
                                                                         
PROGRAM NAUCZANIA J ĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom B2  
na podstawie podręczników „Ycпех 3”  str. 3-87 
MODUŁ 11      / studia  niestacjonarne /    
                                                    
Tematy i sytuacje, 
liczba godz., str. 
            1 

Kategoria semantyczna 
                   
                  2           

 Przykłady typów zdań    
                      
                     3  

Składniki morfosyntaktyczne 
                      
                     4 

1. Miasto, trudy życia w 
mieście 
/4  godz./ str.3 -32 
 
Droga na uczelnię, 
zakup biletów. 
/2 godz./str. 3 – 32 

 Określanie kierunku 
ruchu i sposobu 
poruszanie się. 
Określanie liczby  i 
ilości w przybliżeniu. 
Objaśnianie drogi. 
Jak korzystać z telefonu 
– automatu? 

В этом городе живёт 
около двух миллионов 
жителей. Мы ждали его 
часа два В нашей группе 
двадцать два способных 
студента. 

Związek  liczebników z przymiotnikami i 
rzeczownikami. 

Liczebniki główne w dopełniaczu. 
Odmiana i użycie liczebników 
głównych.  

Użycie wyrażeń: набрать 
номер, поднять трубку. 

2. Sprawozdanie z 
ważnego wydarzenia 
 /2godz./ str. 
Prezentacje studentów 
 2 godz. 

Przedstawianie 
kolejności wydarzeń. 
„Храм Христа Спасите 
восстозлания» 

Это  произошло в .... 
Однажды мы с братом 
обнаружили .... 
Прошло 5 часов ...  
 

 
 
 
 

3. Rodzice i dzieci – 
stosunki miedzy nimi. 
Konflikt pokoleń. 
Trudny wiek 
str.33-43/ 4 godz./ 
SPRAWDZIAN 
 

4. Ważne uroczystości 
narodowe , rodzinne w 
Polsce i w Rosji 
/4 godz./ str. 50 – 64   

Określanie  związków 
istniejących między 
osobami, Wyrażanie 
oceny w stosunku do 
osób. 
Wyrażanie przyczyny 
zdarzenia 

Жаль, что они меня не 
понимают. 
Мы охотно сделаем все 
задания. 
Он заболел от переутомления. 

Мы поссорились из-за 
пустяков. 

Formy osobowe czasowników: 
(сo)жалеть, сообщать, 
выражать 
Konstrukcja: жаль, что  w 
zdaniach podrzędnie złożonych. 
Przysłówki: охотно, стыдно ... 
Przyimki przyczynowe 

Określanie stopnia 
intensywności cechy. 
Nazywanie i 
porównywanie świąt. 

Зтот праздник важнее 
всех других. Эрмитаж 
самое,.наиболее 
красивое,красивейшее 
здание  Петербурга 

Stopień najwyższy 
przymiotników z zaimkiem  ca  
oraz z sufik.sami –ейш-, -айш- 

 5. Historia święta  
Nowego Roku 
/ 2 godz./ str. 59 
 
6. Życzenia, gratulacje. 
 (kartka pocztowa, list) 
/ 2 godz. / 
str. 70-87 
 
 

 Słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
 
 

 
 

 

Formy grzecznościowe, 
zwroty, konstrukcje, 
nagłówki  podczas 
składania życzeń w 
liscie, e-mailu, życzenia 
szczególne 

Поздравляем вас с 
женскими праздниками. 
Желаем вам счастья, 
здоровья и всяческих 
удач. 

Użycie i odmiana czasownik 
поздравить кого с чем? 
Желать кому чего? 

7. List formalny – jak  
należy go pisać? 
3 godz. 
POWTÓRZENIE 
   1 godz. 

Plan listu, części 
składowe, 
rozmieszczenie.. 

Ссылаясь на ваше 
письмо от 23 марта... 
Настоящим сообщаем, 
что ... 
Остаёмся с уважением ..  

Użycie konstrukcji: 
сообщать, ссылаться на .. 
оставаться с ... 

TEST MODUŁOWY 
M 11 2 GODZ. 

 
 

  

OMÓWIENIE I 
POPRAWA TESTU 
   /2 GODZ./ 

     
MODUŁOWEGO     M11          ZALICZENIE  

 

 


