
KARTA PRZEDMIOTU 

JĘZYK ROSYJSKI MODUŁ M1/POZIOM A1 

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 zatrudnieni w SJO 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy Język rosyjski 

Poziom przedmiotu A1 

Status przedmiotu Przedmiot obowiązkowy 

Język prowadzenia 
zajęć 

Polski/rosyjski 

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

 
Semestr 1-6 (przedmiot wybierany przez studenta w zależności od poziomu 
zaawansowania) 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych, student rozpoczyna naukę od poziomu 0 

Limit liczby 
studentów 

12-24 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie A1 (pierwszy moduł z 3) zgodnie z 

Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. 

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

ie
d

za
 

Zna alfabet, posługuje się nim w druku i piśmie, zna słownictwo 

dotyczące omawianych tematów, zna omawiane zagadnienia 

gramatyczne.  



U
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o

śc
i 

Pisanie: Potrafi napisać prosty tekst na widokówce, np. pozdrowienia 

z wakacji. Potrafi wypełniać formularze z danymi osobowymi jak 

nazwisko, adres, obywatelstwo.  

Czytanie: Rozumie znane nazwy i słowa oraz bardzo proste zdania, 

np. na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. 

Mówienie: Potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że 

rozmówca jest gotów mówić wolniej i powtarzać swoje wypowiedzi. 

Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej znanych mu 

tematów lub najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego typu 

pytania. Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, 

w którym mieszkają ludzie, których zna.  

Słuchanie: Rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące 

jego osoby, jego rodziny i otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest 

wolne a mowa wyraźna.  
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 Potrafi nawiązać podstawowe kontakty towarzyskie, używając 

najprostszych zwrotów grzecznościowych. 

Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godziny 

Treści kształcenia Tematyka: historia cyrylicy i cyrylica współczesna, przedstawianie siebie i 
innych, drzewo genealogiczne - ja i moja rodzina, stopnie pokrewieństwa, 
mapa Europy - kraje i narodowości, określanie wieku, pojęcie starszy/ 
młodszy, proste działania matematyczne w zakresie 1-100, wygląd 
zewnętrzny człowieka Zagadnienia gramatyczne: odmiana czasownika 1 
koniugacji, odmiana zaimka- celownik i biernik, odmiana rzeczownika - 
celownik, biernik i miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej, przymiotnik - 
końcówki rodzajowe, liczebniki 1-100, połączenie liczebników ze słowami 
год, года, лет, pytanie o miejsce i kierunek – где? куда? Tworzenie zdań 
złożonych ze spójnikami и, но. 
 

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. 
Informacje o zapisach na egzamin na stronie www.sjo.pw.edu.pl. Egzamin nie jest przypisany 
do żadnego z modułów nauczania. 

 

Literatura 
(podręcznik + 
materiały własne) 

- Podręcznik serii „Вот и мы по-новому” – część 1, M. Wiatr-Kmieciak, S. 
Wujec, PWN Wydawnictwo Szkolne, 
- ćwiczenia uzupełniające do cyklu na stronie wydawnictwa, 
- dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, krzyżówki, zabawy językowe tworzone 
przez lektora na potrzeby zajęć 

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 zajęć + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym przygotowanie do 
zajęć, przygotowanie do testu modułowego) 

E. Informacje dodatkowe 

Uwagi Student może wybrać lektorat języka rosyjskiego na poziomie A1 po 
uprzednim zdaniu egzaminu B2 z innego języka. 

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 08.01.2020 

 

 


