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PROGRAM NAUCZANIA J ĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom B1/B2   
na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr-Kmieciak i Sławomiry Wujec  „Вот и мы”– cz. 3  Rozdz. 
4 - 6      / studia niestacjonarne  / 
MODUŁ 10    30  godz. 
                                                                                                                                  
Tematy i sytuacje, liczba 
godzin, strony 
              1. 

Kategoria semantyczna 
            2 

Przykłady typów zdań 
            3 

Składniki 
morfosyntaktyczne 
             4. 

1. Nauka, technika, 
odkrycia naukowe, 
Niektórzy rosyjscy 
laureaci Nagrody Nobla 
Ochrona  środowiska   
godz. 3 godz. str..42 - 52    

1. słownictwo związane z 
odkryciami naukowymi, 
wynalazkami i ich 
twórcami  
2. wyrażenia związane z 
działaniami proekologicz 
3. Nazwy niektórych 
zwierząt i zjawisk przyr. 

- Мальчик сидел, 
вытянув ноги вперёд. 
- Улыбвясь, мама 
вышла из комнаты. 
- Улыбнувшись, она 
решительно зашагала 
вперёд.. 

Tworzenie i użycie 
imiesłowów 
przysłówkowych 
współczesnych i 
uprzednich 

a.  Korzystanie z urządzeń 
technicznych 
b. Najnowsze urządzenia. 
 

1. nazwy sprzętu 
technicznego używanego 
w życiu codziennym c.d. 
 

 Маша и Ваня, 
посмотрев  друг друга  
ушли на занятия 
- По-моему, она,  думая  
о себе, не может стать... 

Tworzenie i użycie 
imiesłowów 
przysłówkowych 
współczesnych i 
uprzednich  ćwicz.  

a. Kryzys ekologiczny 
b. ziemia  -  nasza planeta 
c. przyroda – wróg czy 
przyjaciel? 3 godz. 

1. nietypowe zjawiska 
przyrody i ich skutki 
2. ocieplenie klimatu 
3. powodzie, susza 

- Саша в две тысячи 
тринадцатом году хочет 
стать чемпионом 
поэтому он .занимается 
боксом . 
- Я поелу в Краков 
двадцать седьмого 
августа . 

Odmiana i użycie 
liczebników złożonych w 
różnych konstrukcjach 
czasowych 

c. Elementy wiedzy o 
Rosji. Laureaci Nagrody 
Nobla w dziedzinie nauki i 
techniki 2 godz 
             

1. słownictwo związane z 
odkryciami naukowymi, 
wynalazkami i ich 
twórcami  c.d. 
2. zdania z imiesłowow. 
równoważnikiem   

- Польские города 
намного красивее,чем  
украинские. 
- Вроцлав, по мнению 
туристов,  самый 
красивый город 
Польши. 
 

Stopniowanie 
przymiotników, użycie w  
zestawieniach, 
porównaniach. 
Stopień wyższy i 
najwyższy. 

d. Świat nowych 
technologii 2 godz. 

I. Rozmowy na temat  
przeczytanych artykułów 
związanych z wynalazkami, 
nowymi technologiami, 
przyrodą, ekologią 

.-  Назовите, пожалуйста, 
тeму вaшeй бeсeды ... . 
- Покупайте продукты в 
стеклянных  упаковках! 

 Zastosowanie trybu 
rozkazującego w hasłach. 

II.   Życie rodzinne i 
towarzyskie. 
Zakupy i usługi. 
Państwo i społeczeństwo 
Problemy społeczne 
współczesnej Rosji str. 54 
– 64  3 godz. 

1.Opis obowiązków 
domowych, podział 
wśród domowników 
2. rola kobiety i 
mężczyzny 
3. Notatka 

.-  Друзья снимут 
квартиру в центре 
города. 
- Где студенты снимают  
квартиры?  

Aspekt czasowników 
dokonane i niedokonane. 
Czas przyszły prosty 

a. Czy wszyscy jesteśmy 
równi? Konflikt pokoleń 
b. Problemy socjologiczne 
w Polsce i w Rosji 2 godz. 

1. Podział społeczny 
2. Zwroty dot. konfliku 
pokoleń 
3. Służba wojskowa 
4. Problemy społ.  XXI 
wieku: bezrobocie, 
bezdomność, stres,  
chuligaństwo, depresja 

- По дороге в школу 
Павел Кожевников 
встретил школьных 
подруг. 
- В зоопарке дети 
увидели  разных 
жтвотных: слонов, 
птиц, ужей и других 

Biernik rzeczowników 
żywotnych i 
nieżywotnych 
 

a.  Uszkodzenia 
przedmiotów codziennego 
użytku 
b. Popularne usługi  
2 godz. 

1..Nazwy uszkodzeń i 
usług 
2. Naprawy sprzętu, jak 
to robić 

- Поблагодари маму за 
помощь и доверие. 
- Мой папа чкрез два 
года вернётся на родину 
- Все заачи мы решили 
за 20 минут. 

Konstrukcje z trybem 
rozkazującym 
Użycie przyimków зa,  
через 
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III.  Rola młodzieży 
rosyjskiej i polskiej w 
nauce i polityce 
 str. 64- 69 2 godz. 

1. Słowa i zwroty dot. 
roli młodych  życiu 
politycznym 
2.Argumentacja dot. 
udziału w głosowaniu 

- Надо считаться с 
чкжим временем. 
- Мать с дочерью 
пошли другим путём. 
- Осенью на деревьях 
появляются жёлтые 
листья. 

Osobliwości w 
odmianach 
rzeczowników:  время, 
путь, мать, друг, дерево 

b. Elementy wiedzy o 
Rosji,  malarstwo i 
literatura  M. Bułhakow, 
Szyszkin, Riepin, 
Kramskoj i In. 2 godz. 

1. Zycie i twórczość 
wielkich pisarzy, malarzy 
i innych ludzi sztuki 
(wybór) 

- Гроза будто 
приближалась, но 
дождя не было. 
- Маргарита купила 
новый пиджак и с 
гордосью его носила. 

Zdania złożone 
współrzędnie ze 
spójnikami: и, а однако, 
или, зато .... 

IV. Powtórzenie, 
przygotowanie 
do testu modułowego. 
str. 70 -73 2 godz. 

1. Analiza próbnych 
testów egzaminacyjnych 
na poziomie B1 i B2 

 Powtórzenie. Ćwiczenia 

TEST MODUŁOWY 
   M 10  
  4 GODZ.  

   OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO        M 10         ZALICZENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


