
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom B2/M11 

na podstawie podręcznika Anny Wrzesińskiej 

„От А до Я” – część 3  

Moduł 11 (30 godzin), studia stacjonarne 

Rozdziały: 3 – 4  

 

                                                        CELE NAUCZANIA      

                                                      Student  będzie potrafił : 

1. materiał leksykalny: 

- opisać miejsce swojego zamieszkania, opowiedzieć o jego specyfice, wymienić obiekty 

warte zwiedzenia 

- przedyskutować problem zagrożeń płynących z mieszkania w dużym mieście 

- pomóc odnaleźć się osobie nieznającej miasta, wskazać sposób dotarcia w wybrane miejsce 

- opisać ważniejsze święta religijne i państwowe oraz tradycje z nimi związane 

- założyć konto w rosyjskim banku, ubiegać się o kredyt, dokonać przelewu 

- posługiwać się rosyjskim oprogramowaniem, nazwać części komputera, rozważyć problem 

zagrożenia płynącego z wszechobecnego dostępu do Internetu 

2. materiał gramatyczny 

- odmieniać liczebniki główne 

- używać czasowników rządzących innym przypadkiem niż w języku polskim 

- tworzyć krótkie formy przymiotników z inną rekcją niż w j. polskim 

- odmieniać zaimki  весь, вся, всё, все. 

 

 

1.Tematy i sytuacje, 
liczba godzin i 
strony. 

2. Kategoria 
semantyczna. 
 

3. Przykłady typów 
zdań. 
 

4. Składniki 
morfosyntaktyczne. 
 

1.Życie w dużym 
mieście, problemy, 
zagrożenia i 
pozytywne strony. 

Opis miejscowości, 

w której mieszkamy, 

opis plusów i 

minusów życia w 

Кажется, я 

заблудился, мне 

нужно добраться до 

центра города, но 

Odmiana liczebników 

głównych (wyrażanie 

ilości czegoś w 

przybliżeniu z 



/6 godz./ materiał z 
podręcznika Успех 3 
– s. 14-30 + 
materiały własne 
 

metropolii, 

opowiadanie historii 

z własnego życia z 

pointą, rozmowy w 

mieście – pytamy o 

drogę, wyjaśniamy, 

jak znaleźć 

poszukiwany obiekt. 

 

по-моему,  я сел не 

на тот трамвай. 

Городские власти 

давно уже должны 

увеличить число 

парковок в центре. 

użyciem dopełniacza), 

pisownia nazw miast 

w j. ros., konstrukcja 

мне приходится что-

то сделать. 

 

2.Kultura i tradycje. 
Pieśni i stroje 
ludowe.  
/6 godz./ s. 34-46 
 

Pojęcie: ”kultura” . 

Święta religijne i 

państwowe w 

Polsce, i w Rosji. 

Opis znanych świąt i 

związanych z nimi 

obrzędów i tradycji.  

Preferencje co do 

sposobów 

świętowania.  

Rola tradycji 

ludowych. Stosunek 

młodego pokolenia 

do zwyczajów i 

tradycji starszych 

pokoleń. 

Собачья верность. 

- Куриный ум … 

«Культура человека» 

- это то, как он 

воспитан. 

Cамый любимый 

праздник в народе – 

Новый год.  
Народная песня 

обогощает личный, 

эмоциональный 

опыт человека. 

Tworzenie 

przymiotników przy 

pomocy przyrostków: 

-ов,-ев, -ин, -ий, -

альн,  -онн  itd.  

Powtórzenie 

stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków, 

odmiana 

czasowników:  вести, 

плести, нести, расти. 

 

 3.Biznes i banki. 
    Pieniądze. 
/6 godz./ s. 48-63 

Porównanie stylu 

pracy Rosjan i 

Polaków. 

Redagowanie 

ogłoszeń. Tworzenie 

ofert współpracy, 

rozmowa w sprawie 

udzielenia kredytu. 

20 процентов нашей 

зарплаты тратим на 

одежду и косметику. 

Наш сосед – 

состоятельный 

человек! Он всегда 

при деньгах. 

Россия нуждается в 

западном опыте 

маркетинга и 

менеджмента. 

Rzeczowniki III 

deklinacji – 

powtórzenie. Rząd 

czasownika w języku 

polskim i rosyjskim. 

Zaimki: весь, вся, 

всё, все. 

Czasowniki 

(экономит, 

тратить, 

зарабатывать, 

выиграть, 

инвестировать, 

вложить капитал во 

что-то и др.) 

4.Komputery. 

Internet i jego 

możliwości. 

Globalizacja życia 

we współczesnym 

świecie. 

     /6 godz./  

Materiał z 

podręcznika Успех- 

3, s. 83- 93, 

Części komputera, 

obsługa, smartfony, 

aplikacje. 

Pozytywne i 

negatywne strony 

powszechnego 

użycia internetu. 

Czy życie przeniesie 

się do przestrzeni 

wirtualnej? Czym 

Интернет-            

аудитория 

насчитывает пятьсот 

миллионов 

пользователей.  

Компьютерами 

пользуются 

студенты. 

Компьютерная 

горячка.  

Zasady pisowni znaku 

miękkiego – 

powtórzenie. Krótkie 

formy przymiotników 

z rekcją inną niż w 

języku polskim. 

 



materiały własne jest uzależnienie od 

internetu? 

 

Интернет-

зависимость. 

Нужно отметить,            

что мобильный 

телефон является 

важным 

изобретением в 

жизни человечества. 

Развитие не стоит на 

месте. 
POWTÓRZENIE 

MATERIAŁU 

PRZED TESTEM 

MODUŁOWYM 

/2 godz./ 

   

TEST 

MODUŁOWY  

M11  

/2 godz. / 

 
 

 

POPRAWA I 

OMÓWIENIE 

TESTU 

MODUŁOWEGO 

M11. Wystawienie 

ocen końcowych. /2 

godz./ 

   
 

 

 


