
            PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom A1 M1  

                  na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec 

                                              „Вот и мы по- новому"– cz. 1           / studia stacjonarne/ 

                                                      MODUŁ 1        30 godz.                                    Rozdz. 1-2        

 

 

                                                  CELE NAUCZANIA      

                                                              Student  będzie potrafił : 

1.  materiał leksykalny: 

- pisać  i czytać w cyrylicy 

- przywitać się i pożegnać z uwzględnieniem form grzecznościowych 

- przedstawić się i podać imię kolegi, członków rodziny 

- opowiadać o swoich zainteresowaniach 

- liczyć do 199, pozostałe liczebniki rozumie 

-  podać wiek swój i innych osób, porównać go (konstrukcja starszy/młodszy) 

- nazwać stopnie pokrewieństwa i opowiadać o poszczególnych członkach rodziny 

- opisać wygląd zewnętrzny człowieka 

- informować o swoim miejscu zamieszkania, narodowości, znanych sobie językach i planach    

   związanych z wyjazdami 

- rozróżniać nazwy miesięcy 

 

2. materiał gramatyczny 

- odmieniać rzeczownik- używać biernika, miejscownika, celownika i dopełniacza 

- odmieniać zaimek osobowy i dzierżawczy 

-  odmieniać czasownik w zakresie 1 koniugacji 

 

 



Tematy i sytuacje, 
liczba godzin, strony  
               1. 

Kategoria semantyczna                          
 
                 2. 

Przykłady typów zdań  
 
                 3. 

Składniki 
morfosyntaktyczne  
                 4. 

1. Co wiemy o Rosji? 
Zajęcia wprowadzające 
str.6-7  
2 godz. 

1. Położenie 
geograficzne Rosji, 
największe miasta, 
rzeki.  
2. Postaci historyczne. 
3. Z czym kojarzy się 
nam Rosja?  
4. Stereotypy i mity o 
Rosji. 

  

2. Język rosyjski 
językiem słowiańskim.  
Str. 8-9  
2 godz.  

1. Podobieństwa i 
różnice pomiędzy 
językiem polskim i 
rosyjskim. 2. Historia 
alfabetu rosyjskiego. 

1. глаз-oko 2. икра- 
kawior 3. ковёр- 
dywan ... 

 

3. Alfabet rosyjski.  
Кто это?  
str. 14-15 
2 godz.  

1. Wprowadzenie liter: 
а, д, к, м, н, о, т, ч, э  
2. Kto to jest? Co to 
jest? Nazywanie osób i 
rzeczy.  
3. Intonacja zdania 
twierdzącego i 
pytającego 

- Кто это? 
 - Что это?  
- Это окно? 

 

4. Alfabet rosyjski  
Ты кто?  
Str. 16-17  
2 godz.  

1. Wprowadzenie liter: 
б, в, г, е, ё, з, л, п, у, ы, 
я  
2. Kim jesteś?  
3. Jak się nazywasz?    
   Przedstawianie się. 

- Как тебя зовут?  
- Ты кто? Я Павел. 
 - Его зовут Павел. 
 - Анна дома. Анна   
   дома? 

- odmiana zaimków я,     
   ты, он – biernik  
   liczby pojedynczej  
- rozróżnienie intonacji   
   ИК-1 ИК-3 

5. Alfabet rosyjski 
Меня зовут Наташа.  
Str. 18-19  
2 godz. 

1.Wprowadzenie liter:  
и, р, с, ф, х, ш, ь, ю  
2. Nasze 
zainteresowania i 
hobby.  
3. Powitanie i 
pożegnanie- formy 
nieoficjalne i 
grzecznościowe, 
отчество - 

-Нас интересует  
  спорт.  
- У тебя есть друг?       
- Мы часто читаем   
  книги. 
 - Привет! До  
   свидания. 

- odmiana zaimka- 
  biernik i dopełniacz   
  zaimków мы, вы, они  
- odmiana czasownika   
  читать  
- rozróżnienie liczby   
  pojedynczej i mnogiej  
  czasownika  
  интересовать 
 

6. Alfabet rosyjski Это 
моя семья. 
Powtórzenie.  
Str. 20-21 
 4 godz.  

1. Wprowadzenie liter: 
ж, й, ц, щ, ъ  
2. Stopnie 
pokrewieństwa. 

- Маму зовут Анна, а  
  брата- Пётр.  
- Мы живём в  
  Москве. 

- biernik rzeczownika  
  1- ej i 2-ej deklinacji.  
- odmiana czasownika  
  жить 

7. Где ты живёшь?    
    Куда ты поедешь?  
Str. 30-33 
 4 godz. 

1. Nazwy państw i  
   narodowości. 
2.Pytania- gdzie?  
  dokąd?  
3. Określenie czasu  

- Я поляк. 
- Он живёт в  
  Германии.  
-Летом мы поедем в  
  Англию. 

- где? – в Варшаве-  
  miejscownik  
  rzeczownika 
- куда?- в Варшаву-  
  biernik rzeczownika  



  latem/ zimą... , 
  nazwy miesięcy 
4. Potwierdzanie i  
  zaprzeczanie  
  informacji. 

- Кто ты по  
  национальности? 
 - У вас есть друзья в  
  Германии? Да, есть.  
  Нет, у меня подруга  
  в Англии. 
- Где ты был осенью? 

- odmiana   
  czasowników ехать,  
  поехать 
- czas przeszły 
czasowпika быть 

8. Мне 16 лет.  
    Они одногодки. 
Str. 34-37  
4 godz.  

1.Liczebniki   
  porządkowe 1-1000,    
  1 000 000  
2. Ile masz lat?  
3. Rozróżnienie  
  год/года/ лет.  
4. Kto jest młodszy, a  
  kto starszy i o ile lat?  

-Мне двадцать пять  
  лет. 
- Наташе один год.  
- Она моложе меня  
  на три года.  
- У тебя есть младшая  
  сестра? 

- odmiana zaimków-   
  celownik  
- użycie czasownika  
  есть  
- celownik rzeczownika  
  1-ej i 2-ej deklinacji 

9. Он такой 
симпатичный.  
Str. 38-39  
2 godz. 

1. Wygląd zewnętrzny 
człowieka. 

 - У неё длинные  
  волосы.  
- Он низкого роста. 
- Я похож на маму. 
 

- użycie konstrukcji  
  у него, у нас ... 
- rozróżnienie rodzaju  
  przymiotnika 

10. Powtórzenie 
materiału, 
przygotowanie do 
testu modułowego. 
Str. 46-48 
 2 godz. 

   

11. TEST MODUŁOWY   
OMÓWIENIE I 
POPRAWA TESTU 
MODUŁOWEGO. 
ZALICZENIE 
4 GODZ. 

   

 

 


