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PROGRAM NAUCZANIA J ĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom B1      
na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr-Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы”–  
cz. 3  Rozdz. 1-3 / studia niestacjonarne  / 
MODUŁ 9    30  godz.   
                                                                                                                                  
Tematy i sytuacje, liczba 
godzin, strony 
              1. 

Kategoria semantyczna 
            2 

Przykłady typów zdań 
            3 

Składniki 
morfosyntaktyczne 
             4. 

1. Zdrowie, zdrowy tryb 
życia, życie rodzinne i 
towarzyskie 3godz. 
str. 6 -  17    

1.czynności związane. ze     
zdrowym stylem życia 
2. nazwy świąt, 
uroczystości rodzinnych 
3. życzenia, kartki 
pocztowe 

-Если хочешь похудеть, 
тебе надо серьёзно 
заниматься  спортомю 
-Я прочита л книгу, 
кдтдрую подарил мне 
мой друг. 

Zdania podrzędnie  
złożone warunkowe   i 
przydawkowe 

a. Społeczeństwo,  mass 
media, źródła informacji, 
Internet i jego rola wżyciu 
człowieka XX wieku 
2 godz 

1. Nazwy audycji TV i 
radiowych 
2. Korzystanie z Internetu 
info techn. naukowe 
3. e-maile, forma, zwroty 

 Маша и Ваня очень 
любят друг друга 
- По-моему, она 
слишком часто говорит 
о себе. 

Wyrażeniа zaimkowe  
друг друга, друг с 
другом,   себе, себя... 

b. Kultura,  Święta,  
uczestnictwo w kulturze, 
twórcy i ich dzieła 
3 godz. 

1. kartki świąteczne 
2. Wyrażenia używane w 
liście, nagłówek, 
zakończenie listu 

- Саша хочет стать 
чемпионом, поэтому он 
.занимается боксом . 
- Я пойлу в кино, а Ира 
будет играть на 
компьютере. 

Zdania złożone 
współrzędnie ze 
spójnikami:  а, но, 
поэтому 

c. Elementy wiedzy o 
Rosji, tradycje, ceremonia 
zaślubin.  
2 godz 
    
          

1. Konstrukcje listów 
2. Zdania podrzędnie 
złożone warunkowe,  
przydawkowe 
3. Zdania złożone 
współrzędnie ze 
spójnikami: и, а, но, или 

- Польский город  
Вроцлав пользуются 
популярностью вреди 
иностранных туристов. 
- Гле вы любите 
заниматься?  

Odmiana i użycie 
czasownika  
пользоваться, 
воспользоваться (чем?), 
интересоваться, 
заниматься 

d. Życie i problemy ludzi 
niepełnosprawnych w 
Polsce i za granicą. 
Urządzenia im potrzebne. 
2 godz. 

I. Rozmowy na temat życia 
II. Dyskusja, konspekt  
1. przedstawienie 
    tematu, 
2. prezentacja  swo- 
    jego poglądu na  
   omawiany temat, 
3. zapytanie partnera 
   o jego pogląd, 
4. wyrażanie  
   zgodności lub różnic 
   poglądów, 
5. argumentowanie, 
6. podziękowanie  
   partnerowi za  
   rozmowę. 
dyskusji 

. Тeмa нaшeй бeсeды ... 

.Мы пoбeсeдуeм o ... . 
Нaчнём с тoгo, чтo я 
прeдстaвлю свoё мнeниe 
/свoю пoзицию/ нa эту 
тeму. 
Я думaю, чтo ... . /         
Мнe кaжeтся, чтo ... . /       
Я считaю, чтo ... . /             
А чтo ты думaeшь oб 
этoм?  
Я с тoбoй (нe) сoглaсeн.    
Я нe рaздeляю твoю тoчку 
зрeния. Пo-мoeму ты нe 
прaв, 
Я считaю Привeду oдин 
примeр.  

 нaчинaть/нaчинaть с чeгo; 
прeдстaвлять/ прeдстaвить 
кaкoв, -a, -o; -ы; 
oтнoшeниe к чeму; 
przysłówki typu: 
пo-вaшeму, пo-твoeму; 
oтмeчaть / oтмeтить; 
дoбaвлять / дoбaвить; 
привoдить / привeсти; 
oбoснoвывaть/oбoснoвaть 
узнaвaть / узнaть  
                                          
(akcentuacja) 

II.   Praca, popularne 
zawody, warunki pracy, 
uczelnie str. 18-29 3 godz. 

1. Nazwy popularnych 
zawodów w męskiej i 
żeńskiej formie 
2. Czynności związane z 
wykonywaniem prac 
zawodowych 
3. C.V, list motywacyjny- 
jak  pisać  ww. pisma   

.- Папе не о чём 
говорить с зтим злым 
человеком. 
- Студенты  никогда не 
занимаются в читальне. 

Odmiana i użycie w 
zdaniu zaimków 
przeczących 
Zaimki : сам, самый 

 a.  Nasza uczelnia, nasz 
wydział, studia, przedmiot 
wymagania 2 godz. 

1. Słownictwo dot. 
kierunków studiów 
2. Nazwy wydziałów na 
PW, specjalności 
przedmioty zawodowe.  

- Павел Коженёв учит 
руссй  и английский 
языки. 
- Он врач – хирург  и 
поступил на работу в 
поликлинику. 

Czasowniki учить что? 
Поступать куда? на, в.. 
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b. Wyższe uczelnie w 
Rosji., zasady rekrutacji. 
testy, egzaminy, 
zaliczenia, dokumenty 
studenta  2 godz. 

1..Elektrotechnika, 
Elektronika,Budownictwo  
- najpopularniejsze 
wydziały Politechniki 
Moskiewskiej   

- Благодаря маме, я 
работаю менеджером 
- Мой папа работает в 
качестве председателя 
компании. 

Работать кем? в 
качестве кого? 
Сдавать зкзамен, 
провалиться на 
экзамене… 

III. Podróżowanie, 
turystyka, środki 
transportu        
a.Dom, wynajmowanie 
mieszkania, remont, opis 
domu,  wyposażenie 
str. 30-39 3 godz. 

1. Podróżowanie 
pociągiem 
2. Inne środki transportu 
3. ogłoszenia o sprzedaży, 
wynajmie mieszkań 
 
 

Oбщитeльнaя жeншинa,  
мнoгим нрaвится. 
Онa симпaтичнaя и 
всeгдa вeсёлaя.Онa 
oсoбeннo спoсoбнa 
к языкaм. 
Он дoбрoжeлaтeлeн  
кo всeм. 

Czasownik посетить, 
забронировать заказать,  
снять 
Krótka i pełna forma 
przymiotników i 
imiesłowów 
przymiotnikowych. 

b. Elementy wiedzy o 
Rosji, zabytki Tuły, 
Smoleńska ni ich okolic 
2 godz. 

4. W biurze turystycznym 
nazwy państw, regionów 
5. Noclegi w bazach 
turystycznych, hotelach 
innych miejscach w 
Polsce i za granicą 

Мать с дочерью пошли 
другим путём. 
Построили дом в 
прошлом году. 

Rzeczowniki  III 
deklinacji + путь 
Tworzenie i użycie zdań 
bezpodmiotowych. 
 

IV. Powtórzenie, 
przygotowanie 
do testu modułowego. 
str. 40-41  2 godz. 

1.Przygody wakacyjne 
2.Wypadki w podróży 
3.List prywatny– jak go 
należy pisać – 
powtórzenie 

 Odmiana czasowników w 
różnych czasach. Tryb 
rozkazujący 
czasowników 
Powtórzenie. Ćwiczenia 

TEST MODUŁOWY  
  4 GODZ.     OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO                 ZALICZENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


