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PROGRAM NAUCZANIA J ĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom B2  
na podstawie podręcznika  „Успех” 3  str.65-124 
MODUŁ 12        / studia niestacjonarne /                                                      
 
Tematy i sytuacje, liczba godz., 
str                
 
                   1 

Kategoria 
semantyczna 
                   
                  2           

 Przykłady typów zdań   
                      
                    
            3  

Składniki 
morfosyntaktyczne 
                      
                     
                   4 

1. Telewizja, a może 
literatura? 
/4  godz./ str. 65 – 82 
 

Wskazywanie 
określanie rodzajów i 
gatunków literackich. 
Dyskusja o 
literaturze. 
Różne audycje 
telewizyjne. 
Argumenty 
za/przeciw TV i lit. 
 

Он выбирает только 
интересующие его 
сюжеты. 
Узнаваемый вс, еми 
телеведущий, нравится и 
мне. 
Книга, взятая с полки, 
лежит на столе. 

Tworzenie i zastosowanie w  
opowiadaniu, dialogu, dyskusji 
imiesłowów przymiotnikowych 

2. Rozprawka, 
wypracowanie:„Телевидение 
– враг или друг человека? 
Может ли телевидение 
заменить книгу? 
 /2 godz./ str. 79 - 80 

Wybór i 
przedstawienie tezy. 
Zbieranie 
argumentów 

Психологи 
утверждают, 
что для многих 
телевизор стал 
единственным 
собеседником. 
Телевизор крадёт у нас 
время. 

Użycie imiesłowów różnego 
typu. 
 

3. Рrzed egzaminem. 

List do redakcji. 
/ 2 godz./ 
 
______________________ 
4. Rosyjska proza i poezja 
współczesna 
/2 godz./ str.49, 64, 81. 
 
 

Практкуемся перед 
экзаменом. 
- весточка брату .... 
- письмо в редакцию 

Дима, прошу тебя будь .. 
По телевизору идёт 
какое-то ток-шоу. 
Это познавательная 
программа для детей. 

Wyrażenie: cмотреть что? 

Как получаем и 
передаём информацию? 
 

 Prezentacje studentów А. Солженицын – 
лауреат Нобелевской 
премии. 
М.Булгаков и его 
произведение «Мастер и 
Маргарита” 

Czas przeszły czasowników/ 
czas przyszły .złożony 
Czasowniki dokonane i 
niedokonane. 
 
 

5. Komputer i jego 
możliwości 
/ 5 godz./ 
str..83 -96 
 
SPRAWDZIAN 1 godz 

6. Przed egzaminem 
/ 2 godz. /str. 92 

Określanie nazw 
komputerów. 
Oznaczanie i nazywanie 
części komp. 
i dodatk. akcesoriów. 
 

Интервью, статья, ешь 
Интернет-аудитория 
насчитывает пятьсот 
миллионов. 
Компьютерами 
пользуются студенты. 

Funkcje „ ь”, pisownia, użycie 
w liczebnikach głównych i in. 
Formy liczebników: тысяча,  
миллион, миллиард .... 
Czasowniki: использовать, 
пользоваться (чем?) 

Dyskusja – zasady,  
metody i formy. 

Компьютерная горячка 
Интернет-зависимость 

 

7. Rodzaje turystyki,  formy 
odpoczynku  
/ 4 godz./ 
 
W biurze turystycznym 
/1godz./ 
str. 88-120 
 
POWTORZENIE 

.Nazwy popularnych 
miejsc odpoczynku.  
Nazwy i załatwianie 
formalności. 
Określanie czynności 
i zajęć w czasie 
odpoczynku 
Przygotow. do wyjazd 
Opis pogody. 

Так хочется увидеть 
Париж. Так бы 
хотелось побыть в ... 
Чем дальше от дома , 
тем удачнее отдых. 
Надо выбрать маршрут 
поездки. 

Wyrażanie życzeń. 
Zdania złożone ze 
spójnikami: чем, ...... тем 
... 
Użycie zaimków: сам, 
самый, один. 
Konstrukcje:.где бы я  ни 
был. 

TEST MODUŁOWY M12 
  2 GODZ. 

 
 

  

OMÓWIENIE I 
POPRAWA TESTU 
   /2 GODZ./ 

     
MODUŁOWEGO       M12          ZALICZENIE  

 


