PROGRAM NAUCZANIA Język rosyjski MODUŁ M2 (урок 11-18 M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec Вот и мы поновому) - Рoziom A1
Wymagania
wstępne

Ukończony M1 lub opanowany materiał odpowiadający M1, co potwierdzone jest
wynikiem testu diagnostycznego. Student potrafi się przywitać, przedstawić siebie i inną
osobę. Prowadzi rozmowę na podstawowe tematy, korzystając z podstawowego
słownictwa.

Cel przedmiotu
oraz rozwijane
umiejętności

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. rosyjskiego na poziomie A1 (drugi
moduł z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka
ogólnego. Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
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.
Sprawności językowe: Rozwijanie umiejętności pisania, słuchania, czytania i mówienia w
oparciu o materiał leksykalny z podanych rozdziałów, napisanie wypracowania „Моя
квартира и комната”

Treści
kształcenia

Tematyka: przygotowanie do podróży do Rosji, załatwianie formalności wizowopaszportowych (урок 11-13), nawiązanie rozmowy z osobą obcą na ulicy, prowadzenie
rozmowy telefonicznej (урок 12), orientacja w terenie, opis drogi do określonego punktu
w mieście (w tym komunikacja miejska) (урок 16), prezentacja mieszkania, pokoju (урок
14-15), rozkład dnia, ogólne określenie czasu (утром, днём, вечером), uczelnia wydziały, życie studenckie, porównanie systemu szkolnictwa w Rosji i w Polsce dni
tygodnia, skala ocen (урок 17-18).
Zagadnienia gramatyczne: odmiana czasownika 2 koniugacji, odmiana czasownika
zwrotnego, czas przyszły, rekcja czasowników учить / учиться (str.50-51), przyimki
służące do określenia położenia w przestrzeni между, рядом, слева, справа, в, на
(str.56-59 i następne), liczebniki porządkowe 1-10 (str.57), odmiana rzeczownika
dopełniacz, narzędnik, miejscownik (wszystkie rozdziały).

Literatura

Вот и мы по-новому ч.1 (Lekcje 11-19) (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%)

