
                    PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom B2/M12 

  na podstawie podręcznika Anny Wrzesińskiej 

„От А до Я” – część 3  

                                                 Moduł 12 (30 godzin), studia stacjonarne 

 

                                                    CELE NAUCZANIA      

                                                  Student  będzie potrafił : 

1. materiał leksykalny: 

- dyskutować rozróżniając emocje, typowe np. dla kłótni 

- porównać system szkolnictwa w Polsce i Rosji 

- omówić wynalazki kluczowe dla rozwoju technologicznego w ostatnich latach 

2. materiał gramatyczny 

- tworzyć zdrobnienia i zgrubienia stosując odpowiednie sufiksy 

- utworzyć  oraz zastosować imiesłowy czynne i bierne czasu teraźniejszego i przeszłego 

- wyrazić przyczynę za pomocą odpowiedniego przyimka:  от, из, из-за, по, благодаря 

 

 

                                                                 Rozdziały: 5 – 6  

1.Tematy i sytuacje, 

liczba godzin i 

strony. 

2. Kategoria 

semantyczna. 

 

3. Przykłady typów 

zdań. 

 

4. Składniki 

morfosyntaktyczne. 

 

1.Rola relacji 

międzyludzkich w 

naszym życiu. Typy 

relacji i ich 

znaczenie. 

Wyrażanie emocji.  

/6 godz./ s. 64-74 

Powtórzenie cech 

charakteru. 

„Fałszywi” 

przyjaciela tłumacza. 

Jak powinniśmy 

budować relacje w 

zależności od wieku 

odbiorcy. Relacje 

widziane przez 

pryzmat płci. Czy to 

kobieta ma zawsze 

ostatnie słowo w 

dyskusji? 

Важно уметь 

правильно строить 

взаимоотношения с 

другими людьми. 

Когда мы ждём 

счастья от внешнего 

мира, оно в итоге 

уходит от нас. 

В нашей жизни мы 

вступаем в три вида 

взаимоотношений: 

отношения со 

старшими, с 

Wyrazy o 

zabarwieniu 

emocjonalnym – 

słowotwórstwo. 

Czasowniki dokonane 

i niedokonane. 

Zaimki: мне – меня. 

Zdrobnienia i 

zgrubienia.  

Imiesłowy czasu 

teraźniejszego i 

przeszłego. 



Słownictwo typowe 

dla kłótni. Jak  

prawidłowo 

sygnalizować nasze 

emocje. 

младшими, с 

равными. 

 2. Wykształcenie i 

oświata. 

Uniwersytet 

przyszłości. 

/6 godz./ s. 78-89 

Wybór i 

przedstawienie tezy. 

Zbieranie 

argumentów. 

Analiza i 

porównanie systemu 

oświaty w Rosji i w 

Polsce. Szkoła 

przyszłości.  Czy 

nauczanie domowe 

ma przyszłość? 

Мы вместе изучаем 

математику. 

Нас обучают языку 

жестов. 

После бакалавриата 

можно поступить в 

магистратуру. 

При выборе вуза 

студенты обращают 

внимание на его 

рейтинг. 

Czasowniki: „учить” 

„учиться” „изучать” 

„обучать”. 

Tryb rozkazujący – 

powtórzenie. 

Odmiana liczebników 

głównych. 

Wyrażanie przyczyny 

przy pomocy 

przyimków  – от, из, 

из-за, по, благодаря. 

3. Przed 

egzaminem. 

/8 godz./ 

 Ćwiczenia – 

przygotowanie do 

egzaminu B2 z 

języka rosyjskiego. 

Praca z testami z 

ubiegłych lat, 

analiza typów 

ćwiczeń, słuchanie – 

sporządzanie 

pisemnego  

streszczenia tekstu 

słuchanego, 

streszczenia ustne po 

usłyszeniu nagrania. 

Uzupełnianie 

tekstów – ćwiczenia 

w użyciu 

synonimów.  

  

4. Odkrycia 

technologiczne XXI 

wieku.  

/4 godz./ 

Teksty o 

najnowszych 

odkryciach i 

wynalazkach XXI 

wieku – dyskusja i 

ocena, które 

wynalazki można 

uznać za  

najważniejsze i  

kluczowe w rozwoju 

cywilizacji. 

Dyskusja i 

prezentacje 

studentów.  

За 15 лет с начала 

нового тысячелетия 

люди и не заметили, 

что попали в иной 

мир: мы живем в 

другой Солнечной 

системе, умеем 

ремонтировать гены 

и управлять 

протезами силой 

мысли. Ничего этого 

в XX столетии не 

было. 

изобретать-

изобрести- 

изобретение 

POWTÓRZENIE 

MATERIAŁU 

 

 

 

 

 

 



PRZED TESTEM 

MODUŁOWYM 

/2 godz./ 

   

TEST 

MODUŁOWY  

M12  

/2 godz./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPRAWA I 

OMÓWIENIE 

TESTU 

MODUŁOWEGO 

M12. Wystawienie 

ocen końcowych. /2 

godz./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


