
KARTA PRZEDMIOTU 

JĘZYK ROSYJSKI MODUŁ 10/POZIOM  B2 

Opis Przedmiotu 

Kod przedmiotu  

Nazwa przedmiotu Język obcy 

Wersja przedmiotu 1 

A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów 

Poziom kształcenia Studia I stopnia 

Forma i tryb 
prowadzenia 
studiów 

 
Studia stacjonarne 

Kierunek studiów Wszystkie kierunki 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka 
realizująca 
przedmiot na 
zlecenie jednostki 
prowadzącej 
przedmiot 

 
 
Studium Języków Obcych 

Koordynator 
przedmiotu 

 
Lektorzy języka rosyjskiego zatrudnieni w SJO 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy rosyjski 

Poziom przedmiotu B2 

Status przedmiotu Do wyboru w ramach obowiązkowych godzin języka obcego 

Język prowadzenia 
zajęć 

polski/rosyjski 

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

 
Semestr 1-6, przedmiot wybierany przez studenta w zależności od poziomu 
zaawansowania po zdaniu Egzaminu B2. 
Student może się zapisać na lektorat najwcześniej od tego semestru, na 
którym zaczyna się nauka języka obcego na jego wydziale. 

Wymagania wstępne zaliczony moduł 9 albo odpowiednia liczba punktów na teście 
diagnostycznym 
 

Limit liczby 
studentów 

12-24 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie B2 (pierwszy moduł z trzech) zgodnie 
z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. 



Efekty kształcenia (z 
podziałem na W, U, 
KS) 

W
ie

d
za

 

Osoba  posługująca  się  językiem  na  tym  poziomie  rozumie  
znaczenie  głównych  wątków przekazu  zawartego  w  złożonych  
tekstach  na  tematy  konkretne  i  abstrakcyjne oraz  potrafi 
zrozumieć  dyskusję  z  uzyciem  języka  specjalistycznego,  jeśli  
dotyczy  tematyki  zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle 
płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z 
rodzimym  użytkownikiem  języka,  bez  szczególnego  wysiłku  dla  
którejkolwiek  ze  stron. Potrafi  formułować  jasne  i  szczegółowe  
wypowiedzi  ustne  lub  pisemne  dotyczące  wielu tematów   oraz   
wyrazić   swoje   stanowisko   w   sprawach   będących   przedmiotem  
dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań. 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne 

tematy związane z zainteresowaniami. Potrafi przedstawić 

argumenty za i przeciw; napisać list zgodnie z intencją. 

Czytanie: Rozumie teksty dotyczące problemów współczesnego 

świata, potrafi odróżnić fakty od opinii. 

Mówienie: Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie, żeby prowadzić 

swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi 

formułować przejrzyste, dłuższe wypowiedzi na różne tematy 

związane z bliskimi obszarami życia prywatnego i zawodowego. 

Słuchanie: Potrafi zrozumieć: 
- dłuższe wypowiedzi, wykłady na znane tematy; 
- większość wiadomości radiowych i telewizyjnych o bieżącej 
tematyce lub przydatnych w życiu zawodowym i/lub prywatnym. 

K
o

m
p

et
e

n
cj

e
 

sp
o

łe
cz

n
e Potrafi płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiadać się na wiele 

tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotyczących 
czasu wolnego, potrafi brać udział w rozmowie, zmieniać temat, 
uzasadniać własną opinię. 

Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godzin 

Treści kształcenia Zwierzęta domowe i dzikie 

Ochrona przyrody 

Technologia, wynalazcy i wynalazki 

Obowiązki kobiet i mężczyzn 

Konflikt pokoleń 

Zakupy, usługi 

Konflikty zbrojne 

Problemy społeczne 

Metody sprawdzania 
efektów 

Praca na lekcji 
Prace domowe 
Krótkie prace kontrolne 
Test modułowy 



Egzamin Nie 
Uwaga: student zdaje ogólnouczelniany obowiązkowy egzamin B2 z wybranego języka. Zapisy 
na egzamin przez stronę www.sjo.pw.edu.pl Egzamin nie jest przypisany do żadnego z 
modułów nauczania. 

 

Literatura 
(podręcznik + 
materiały własne) 

Wiatr- Kmieciak M., Wujec S., 2011.  „Вот и мы” 3, str. 42-63      
internet – np. www.rambler.ru, www.ng.ru 

Witryna www 
przedmiotu 

 
www.sjo.pw.edu.pl 

D. Nakład pracy studenta 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba godzin pracy 
studenta związanych 
z osiągnięciem 
efektów kształcenia 

30 godzin zajęcia + 30 godzin praca własna studenta ( w tym przygotowanie 
do zajęć, przygotowanie do testu modułowego) 

E. Informacje dodatkowe 

Uwagi  

Wymagania do 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
Zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
Wykonanie wszystkich prac domowych 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
Zaliczenie testu modułowego (waga oceny z testu modułowego w ocenie 
końcowej: 50%) 

Data aktualizacji 24.02.2020 

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/

