
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom A2  M 4     

 

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec  „Вот и 

мы”– cz. 2  / studia stacjonarne/ 

MODUŁ 4    30  godz.   

                                                                                                                                 Rozdz.1- 2 

 
Tematy i sytuacje, 

liczba godzin, strony 

              1. 

Kategoria semantyczna 

            2 

Przykłady typów zdań 

            3 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

             4. 

 

    POGODA 
 

       1. Lato 

  str.6-7 

        2 godz. 

       

      2. Jesień 

          Str. 8-9 

          2 godz. 

 

      3. Zima 

          Str. 10-11 

          2 godz. 

 

      4. Wiosna 

          Str.12-13 

          2 godz. 

      

      5. Prognoza pogody 

          Str. 14-15 

          2 godz. 

      

      6. Powtórzenie   

         materiału 

         str. 16-17 

         2 godz. 

1. Elementy prognozy 

pogody 

2. Sposoby spędzania 

wolnego czasu- 

wspomnienia z wakacji  

3. Nazwy miesięcy i pór 

roku  

4. Nazwy kierunków 

świata 

5. Opis zjawisk 

atmosferycznych, 

występujących w różnych 

porach roku 

- Было безоблачно и 

тепло. 

- С каждым днём 

становится холоднее. 

 

 

- Вчера я ужасно прозяб 

на остановке. 

 

- Пол-Европы под 

влиянием циклона. 

- На сегодня 

предвидится для 

Москвы 23 градуса 

мороза. 

- Листья опадают с 

деревьев. 

 

- Из- за тучи выглянуло 

солнце. 

- tworzenie przysłówków 

- tworzenie stopnia 

wyższego przymiotników 

i przysłówków 

 

 

- tworzenie czasu 

przeszłego czasowników 

z sufiksem- -ну 

-  pisownia przedrostka –

пол 

- połączenie liczebników 

1,2,3,4 ze słowem градус 

 

 

- liczba mnoga 

rzeczowników typu 

дерево, лист, друг 

- odmiana rzeczowników 

1 i 2 deklinacji typy 

дождь, туча, лужа 

 

   

     ZAKUPY  
    7. W sklepie 

           Str. 18-19 

           2 godz. 

 

      8. Idziemy po zakupy 

          Str. 20-21 

          2 godz. 

 

      9. To ci pasuje 

          Str.  22-23 

          2 godz. 

 

     10. Zakupy dla mężczyzn 

          Str. 24-25 

          2 godz. 

     

      11. W centrum  

         handlowym 

         Str. 26-27 

         4 godz. 

 

 

 

1.Nazwy sklepów, 

oddziałów,  produktów i 

opakowań 

2. Przygotowanie do 

zakupów, tworzenie listy 

potrzebnych produktów 

3. Odzież- nazwy ubrań 

damskich i męskich 

4. Określenie  kolorów i 

fasonów  

5. Zakupy 

okolicznościowe 

  

 

 

- Взвесьте мне 200 

грамм веичины. 

- Ани нет, она пошла в 

магазин  за покупками. 

- Дайте мне стакан чаю. 

 

- Тебе очень идут эти 

брюки. 

- Она спрашивает, 

может ли пригласить 

гостей. 

- Эта кофта мне мала. 

 

- Девушки одеваются 

по последней моде. 

- Какая красивая юбка! 

 

- Нам принесли стакан 

крепкого чёрного кофе. 

 

 

- tworzenie trybu 

rozkazującego 

- użycie konstrukcji  

   за покупками 

- rzeczowniki 

niepoliczalne 

- rzeczowniki pluralia 

tantum 

- użycie partykuły  ли w 

mowie zależnej 

 

- krótka i długa forma 

przymiotnika 

-czasowniki одеться, 

одеть, надеть 

- użycie zaimka такой, 

какой (pełna forma) 

- rzeczownik  

nieodmienny кофе  



      

       12. Powtórzenie 

           Str. 28-29 

           2 godz. 

 

      13. TEST    

          MODUŁOWY  

          4 GODZ.  

   OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO                 ZALICZENIE 

 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom A2  M5      

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec  „Вот и 

мы”– cz. 2  / studia stacjonarne/ 

MODUŁ 5    30  godz.   

                                                                                                                               Rozdz. 3-4 

 
Tematy i sytuacje, 

liczba godzin, strony 

              1. 

Kategoria semantyczna 

            2 

Przykłady typów zdań 

            3 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

             4. 

 

    Jedzenie 
 

1) To łatwo jest  

    przygotować 

          str.30-31 

 

   2 godz. 

 

 

2) Co jemy na śniadanie,  

     na obiad i kolację? 

          str. 32-33 

 

   2 godz. 

 

 3) W stołówce, w fast-   

     foodzie. 

           str. 34-35 

 

    2 godz. 

 

 

 

 

4) Оbiad w restauracji. 

          str. 36-37 

 

           2 godz. 

 

 

 

5) Gotujemy rosyjską  

    potrawę. 

           str. 38-39 

 

           2 godz. 

 

           

1.Przepis na 

przygotowanie prostych 

potraw. 

2.Nazwy warzyw i 

owoców 

 

 

 

1.Nazwy posiłków i 

potraw. 

2. Rosyjskie dania 

narodowe. 

 

 

 

1.Zwyczaje żywieniowe 

2.Nazwy potraw 

 

  

 

 

 

     

1. Obiad w restauracji- 

umiejętność 

dokonywania wyboru dań 

z menu i zamawiania 

portaw. 

 

  

      

 

 

    

 

 

- Всё перемешать, 

посолить, длбавить сок 

с лимона. 

- Для салата  надо взять 

два больших огурца и 

три сочные марковки. 

 

 

 

- Купи что- нибудь к 

завтраку! 

 

 

 

 

 

- Купите марковь и 

картошку. Макароны у 

нас есть. 

 

- Я хотела бы вкусно 

пообедать. 

- Что вы едите на 

завтрак? 

- Cолянка стоит в 

ресторяне 121 рубль. 

- Что вы предлагаете на 

первое? 

 

 

 

- Мясо надо выпекать 

до готовности. 

- Блины жарим на 

сковородке. 

 

 

 

- liczebniki 2,3,4 w 

połączeniu z 

rzeczownikami 

 

 

 

 

 

- zaimki nieokreślone z 

partykułą – то, - нибудь 

 

 

 

 

 

- rzeczowniki 

występujące tylko w 

liczbie pojedynczej/ 

mnogiej 

- tworzenie trybu 

przypuszczającego 

- odmiana czasowników 

есть , пить 

- liczebniki główne 100-

1000 

- rzeczownik  рубль    w 

połączeniu z 

liczebnikami 

zakończonymi na 2,3,4 

 

- zastosowanie 

czasowników варить, 

кипятить, жарить, 

тушить, выпекать 

 



 

6) Picie herbaty po  

     rosyjsku 

            str. 41 

             

            2 godz. 

 
 7) Powtórzenie 
             str. 40 

             2 godz. 

 

Charakterystyka    

     człowieka 

  
8) .Оptymista, czy   

     pesymista? 

        str. 42-43 

 2 godz. 

9) Mój przyjaciel Sasza. 

         str. 44-45 

         2 godz. 

10) Gwiazdy o nas. 

          str. 50-51 

   2 godz. 

       

 Переписка 

 
11) Zaczynamy 

korespondencję. 

          str. 46-47 

   2 godz. 

12)  List Agnieszki. 

  str. 48-49 

  2 godz.  

 

- Przygotowanie herbaty 

z samowara- rosyjskie 

obyczaje związane z 

piciem herbaty. 

- Nasze skojarzenia z 

Rosją- bania, 

matrioszka…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis cech charakteru 

człowieka- cechy 

pozytywne i negatywne. 

2. Wyrażanie opinii o 

człowieku. 

3. Nazwy znaków 

Zodiaku. 

 

 

 

 

 

1. Dostosowanie form 

grzecznościowych do 

charakteru 

korespondencji. 

2. Stałe zwroty używane 

w korespondencji 

3. Adresowanie listów 

rosyjskich. 

 

- К чаю подаём сахар в 

кусках. 

- Для банных процедур 

используются 

берёзовые венчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Я считаю, что он 

упрямый человек. 

- Он искренний друг, но 

его сестра нечестная 

девушка. 

- Вера менее болтливая, 

чем Аня. 

 

 

 

 

 

- Саша пишет письмо 

бабушке. 

- Сегодня они получили 

от родителей денежный 

перевод. 

- Наши профессора 

поехали с нами на 

экскурсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zastosowanie 

przymiotników twardo- i 

miękkotematowych 

 

- stopień wyższy 

przymiotnika более, 

менее 

 

 

 

 

 

- rząd czasownika  

писать кому, получить 

что от кого 

 

 

- liczba mnoga 

rzeczowników rodz. 

męskiego zakończonych 

na spółgłoskę lub znak 

miękki 

 

13 Powtórzenie 

materiału- przygotowanie 

do kolokwium 

modułowego        

         2 godz. 

   

14.  TEST 

MODUŁOWY  

       4 GODZ.  
    OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO                 ZALICZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom A2  M 6     

 

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec  „Вот и 

мы”– cz. 2  / studia stacjonarne/ 

MODUŁ 6    30  godz.   

                                                                                                                                 Rozdz.5-6 

 
Tematy i sytuacje, 

liczba godzin, strony 

              1. 

Kategoria semantyczna 

            2 

Przykłady typów zdań 

            3 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

             4. 

 

    SPORT 
 

       1. Sekcje sportowe 

  str.54-55 

         2 godz. 

      2. Dzień sportu 

          Str. 56-57 

          2 godz. 

      3.Czy sport- to   

         zdrowie? 

          Str. 58-59 

          2 godz. 

      4. Olimpiada 

          mat. własne 

          2 godz. 

 

 

 

1.Popularne dyscypliny 

sportu 

2. Pozytywne i 

negatywne aspekty 

uprawiania sportu 

 

 

 

- Студенты утром 

играют в футбол, а 

вечером играют на 

скрипке. 

- Мы болеем за нашу 

команду. 

- Они занимаются 

зимними видами 

спорта. 

 

 

- Он мастер спорта по 

конькам. 

 

- Мы сдали все 

экзамены благодаря 

твоей помощи. 

Из- за дождя матч не 

состоялся. 

- Тренировки у нас по 

четвергам. 

 

 

 

- rząd czasowników 

играть во что, играть на 

чём, заниматься чем, 

болеть за кого 

 

 

 

 

 

 

 

- użycie przyimka по + 

celownik 

 

- wyrażenia przyczyny 

 

 

 

 

- wyrażanie 

powtarzalności 

   

     ZDROWIE I   

    CHOROBA  

 
      5. Sasza zachorował 

          str. 60-61 

          2 godz. 

      6. W szpitalu 

         str. 62-63 

         2 godz. 

      7. Powtórzenie  

         materiału   

         str. 64-65 

         2 godz. 

 

  8.  ELEMENTY   

    WIEDZY O  

       ROSJI 
   

        Str. 66-69 

 

 

  

 

 

1.Symptomy choroby,  

2. Pobyt i leczenie w 

szpitalu 

3. Specjalizacje lekarskie 

 

 

 

 

 

 

 

1.Rosyjskie stolice- 

Petersburg i  Moskwa 

2. Rezydencje carskie- 

Peterhof i Carskie Sioło 

3. Bajkał i Kolej 

Transsyberyjska 

 

 

 

 

 

- Саша болеет ангиной. 

- Он жалуется на 

головную боль. 

- Через неделю мне 

стало лучше. 

-Врач сказала нам, 

чтобы регулярно 

принимать лекарства 

 

 

 

- Петербург основан в 

1703 году царём 

Петром первым. 

- Петергоф находится в 

20 километрах от 

Петербурга. 

 

 

  

 

 

- rząd czasowników 

болеть чем i жаловаться 

на что 

- przyimki за, через 

 

- rodzaj żeński niektórych 

rzeczowników 

określających zawody 

 

 

 

- rząd czasownika 

основать что кем 

 

- użycie konstrukcji 

przyimkowych 

 



  oraz materiały własne 

         12 godz. 

 

 

   ROSYSKIE   

    ŚWIĘTA I     

    OBYCZAJE 
 

4.Boże Narodzenie i 

Wielkanoc w Rosji 

5. Nowy Rok 

6. Święto studentów 

Татьянин день 

7. Herbata po rosyjsku 

8. Rosyjka łaźnia 

 

 

 

 

- Фонтаны 

расположены на разной 

высоте. 

 

 

- Это крупнейший 

остров озера Байкал. 

 

 

 

-  krótka forma 

imiesłowu 

 

 

 

- stopień najwyższy 

przymiotnika 

      10. TEST    

          MODUŁOWY  

          4 GODZ.  

   OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO                 ZALICZENIE 

 

 

 

 

 

 


