PROGRAM NAUCZANIA Język rosyjski MODUŁ 10 (A. Wrzesińska От А до Я – ч. 3 с. 6-33) - poziom B2
Wymagania wstępne Zaliczony poprzedni moduł M9 lub odpowiedni wynik testu diagnostycznego

Cel przedmiotu oraz
rozwijane
umiejętności

Treści kształcenia

Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się. Rozwój znajomości języka na
poziomie B2 (pierwszy moduł z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w
zakresie języka ogólnego.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy, związane z jego
zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub
rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla
niego dane wydarzenia i przeżycia. Potrafi sporządzić notatkę z tekstu/wykłady ze swojej
dziedziny.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże, dotyczące problemów współczesnego
świata, w których piszący reprezentują określone stanowiska i poglądy. Potrafi czytać teksty
popularnonaukowe, dotyczące swojej dziedziny.
Mówienie: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy,
związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej
kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Potrafi dokonać
prostej prezentacji, dotyczącej studiowanej dziedziny.
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, oraz, nadążać za skomplikowanymi
nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumie większość
wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących oraz dotyczących dziedziny,
którą się interesuje.
Kompetencje językowe: Potrafi włączać się do rozmów, prowadzonych na znane mu tematy,
potrafi wnosić własny wkład do dyskusji. Potrafi wyrażać się stosownie do sytuacji. Potrafi
stosować formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi – odpowiednio do sytuacji i rozmówcy.

Leksyka: Stereotypy związane z Rosją i jej mieszkańcami. Rosyjska bania, walonki, matrioszka i
inne atrybuty kojarzące się z Rosją. Różne formy wypoczynku. Możliwości podróżowania po
Rosji. Wypełnianie wniosku wizowego. Pisanie pozdrowień z miejsca wypoczynku. Szukamy
zakwaterowania – opinie z internetu, rezerwacja miejsca w hostelu. Sporządzanie
streszczenia na podstawie wysłuchanego tekstu. Podobne zadanie, ale w formie ustnej.
Rosyjska gościnność, bania rosyjska – jej aspekt kulturowy. Kultura biesiady,
zasady zachowania się przy stole w różnych sytuacjach. Umiejętność scharakteryzowania
oglądanego programu, określenie jego typu, godziny emisji, treści. Praca pisemna – opis
jednego odcinka popularnego podróżniczego show „Orzeł i reszka”. Ustna charakterystyka
wybranego programu bądź ulubionego serialu.
Zagrożenia płynące z zbyt intensywnego oglądania telewizji. Czy telewizja odchodzi w niebyt?
Jakie alternatywy wybierają studenci?
Gramatyka: Powtórzenie form liczby mnogiej. Nietypowe formy Mian.l.mn. , Partykuły „не” i
„ни”.
Słowotwórstwo – przyrostki tworzące rzeczowniki o różnych znaczeniach (nazwy osób,
przedmiotów, pojęć abstrakcyjnych). Powtórzenie odmiany rzeczowników i przymiotników
twardo i miękkotematowych. Odmiana zaimków wskazujących.
Stopień najwyższy przymiotników, utworzony za pomocą przyrostka –айш (-ейш) oraz
wyrazu всех. Krótka forma przymiotników. Użycie czasownika есть.
Literatura
A.Wrzesińska, От А до Я, ч.3 (s. 6-33); A. Pado, Успех -3; J. Dobrowolski, W. Sosnowski, M.
Tulska, Учитесь с нами, B1 (wybrane testy i nagrania) 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%)

