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PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom B2  M 10    

 

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

мы”– cz. 3  Rozdz. 4 - 6      / studia stacjonarne  / 

MODUŁ 10    30  godz.   
                                                                                                                                  
 
Tematy i sytuacje, liczba 

godzin, strony 

 

Kategoria semantyczna 

 

Przykłady typów zdań 

 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

 

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 

.d.a.  Korzystanie z 

urządzeń technicznych 

b. Najnowsze urządzenia: 

smartfony,  ajpady i in. 

Prezentacje  2 godz 

1. 1. nazwy sprzętu 

technicznego używanego 

w życiu codziennym c.d. 

2. Schemat prezentacji 

 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 imiesłow. 

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 zyszły prosty 

 

 a. Czy wszyscy jesteśmy 

równi? Konflikt pokoleń 

b. Problemy socjologiczne 

w Polsce i w Rosji 

 

 2 godz. 

1. Społeczny podział 

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 

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 

Konstrukcje z trybem 

rozkazującym 

 

Użycie przyimków зa,  
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b. Popularne usługi  

 2 godz. 

- Все заачи мы решили 

за 20 минут. 

через 

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 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  do egz. B 2                        

na podstawie podręczników „ Ycпех 3 ”  

 

MODUŁ 11                                                               

Tematy i sytuacje, 

liczba godz., str. 

Kategoria semantyczna 

                  

 Przykłady typów zdań    

                     

Składniki morfosyntaktyczne 

                     

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 ...  
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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 

11 

  2 GODZ. 

 

   

OMÓWIENIE I 

POPRAWA TESTU 

   /2 GODZ./ 
    MODUŁOWEGO     Nr  12          ZALICZENIE 

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  do egz. B 2                  

na podstawie podręcznika  „Успех” 3 

   

MODUŁ 12                                                              

Tematy i sytuacje, liczba 

godz., str                       

Kategoria 

semantyczna          

 Przykłady typów zdań 

 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

                      

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? 
 /2godz./ 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. 
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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 информации? 

 

  

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. 88-105 

 

POWTORZENIE 

.Nazwy popularnych 

miejsc odpoczynku.  

Nazwy i załatwianie 

formalności. 

Określanie czynności 

i zajęć w czasie 

odpocz. 

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 12 

  2 GODZ. 

 

   

OMÓWIENIE I 

POPRAWA TESTU 

   /2 GODZ./ 
MODUŁOWEGO        Nr  12          ZALICZENIE 

 


