работа в поисковых системах интернета. 

– Национально-исторический колорит текста. Понятие безэквивалентной лексики. 
Проблема передачи реалий. Переводческие явления экзотизации и русификации, 
архаизации и модернинизации. Средства и способы передачи местного и исторического 
колорита в переводе. 

– „Непереводимое” в переводе – широкая и узкая трактовка. Воспроизведение 
каламбуров, народной этимологии и т.п. Средства реализации юмора и способы 
сохранения комического эффекта. Стеб и вульгаризация в переводе. 

– Особенности перевода фильмов. Субтитраж, закадровая озвучка и синхронный 
перевод – их плюсы и минусы. Наиболее известные российские синхронные 
кинопереводчики.  

– Теории „реалистического”, функционального и адаптивного переводов. 
Разновидности „неперевода”: пересказ, переложение, переделка, вариация на тему, 
пародия. Новые нетрадиционные переводческие и „околопереводческие” направления: 
перевод „аналитический” и „смешной”, их суть. 



– Критика литературного перевода, ее место в транслятологии, цель и задачи. 
Критерии оценки фактической правильности перевода. Классификация переводческих 
ошибок и промахов. 

– Машинный перевод, история разработки. Электронные словари, 
предназначенные для использования в системах машинного перевода. Программы типа 
Translation Memory. Принципы работы пакета SDL Trados. Основные сведения о 
функциях SDL Trados Translator's Workbench и TagEditor. Интернет в работе 
переводчика. Справочный поиск. 

 
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

– Периодизация истории русской литературы. Характеристика отдельных 
периодов: литература Киевской Руси, литература времен монгольского ига, литература 
Московской Руси (XV-XVI вв.), русская литература XVII века, литература Российской 
империи (XVIII-XIX вв.), литература эпохи модернизма, советская литература, 
современная русская литература (после 1991 г.). Литературные направления (течения) в 
рамках обозначенных периодов. 

– Ведущие жанры русской литературы. 
– Главные темы и типичные герои русской литературы. 
 

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 
– Церковнославянский язык, его воздействие на развитие русского языка. Второе 

южнославянское влияние. Характеристика языка Петровской эпохи. М. Ломоносов и 
его теория „трех стилей”. Споры о направлении развития литературного языка в начале 
XIX в. Н. Карамзин и А. Шишков. Роль А. Пушкина в формировании современного 
литературного языка. Волны иностранных лексических заимствований в русский язык.  



PROBLEMATYKA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 
 

– Pojęcie przekładu. Rodzaje tłumaczeń w zależności od formy realizacji językowej i od 
relacji czasowej z momentem aktu mowy. Wymagania względem przekładu. Specyfika 
tłumaczenia z języków pokrewnych. „Fałszywi przyjaciele tłumacza” (homonimy 
międzyjęzykowe). 

– Translatologia jako nauka o przekładzie. Historia translatologii. Przedmiot i zadania 
translatologii filologicznej i lingwistycznej. 

– Rola literatury przekładowej w rozwoju kultury światowej, rosyjskiej i polskiej. 
Ewolucja ogólnych poglądów na temat przekładu ze szczególnym uwzględnieniem historii 
przekładu w Rosji. Rusyfikacja – dominująca tendencja w rosyjskim przekładzie końca XVIII 
– początku XIX w. Wybitni tłumacze polscy i rosyjscy. Polskie przekłady arcydzieł literatury 
rosyjskiej.  

– Forma i treść w tłumaczeniu. Ekwiwalencja i jej poziomy. Pole manewru tłumacza i 
granice jego inwencji. Rodzaje przekładu: dosłowny, wolny, adekwatny.  

– Dwujęzyczność w przekładzie jako szczególny rodzaj uporządkowanych relacji 
międzyjęzykowych. Semantyka słowa i przekład. Uwzględnienie specyficznych zjawisk 
słowotwórczych, gramatycznych i syntaktycznych w przekładzie. Tłumaczenie robocze – jego 
zalety i wady.  

– Pojęcie stylu i stylistycznego nacechowania jednostek językowych. Przedmiot badań 
stylistyki opisowej, praktycznej i funkcjonalnej. Stylistyczne aspekty przekładu. Zjawisko 
stylizacji. Wariant leksykalny w przekładzie. 

– Styl urzędowo-kancelaryjny (administracyjno-prawny) i jego cechy szczególne. 
Podstawowe zasady przekładu dokumentów urzędowych. Specyfika przekładu tekstów 
naukowych i problem transferu terminów. Charakterystyka pracy z tekstami 
publicystycznymi. Ogólna specyfika tłumaczenia literatury pięknej oraz oddzielnych 
rodzajów i gatunków literackich. 

– Specyfika przekładu leksyki nacechowanej emocjonalnie. Tłumaczenie idiomów, 
przysłów, porzekadeł, aforyzmów, skrzydlatych słów oraz wtrąceń tekstów precedensowych. 
Tłumaczenie nazw własnych (antroponimów i toponimów). Przekaz nazwisk i imion 
znaczących w tłumaczeniu. Istota chwytów translatorskich: transkrypcji, transliteracji i 
kalkowania.  

– Sposoby leksykalno-semantycznych i syntaktycznych transformacji przekładowych: 
konkretyzacja, generalizacja, substytucja, tłumaczenie antonimiczne, amplifikacja i redukcja, 
opuszczenie, inwersja itp. 

– Warsztat tłumacza. Leksykografia ogólna i translatologiczna. Charakterystyka 
podręcznego zasobu słowników i kompendiów tłumacza. Praca z wykorzystaniem 
wyszukiwarek internetowych. 

– Narodowo-historyczny koloryt tekstu. Pojęcie leksyki bezekwiwalentnej. Problem 
przekazu realiów. Zjawisko egzotyzacji i rusyfikacji, archaizacji i uwspółcześnienia. Środki i 
sposoby oddania kolorytu lokalnego i historycznego w przekładzie. 

– „Nieprzekładalne” w przekładzie – szerokie i wąskie ujęcie zagadnienia. Odtworzenie 
w przekładzie kalamburów, etymologii ludowej itp. Sposoby przekazu humoru i zachowania 
efektu komizmu. „Stiob” i wulgaryzacja w przekładzie. 

– Specyfika przekładu filmowego. Wersja z napisami, wersja lektorska i dubbing – ich 
zalety i wady. Najbardziej znani rosyjscy filmowi tłumacze synchroniczni.  

– Teorie przekładu „realistycznego”, funkcjonalnego i adaptacyjnego. Rodzaje 
„nieprzekładu”: streszczenie, adaptacja, przeróbka, wariacja na temat, parodia. Nowe, 
nietypowe kierunki przekładu (tłumaczenie „analityczne”) i z pogranicza 
przekładu („śmieszne”) – ich istota. 

– Krytyka przekładu literackiego, jej miejsce w translatologii, cele i zadania. Kryteria 
oceny rzeczywistej poprawności przekładu. Klasyfikacja błędów i potknięć w przekładzie. 

– Tłumaczenie automatyczne, historia rozwoju. Słowniki elektroniczne, przeznaczone 
do wykorzystania w systemach tłumaczenia automatycznego. Programy typu Translation 



Memory. Zasady pracy pakietu SDL Trados. Podstawowe wiadomości o funkcjach SDL 
Trados Translator's Workbench i TagEditor. Internet w pracy tłumacza. Wyszukiwanie 
informacji. 

 
HISTORIA LITERATURY 

– Periodyzacja historii literatury rosyjskiej. Charakterystyka poszczególnych okresów: 
literatura Rusi Kijowskiej, literatura okresu niewoli tatarskiej, literatura Rusi Moskiewskiej 
(XV-XVI w.), literatura rosyjska XVII wieku, literatura Imperium Rosyjskiego (XVIII-XIX 
w.), literatura modernizmu, literatura radziecka, współczesna literatura rosyjska (po 1991 r.). 
Kierunki (prądy) literackie w ramach wyróżnionych epok. 

– Główne gatunki literatury rosyjskiej. 
– Zasadnicze tematy i typowi bohaterowie literatury rosyjskiej.  
 

HISTORIA J ĘZYKA 
– Język cerkiewnosłowiański, jego wpływ na rozwój języka rosyjskiego. Drugi wpływ 

południowosłowiański. Charakterystyka języka epoki Piotra I. M. Łomonosow i jego teoria 
„trzech stylów”. Spory o kierunek rozwoju języka literackiego na początku XIX wieku; M. 
Karamzin i A. Szyszkow. Rola A. Puszkina w tworzeniu współczesnego języka literackiego. 
Chronologii zapożyczeń leksykalnych do języka rosyjskiego. 


