
KARTA PRZEDMIOTU 

Język rosyjski W ŻYCIU CODZIENNYM I W PRACY, część A - poziom A2 

Opis Przedmiotu 

Kod przedmiotu  

Nazwa przedmiotu Język obcy 

Wersja przedmiotu 1 

A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów 

Poziom kształcenia Studia I stopnia 

Forma i tryb 
prowadzenia 
studiów 

Studia stacjonarne wszystkich wydziałów i niestacjonarne Architektury 

Kierunek studiów wszystkie kierunki 

Profil studiów profil ogólnoakademicki 

Specjalność wszystkie specjalności 

Jednostka 
realizująca 
przedmiot na 
zlecenie jednostki 
prowadzącej 
przedmiot 

Studium Języków Obcych 

Koordynator 
przedmiotu 

mgr Anna Drzewińska 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy rosyjski 

Poziom przedmiotu A2 

Status przedmiotu Do wyboru w ramach obowiązkowych godzin języka obcego 

Język prowadzenia 
zajęć 

rosyjski  / polski  

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

semestr 2-6, przedmiot wybierany przez studenta po zdaniu Egzaminu B2. 

Student może się zapisać na lektorat najwcześniej od tego semestru, na 
którym zaczyna się nauka języka obcego na jego wydziale. 

Wymagania wstępne 

Wymagania wstępne formalne: 

Poziom A1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 

wypowiedzi i często używane wyrażenia dotyczące konkretnych potrzeb życia 

codziennego Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, 

dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które 

posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i 

innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca 

mówi wolno, zrozumiale i że jest gotowy do pomocy. 

Limit liczby 
studentów 

12-20 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu 

Rozwój znajomości języka na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Opisem 

Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego ze szczególnym 

uwzględnieniem przygotowania do podejmowania nauki i pracy w języku 

rosyjskim. 



Efekty kształcenia 
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Zna podstawowe struktury zdań z zapamiętanymi zwrotami, 

wyrażeniami i formułami. 

U
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Pisanie: Potrafi napisać krótkie i proste notatki lub wiadomości 

wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać prosty list prywatny, 

np. dziękując komuś za coś i formalny. Potrafi wypełnić formularz 

elektroniczny w celu otrzymania wizy  

Czytanie: Potrafi czytać proste, krótkie teksty oraz dłuższe 

wykorzystując schematy wiedzy (np. ogłoszenia o wynajmie 

mieszkań, ogłoszenia o pracę). Potrafi znaleźć konkretne, 

przewidywalne informacje w tekstach dotyczących życia 

codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań.  

Mówienie: Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie 

wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane 

sobie tematy. Potrafi poradzić sobie w krótkich rozmowach 

towarzyskich. Potrafi opisać swoje codzienne obowiązki zawodowe 

i życia codziennego. 

Słuchanie: Potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa, związane ze 

sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące 

jego samego i jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, 

zatrudnienia. 
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n
e Jest w stanie radzić sobie w krótkich rozmowach towarzyskich i pół-

oficjalnych. Potrafi używać form grzecznościowych przy 

powitaniach/pożegnaniach i zwracaniu się do innych. Potrafi 

pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godzin  



Treści kształcenia 

1. Основные сведения о России. 
2. Добро пожаловать в Россию. 
    надо, нужно, необходимо +V; нужен-нужна-нужно-нужны + N 
3. Снимаем квартиру. 
    родительный и творительный падежи прилагательных и 
существительных (напротив, около / рядом с) 
4. Как не заблудиться в городе. 
    родительный, творительный, предложный падежи прилагательных и 
существительных (напротив, около / рядом с / на, в) 
5. Магазины, услуги. 
    образование прилагательных 
6. В ресторане. 
    спряжение глаголов (настоящее время) 
7. Здоровье, части тела, болезни. 
    глагол - прошедшее время (как я заболел/а) 
8. Pусский Интернет. 
    повелительное наклонение (нажми/те кнопку, введи/те пароль) 
9. Как найти работу? 
     работать кем? 
10. В офисе. 
     сравнительная степень прилагательных 
11. Знакомство с крупнейшими русскими фирмами 
     превосходная степень прилагательных 
12. Свободное время. 
     увлекаться, заниматься, интересоваться чем; любить что 
13. Современный русский язык. 
     краткая форма прилагательных 
14. зачёты 

Metody sprawdzania 
efektów 

→ prace domowe  
→ prace pisemne  
→ prace kontrolne  
→ przygotowane i nagrane wypowiedzi ustne  

Egzamin nie 

Literatura 
www.rambler.ru: www.yandex.ru, www.kremlin.ru, www.aif.ru, 
www.radiovesti.ru, www.rosneft.com, www.gazprom.com  

Witryna www 
przedmiotu 

www.sjo.pw.edu.pl 

D. Nakład pracy studenta 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba godzin pracy 
studenta związanych 
z osiągnięciem 
efektów kształcenia 

30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym przygotowanie 
do zajęć, przygotowanie do testów kontrolnych, przygotowanie wypowiedzi, 
analiza stron internetowych)  

E. Informacje dodatkowe 

Uwagi 
Student może wybrać przedmiot po zaliczeniu poziomu A1 M3 lub po 

rozwiązaniu testu diagnostycznego na tym poziomie. 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.radiovesti.ru/
http://www.rosneft.com/
http://www.gazprom.com/


Wymagania do 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
Zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
Wykonanie wszystkich prac domowych 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
Uzyskanie pozytywnych ocen z 3 testów cząstkowych 

Data aktualizacji Aktualizacja na www.sjo.pw.edu.pl 

 

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/

