
PROGRAM NAUCZANIA Język rosyjski MODUŁ M1 (урок 1-10  M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec Вот и мы по-новому ч.1) 

- poziom A1 

Wymagania wstępne 

 

 

Brak wymagań wstępnych, student rozpoczyna naukę od poziomu 0 

Cel przedmiotu oraz 
rozwijane 
umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. Rozwój znajomości języka na 

poziomie A1 (pierwszy moduł z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w 

zakresie języka ogólnego. 

Pisanie: Student potrafi napisać prosty tekst, e-mail, sms. Potrafi wypełniać formularze z danymi 

osobowymi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Potrafi opisać swoją rodzinę, miejsce zamieszkania, 

potrafi powiedzieć gdzie studiuje i jaki kierunek. 

Czytanie: Student rozumie znane nazwy i słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i 

plakatach lub w katalogach. Rozumie proste teksty dotyczące znanych mu tematów dnia codziennego. 

Mówienie: Student potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca jest gotów mówić 

wolniej i powtarzać swoje wypowiedzi. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz formułować proste 

pytania dotyczące najlepiej znanych mu tematów lub najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego 

typu pytania. Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka ludzi, których 

zna, swoją sytuację. 

Słuchanie: Student rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i 

otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a mowa wyraźna. 

Treści kształcenia 
Tematyka: historia cyrylicy i cyrylica współczesna,  

Materiał leksykalny: przedstawianie siebie i innych, drzewo genealogiczne - ja i moja rodzina, stopnie 

pokrewieństwa (урок 3-5), mapa świata - kraje i narodowości (урок 6-7), określanie wieku, pojęcie 

starszy/ młodszy, proste działania matematyczne w zakresie 1-100 (урок 8-9) , wygląd zewnętrzny 

człowieka (урок 10). 

Zagadnienia gramatyczne: odmiana czasownika 1 koniugacji (str.19), odmiana zaimka- celownik i 

biernik (str.18,35), odmiana rzeczownika - celownik, biernik i miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej 

(od str.18 i dalej), przymiotnik - końcówki rodzajowe (str. 38-39), liczebniki 1-100, połączenie 

liczebników ze słowami год, года, лет (34-37), pytanie o miejsce i kierunek – где? куда? (30-33), 

tworzenie zdań złożonych ze spójnikami и, но. 

Sprawności językowe: Rozwijanie umiejętności pisania, słuchania, czytania i mówienia w oparciu o 

materiał leksykalny z podanych rozdziałów, napisanie wypracowania „Моя семья”(str. 21 i 39), 

Literatura Вот и мы по-новому ч.1 (Lekcje 1-10) (student musi mieć  podręcznik i zeszyt ćwiczeń) oraz 
przygotowane przez lektora materiały dodatkowe (nagrania, wideo, materiały własne czy z innych 
źródeł) dopasowane do programu zajęć oraz potrzeb grupy.   

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych, 
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS    

Kryteria zaliczenia ▪ obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
▪ zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
▪ wykonanie wszystkich prac domowych 
▪ aktywne uczestnictwo w zajęciach 
▪ uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego w części 

pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania gramatyczne i leksykalne, a 
w części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%) 

 


