
                       PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO  poziom A2  M 4     
 
na podst. podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы”– cz. 2   
/ studia stacjonarne/ 
 
                                                         MODUŁ 4                       30  godz.                        str 6-29      Rozdz.1-2       
 
 

                                               CELE NAUCZANIA 
 
                                             Student  będzie potrafił : 
 
1.  materiał leksykalny: 

 

- nazwać pory roku, miesiące i kierunki świata 

- opowiedzieć o wybranej porze roku z uwzględnieniem prognozy pogody, warunków    

   atmosferycznych i zjawisk przyrodniczych 

- relacjonować, gdzie i jak spędził wakacje 

- nazwać produkty spożywcze, sklepy i ich działy 

- ustosunkować się w kwestii dopasowania ubrania, nazwać elementy odzieży, zrobić zakupy dla  

   mężczyzny lub kobiety na dowolną okazję 

 

2. materiał gramatyczny: 

 

- tworzyć przysłówki oraz stopień wyższy przymiotnika i przysłówka 

- tworzyć i stosować tryb rozkazujący 

- stosować krótką i długą formę przymiotnika 

- tworzyć czas przeszły czasowników z sufiksem- -ну 

- tworzyć liczbę mnogą rzeczowników typu дерево, лист, друг 

- odmieniać rzeczowniki 1 i 2 deklinacji typy дождь, туча, лужа 

 

                                                                                
 

Tematy i sytuacje, 
liczba godzin, strony 
              1. 

Kategoria 
semantyczna 
            2 

Przykłady typów zdań 
            3 

Składniki 
morfosyntaktyczne 
             4. 

 
    POGODA 
 
     1. Lato 

  str.6-7 
        2 godz. 
       
     2. Jesień 
         str. 8-9 
         2 godz. 
 
     3. Zima 

 
 
 
1. Elementy prognozy 
pogody 
2. Sposoby spędzania 
wolnego czasu- 
wspomnienia z wakacji  
3. Nazwy miesięcy i 
pór roku  
4. Nazwy kierunków 
świata 

 
 
 
- Было безоблачно и 
тепло. 
- С каждым днём 
становится холоднее. 
 
 
- Вчера я ужасно 
прозяб на остановке. 
 

 
 
 
- tworzenie 
przysłówków 
- tworzenie stopnia 
wyższego 
przymiotników i 
przysłówków 
 
 
- tworzenie czasu 



         str. 10-11 
         2 godz. 
 
     4. Wiosna 
         str.12-13 
         2 godz. 
      
     5. Prognoza    
         pogody 
         str. 14-15 
         2 godz. 

5. Opis zjawisk 
atmosferycznych, 
występujących w 
różnych porach roku 

- Пол-Европы под 
влиянием циклона. 
- На сегодня 
предвидится для 
Москвы 23 градуса 
мороза. 
- Листья опадают с 
деревьев. 
 
- Из- за тучи 
выглянуло солнце. 

przeszłego 
czasowników z 
sufiksem- -ну 
-  pisownia przedrostka 
–пол 
- połączenie 
liczebników 1,2,3,4 ze 
słowem градус 
 
 
- liczba mnoga 
rzeczowników typu 
дерево, лист, друг 
- odmiana 
rzeczowników 1 i 2 
deklinacji typy дождь, 
туча, лужа 
 

   
     ZAKUPY  
 
    6. W sklepie 
        str. 18-19 
        2 godz. 
 
      7. Idziemy po  
          zakupy 
          str. 20-21 
          2 godz. 
      8. To ci pasuje 
          str.  22-23 
          2 godz. 
 
     9. Zakupy dla  
          mężczyzn 
          str. 24-25 
          2 godz.   
    10. W centrum  
         handlowym 
         Str. 26-27 
         2 godz. 

 
 
1.Nazwy sklepów, 
oddziałów,  produktów 
i opakowań 
2. Przygotowanie do 
zakupów, tworzenie 
listy potrzebnych 
produktów 
3. Odzież- nazwy ubrań 
damskich i męskich 
4. Określenie  kolorów 
i fasonów  
5. Zakupy 
okolicznościowe 
  

 
 
- Взвесьте мне 200 
грамм веичины. 
- Ани нет, она пошла 
в магазин  за 
покупками. 
- Дайте мне стакан 
чаю. 
 
- Тебе очень идут эти 
брюки. 
- Она спрашивает, 
может ли пригласить 
гостей. 
- Эта кофта мне мала. 
 
- Девушки одеваются 
по последней моде. 
- Какая красивая 
юбка! 
 
- Нам принесли 
стакан крепкого 
чёрного кофе. 

 
 
- tworzenie trybu 
rozkazującego 
- użycie konstrukcji  
   за покупками 
- rzeczowniki 
niepoliczalne 
- rzeczowniki pluralia 
tantum 
- użycie partykuły  ли 
w mowie zależnej 
 
- krótka i długa forma 
przymiotnika 
-czasowniki одеться, 
одеть, надеть 
- użycie zaimka такой, 
какой (pełna forma) 
- rzeczownik  
nieodmienny кофе  

  14. TEST    
        MODUŁOWY  
        2 GODZ.  
 
   15. ZALICZENIE 
          2 GODZ.   

       
 
 
 
OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU  MODUŁOWEGO                  
  

 


