
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom B2 M 12 – studia niestacjonarne 

na podstawie podręcznika Anny Wrzesińskiej „От А до Я” cz. 3  strony 92 - 103 

                                                                 MODUŁ 12                      24 godz. 

CELE NAUCZANIA 

Student będzie potrafił: 

1. materiał leksykalny: 

- przedstawiać swoje silne i słabe strony 

-  wypowiadać się na temat kryteriów sukcesu  

- opowiadać o metodach wyznaczania celów życiowych i zawodowych 

- brać udział w dyskusjach na tematy dotyczące życia akademickiego i zawodowego 

2. materiał gramatyczny: 

posługiwać się poszczególnymi częściami mowy: 

- czasownik: czasowniki I, II koniugacji, czasowniki zwrotne, odmianiać czasowniki w czasie 

teraźniejszym i przeszłym, znać rekcję podstawowych czasowników, zasady tworzenia i użycia trybu 

rozkazującego; 

- liczebnik: stosować liczebniki główne, porządkowe oraz zbiorowe; 

- przyimki: używać przyimki przyczynowe: из, из-за, от, по, благодаря, przyimki miejsca i ruchu w 

konstrukcjach określających czas i miejsce;  

- przymiotnik: odmieniać przymiotniki twardo- i miękkotematowe, znać zasady tworzenia krótkiej 

formy przymiotnika;  

- rzeczownik: odmieniać rzeczowniki I, II, III deklinacji; 

- zaimek: odmiwniać zaimki dzierżawcze, stosować zaimek zwrotny себя/друг друга, zaimki 

wskazujące;  

- imiesłów przymiotnikowy: tworzyć imiesłowy przymiotnikowe czynne czasu teraźniejszego i 

przeszłego;   

- imiesłów przysłówkowy: rozróżniać i stosować imiesłowy przysłówkowe czynne i bierne. 

 



Tematy i sytuacje, 
liczba godzin, strony 
                 1. 

Kategoria semantyczna  
 
                 2. 

Przykłady typów zdań 
 
                 3. 

Składniki 
morfosyntaktyczne  
                4. 

1. Rozwój duchowy i 
intelektualny. 
str. 92-95 

- Wyznaczniki sukcesu 
życiowego. 
 

-К чему, на твой 
взгляд, стоит 
стремиться в жизни? 
 - Кто чаще жалуется 
на всё – женщины 
или мужчины? 

Czasowniki zwrotne i 
niezwrotne w języku 
polskim i rosyjskim. 

2. Ciało – umysł – 
dusza. Sposoby na 
harmonijne życie. 
str. 96-99 
3 godziny 

- Priorytety życiowe. 
- Silne i słabe strony, 
rozwijanie talentów. 

- Люди, легко 
испытывающие 
позитивные чувства, 
более повреждены 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями. 
- факторы, пагубно 
сказывающиеся на 
здоровье 

Czasowniki 
przechodnie i 
nieprzechodnie, 
Imiesłowy 
przymiotnikowe 
czynne czasu 
teraźniejszego i 
przeszłego. 

3. Przygotowanie do 
egzaminu ACERT B2 – 
Słuchanie i Część ustna 
3 godziny 

- Przypomnienie strategii słuchania dla typowych zadań egzaminacyjnych. 
 
- Omówienie struktury ustnej części egzaminu ACERT B2. 

4. Przygotowanie do 
egzaminu ACERT B2 – 
Czytanie 
3 godziny 

Przypomnienie strategii czytania dla typowych zadań egzaminacyjnych. 

5. Przygotowanie do 
egzaminu ACERT B2 – 
Część leksykalno-
gramatyczna 
3 godziny 

Omówienie schematów typowych zadań egzaminacyjnych i technik ich 
rozwiązywania. 

6. Przygotowanie do 
egzaminu ACERT B2- 
Pisanie 
3 godziny 

- Przypomnienie wiadomości na temat typowych zadań egzaminacyjnych 
(np. esej, rozprawka, list) 
- Omówienie etapów pisania: przygotowania do pisania, wykonywania 
zadania, weryfikacji sposobu wykonia zadania. 

7. Test modułowy 

8. Egzamin ACERT B2 

 

 


