
                               PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom  A2 M 6  

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы”– cz. 2  

/ studia stacjonarne/  

                                                                        MODUŁ 6                     30 godz.            str.54-69         Rozdz.5-6  

                                                 CELE NAUCZANIA      

                                                              Student  będzie potrafił : 

1.  materiał leksykalny: 

- nazywać popularne dyscypliny sportu i zasady ich uprawiania 

- określić wady i zalety uprawiania sportu 

- opisać symptomy i nazwać podstawowe choroby oraz ich sposoby leczenia 

- rozpoznawać specjalizację lekarzy 

- nazwać najważniejsze święta Rosji, opowiadać o sposobie ich spędzania i charakterystycznych 

daniach świątecznych 

- wyszczególnić najważniejsze obiekty architektoniczne, związane z historią Rosji oraz opowiadać o 

rosyjskich kolejach 

- opowiadać o najbardziej charakterystycznych przejawach obyczajowości Rosjan- tradycja picia 

herbaty i korzystania z łaźni 

2. materiał gramatyczny: 

- korzystać z czasowników играть во что, играть на чём, заниматься чем, болеть за кого, болеть 

чем i жаловаться на что, pamiętając o ich rekcji 

- stosować krótką formę imiesłowu i stopień najwyższy przymiotnika 

-  używać przyimków за, через, благодаря, из-за  

 

Tematy i sytuacje 
liczba godzin, strony 
                1 

Kategoria semantyczna  
  
                  2 

Przykłady typów zdań  
 
                   3 

Składniki 
morfosyntaktyczne 
                 4 

            
           SPORT  
1. Sekcje sportowe  
    str.54-55  
   2 godz. 
2. Dzień sportu  
    Str. 56-57  
    2 godz.  

 
 
1.Popularne dyscypliny 
sportu  
2. Pozytywne i 
negatywne aspekty 
uprawiania sportu 

 
 
- Студенты утром 
играют в футбол, а 
вечером играют на 
скрипке.  
- Мы болеем за нашу 
команду.  

 
 
- rząd czasowników 
играть во что, играть 
на чём, заниматься 
чем, болеть за кого 
 - użycie przyimka по + 
celownik - wyrażenia 



3.Czy sport- to   
   zdrowie?  
   Str. 58-59  
   2 godz 
4.. Olimpiada 
materiały własne  
    2 godz. 

- Они занимаются 
зимними видами 
спорта.  
- Он мастер спорта по 
конькам. 
- Мы сдали все 
экзамены благодаря 
твоей помощи.  
Из- за дождя матч не 
состоялся.  
- Тренировки у нас по 
четвергам. 

przyczyny - wyrażanie 
powtarzalności 

ZDROWIE I CHOROBA  
 
5. Sasza zachorował     
    str. 60-61  
    2 godz. 
 6. W szpitalu 
     str. 62-63  
    2 godz.  
7. Powtórzenie    
    materiału  
    str. 64-65  
    2 godz.  
 
8. ELEMENTY WIEDZY    
    O ROSJI  
    Str. 66-69 
oraz materiały własne    
    12 godz.  
 
 
9. ROSYSKIE ŚWIĘTA I  
    OBYCZAJE 

 
 
1.Symptomy choroby, 
2. Pobyt i leczenie w 
szpitalu  
3. Specjalizacje 
lekarskie  
 
 
 
 
 
 
1.Rosyjskie 
stolicePetersburg i 
Moskwa  
2. Rezydencje 
carskiePeterhof i 
Carskie Sioło  
3. Bajkał i Kolej 
Transsyberyjska 
4.Boże Narodzenie i 
Wielkanoc w Rosji  
5. Nowy Rok  
6. Święto studentów 
Татьянин день 
7. Herbata po rosyjsku 
8. Rosyjska łaźnia 

 
 
- Саша болеет 
ангиной.  
- Он жалуется на 
головную боль.  
- Через неделю мне 
стало лучше. 
 -Врач сказала нам, 
чтобы регулярно 
принимать лекарства  
 
 
- Петербург основан в 
1703 году царём 
Петром первым. 
 - Петергоф находится 
в 20 километрах от 
Петербурга. 
- Фонтаны 
расположены на 
разной высоте.  
- Это крупнейший 
остров озера Байкал. 

 
 
- rząd czasowników 
болеть чем i 
жаловаться на что  
- przyimki за, через  
- rodzaj żeński 
niektórych 
rzeczowników 
określających zawody 
  
 
 
- rząd czasownika 
основать что кем  
- użycie konstrukcji 
przyimkowych 
 
 
 
 
- krótka forma 
imiesłowu  
- stopień najwyższy 
przymiotnika 

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

   

 


