
                 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO     poziom A2 M5 
 
na podst. podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы "– cz. 2  
/studia stacjonarne / 
                                             
                                                       MODUŁ 5                         30 godz.          Rozdz. 3-4  (str. 30-53) 
 

                                                  
 
                                                   CELE NAUCZANIA      
                                                         Student  będzie potrafił : 
 
 
1.  materiał leksykalny: 

 
- nazwać i opisać owoce, warzywa, rodzaje mięsa 

- dokonać zamówienia w restauracji, zrozumieć proponowane menu 

- zrozumieć i przedstawić recepturę podstawowych dań 

- relacjonować, co je na śniadanie, obiad i kolację 

- wyrażać swoje zdanie ma temat fast foodów 

- opisywać cechy charakteru człowieka 

- napisać list nieformalny 

 

2. materiał gramatyczny: 

 

- używać rzeczowników rodzaju męskiego (w tym rzeczownik рубль)  w połączeniu z liczebnikami 

2,3,4 

- stosować zaimki nieokreślone z partykułą – то, - нибудь 

- stosować czasowniki варить, кипятить, жарить, тушить, выпекать, писать кому 

- używać przymiotników twardo- i miękkotematowych 

- posługiwać się stopniem  wyższym przymiotnika- konstrukcja  более, менее 

 

 

 
Tematy i sytuacje, 

liczba godzin, strony 

              1. 

Kategoria semantyczna 

            2 

Przykłady typów zdań 

            3 

Składniki 

morfosyntaktyczne 

             4. 

 

    Jedzenie 
 

1) To łatwo jest  

    przygotować 

          str.30-31 

 

   2 godz. 

 

 

2) Co jemy na śniadanie,  

     na obiad i kolację? 

 

           

1.Przepis na 

przygotowanie prostych 

potraw. 

2.Nazwy warzyw i 

owoców 

 

 

 

1.Nazwy posiłków i 

potraw. 

 

- Всё перемешать, 

посолить, длбавить сок 

с лимона. 

- Для салата  надо взять 

два больших огурца и 

три сочные марковки. 

 

 

 

- Купи что- нибудь к 

завтраку! 

 

 

- liczebniki 2,3,4 w 

połączeniu z 

rzeczownikami 

 

 

 

 

 

- zaimki nieokreślone z 

partykułą – то, - нибудь 



          str. 32-33 

 

   2 godz. 

 

 3) W stołówce, w fast-   

     foodzie. 

           str. 34-35 

 

    2 godz. 

 

 

 

 

4) Оbiad w restauracji. 

          str. 36-37 

 

           2 godz. 

 

 

 

5) Gotujemy rosyjską  

    potrawę. 

           str. 38-39 

 

           2 godz. 

 

6) Picie herbaty po  

     rosyjsku 

            str. 41 

             

            2 godz. 

 

  
7) Powtórzenie 
             str. 40 

             2 godz. 

 

Charakterystyka    

     człowieka 

  
8) .Оptymista, czy   

     pesymista? 

        str. 42-43 

 2 godz. 

9) Mój przyjaciel Sasza. 

         str. 44-45 

         2 godz. 

10) Gwiazdy o nas. 

          str. 50-51 

   2 godz. 

       

 Переписка 

 
11) Zaczynamy 

korespondencję. 

          str. 46-47 

   2 godz. 

12)  List Agnieszki. 

2. Rosyjskie dania 

narodowe. 

 

 

 

1.Zwyczaje żywieniowe 

2.Nazwy potraw 

 

  

 

 

 

     

1. Obiad w restauracji- 

umiejętność 

dokonywania wyboru dań 

z menu i zamawiania 

portaw. 

 

  

      

 

 

    

 

 

- Przygotowanie herbaty 

z samowara- rosyjskie 

obyczaje związane z 

piciem herbaty. 

- Nasze skojarzenia z 

Rosją- bania, 

matrioszka…  

 

- Wyrażanie opinii. 

- Zestawianie menu. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis cech charakteru 

człowieka- cechy 

pozytywne i negatywne. 

2. Wyrażanie opinii o 

człowieku. 

3. Nazwy znaków 

Zodiaku. 

 

 

 

 

 

1. Dostosowanie form 

grzecznościowych do 

charakteru 

korespondencji. 

2. Stałe zwroty używane 

 

 

 

 

 

- Купите марковь и 

картошку. Макароны у 

нас есть. 

 

- Я хотела бы вкусно 

пообедать. 

- Что вы едите на 

завтрак? 

- Cолянка стоит в 

ресторяне 121 рубль. 

- Что вы предлагаете на 

первое? 

 

 

 

- Мясо надо выпекать 

до готовности. 

- Блины жарим на 

сковородке. 

 

 

- К чаю подаём сахар в 

кусках. 

- Для банных процедур 

используются 

берёзовые венчики. 

 

 

 

- По-моему это совсем 

не вкусно. 

- Мне кажется, что 

такой суп легко 

приготовить. 

 

- На первое... на 

второе... на дессерт... 

 

 

 

 

 

 

- Я считаю, что он 

упрямый человек. 

- Он искренний друг, но 

его сестра нечестная 

девушка. 

- Вера менее болтливая, 

чем Аня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rzeczowniki 

występujące tylko w 

liczbie pojedynczej/ 

mnogiej 

- tworzenie trybu 

przypuszczającego 

- odmiana czasowników 

есть , пить 

- liczebniki główne 100-

1000 

- rzeczownik  рубль    w 

połączeniu z 

liczebnikami 

zakończonymi na 2,3,4 

 

- zastosowanie 

czasowników варить, 

кипятить, жарить, 

тушить, выпекать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zastosowanie 

przymiotników twardo- i 

miękkotematowych 

 

- stopień wyższy 

przymiotnika более, 

менее 

 

 

 

 

 

- rząd czasownika  

писать кому, получить 

что от кого 

 

 



  str. 48-49 

  2 godz.  

w korespondencji 

3. Adresowanie listów 

rosyjskich. 

- Саша пишет письмо 

бабушке. 

- Сегодня они получили 

от родителей денежный 

перевод. 

- Наши профессора 

поехали с нами на 

экскурсию. 

- liczba mnoga 

rzeczowników rodz. 

męskiego zakończonych 

na spółgłoskę lub znak 

miękki 

 

 


