
KARTA PRZEDMIOTU 

JĘZYK ROSYJSKI MODUŁ 9/POZIOM B1 

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 niestacjonarne 

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 B1 

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 Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie 

tematów, związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w 

rutynowych, prostych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej 

wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać 

swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy 

związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

Limit liczby 
studentów 

12-24 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie B1 (trzeci moduł z 3) zgodnie z 

Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego, ze 

wstępem do języka specjalistycznego. 



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

ie
d

za
 

Zna słownictwo dotyczące omawianych tematów, formy 

omawianych rodzajów tekstów, omawiane zagadnienia gramatyczne 

oraz podstawowe słownictwo z zakresu studiowanej dziedziny. 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Pisanie: Potrafi tworzyć różne rodzajów tekstów – list, wypełnić 

formularz, np. wniosek wizowy, rozprawkę.  

Czytanie: 

przeczytać i zrozumieć tekst dotyczący danego tematu, tekst 

dotyczący zagadnień związanych z dniem codziennym, potrafi 

przeczytać i zrozumieć rubryki w formularzu. Potrafi zrozumieć 

główne wątki przekazu tekstu z zakresu studiowanej dziedziny. 

Mówienie: potrafi wypowiadać się na temat wspomnień, mówić o 

problemach dnia codziennego, porozmawiać na dany temat, potrafi 

brać udział w dyskusji zgadzając się z rozmówcą oraz potrafi wyrażać 

własne zdanie. Potrafi opowiedzieć zasłyszaną historię. Potrafi 

uzasadnić swoją wypowiedź. Potrafi krótko opowiedzieć o 

studiowanej przez siebie dziedzinie. 

Słuchanie: Potrafi zrozumieć krótkie komunikaty, potrafi zrozumieć 

audycję radiową dotyczącą omawianego tematu 
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Umiejętność pracy w grupie, dostosowania rejestru wypowiedzi do 

różnych sytuacji (np. na gruncie towarzyskim i oficjalnym), 

prowadzenia rozmowy i dyskusji. 

 

Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
24 godziny 



Treści kształcenia Tematyka:  
1. Stereotypy o Rosjanach i Polakach. 
2. Tematyczne wycieczki po Rosji. 
3. Określenie preferencji co do form wypoczynku.  
4. Podróże po Rosji. 
5. Formy podróżowania. 
6. Turystyka krajowa – popularne kierunki. 
7. Koszty wycieczek. 
8. Formalności przed wyjazdem do Rosji. 
9. Wypełniamy wniosek wizowy. 
10. Działalność i rola ambasad i konsulatów. 
11. Rosyjska gościnność. 
12. Zasady zachowanie się przy się przy stole. 
13. Podstawowe informacje o Polsce: powierzchnia, ludność, położenie geograficzne, 
ciekawostki. 
14. Bania: zasady korzystania oraz funkcja społeczna. 
15. Miejsca, budynki, transport miejski – podstawowe obiekty w obrębie miasta. 
16. Plusy i minusy życia w mieście. 
17. Plusy i minusy życia na wsi. 

Zagadnienia gramatyczne:  
- nietypowe formy liczby mnogiej rzeczowników (берег – берега …), 
- znaczenie intonacji (ИК-1, ИК-2, ИК-3), 
- partykuły «не»/ «ни» w stałych wyrażeniach oraz z czasownikami,  
- wyrażenia:  побывать в Сибири, на Урале, на Кавказе ..., 
- powtórzenie głównych zasad fonetycznych, 
- wyrażenie nakazu lub przymusu (надо, нужно – кому; кто-то должен, должна, должны), 
- zaimki wskazujące: этот, тот, 
- odmiana rzeczownika z przymiotnikiem, 
- odmiana liczebników, 
- słowotwórstwo rzeczowników (nazwy osób танк – танкист, nazwy przedmiotów чай – 
чайник, abstrakcyjne pojęcia слабый – слабость), 
- przyimki miejsca + rzeczownik. 

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 „От А до Я” – część 3, Anna Wrzesińska 
- ćwiczenia uzupełniające do cyklu z Internetu 
- dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, krzyżówki, zabawy językowe tworzone 
przez lektora na potrzeby zajęć  
- artykułu z Internetu, związane z tematyką 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 

24 godziny zajęcia + 24 godziny pracy własnej studenta (w tym 
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu modułowego). 

E. Informacje dodatkowe 



Uwagi Zajęcia przewidziane dla studentów ze znajomością języka na poziome B1 

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 21.01.2020 

 

 


