
KARTA PRZEDMIOTU 

JĘZYK ROSYJSKI MODUŁ 8 / POZIOM  B1 

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 

Kierunek studiów Wszystkie kierunki 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka 
realizująca 
przedmiot na 
zlecenie jednostki 
prowadzącej 
przedmiot 

 
 
Studium Języków Obcych 

Koordynator 
przedmiotu 

 
Lektorzy języka rosyjskiego zatrudnieni w SJO 

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu 

Język obcy rosyjski 
Poziom przedmiotu B1 

Status przedmiotu Do wyboru w ramach obowiązkowych godzin języka obcego 

Język prowadzenia 
zajęć 

polski/rosyjski 

Usytuowanie 
przedmiotu w planie 
studiów – semestr 
nominalny 

 
Semestr 1-6, przedmiot wybierany przez studenta w zależności od poziomu 
zaawansowania 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 

zaliczony moduł 7 albo odpowiednia liczba punktów na teście 
diagnostycznym 
 

Limit liczby 
studentów 

12-24 

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie B1 (drugi moduł z trzech) zgodnie z 
Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. 



Efekty kształcenia (z 
podziałem na W, U, 
KS) 

W
ie

d
za

 

Osoba  posługująca  się  językiem  na  tym  poziomie  rozumie  
znaczenie  głównych  wątków przekazu  zawartego  w  jasnych,  
standardowych  wypowiedziach,  które  dotyczą  znanych  jej spraw  
i  zdarzeń  typowych  dla  pracy,  szkoły,  czasu  wolnego, itp.  
Potrafi  radzić  sobie  w typowych  sytuacjach  związanych  z  
podróżą  do  kraju,  w  którym  używa  się  danego  języka. Potrafi 
tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, 
które są jej znane bądź ją  interesują.  Potrafi  opisywać  wydarzenia  
i  doświadczenia osobiste  oraz  plany,  projekty  i marzenia 
dotyczące przyszłości. 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
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Pisanie: Potrafi napisać proste teksty na znane sobie tematy 

związane z życiem prywatnym i zawodowym. 

Czytanie: Rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej 

występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. 

Mówienie: Potrafi radzić sobie w większości sytuacji, w których 

można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie 

mówi się danym językiem. Potrafi prowadzić i uczestniczyć w 

rozmowach na znane tematy. Potrafi opisywać przeżycia i zdarzenia 

z życia prywatnego i zawodowego. 

Słuchanie: Potrafi zrozumieć: 
- główne myśli zawarte w standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane tematy; 
- główne wątki programów radiowych i telewizyjnych o bieżącej 
tematyce lub przydatnych w życiu zawodowym i/lub prywatnym. 
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Potrafi dosyć swobodnie prowadzić rozmowę na typowe i 

nietypowe tematy związane z własnymi zainteresowaniami i 

sprawami zawodowymi. Umie wymieniać, sprawdzać i potwierdzać 

informacje, radzić sobie w rutynowych sytuacjach. 

 
Formy zajęć 
dydaktycznych 

Ćwiczenia 
30 godzin 

Treści kształcenia Popularne zawody 
Praca i miejsce pracy 
Usługi, e-usługi, punkty usługowe 
Obowiązki domowe 
Uroczystości, zwyczaje i tradycje 
Kultura (kino, teatr, muzyka, sztuki plastyczne) 
Czas wolny 
Środki masowego przekazu 

Metody 
sprawdzania 
efektów 

Praca na lekcji 
Prace domowe 
Krótkie prace kontrolne 
Test modułowy 

Egzamin Nie 
Uwaga: student zdaje ogólnouczelniany obowiązkowy egzamin B2 z wybranego języka. 
Informacje o zapisach na egzamin na stronie www.sjo.pw.edu.pl Egzamin nie jest przypisany 
do żadnego z modułów nauczania. 

 

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


Literatura 
(podręcznik + 
materiały własne) 

Wiatr- Kmieciak M., Wujec S., 2021.  „Вот и мы по-новому 3”     
internet – np. www.rambler.ru, www.ng.ru 

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 praca własna studenta ( w tym przygotowanie 
do zajęć, przygotowanie do testu modułowego) 

E. Informacje dodatkowe 

Uwagi  

Wymagania do 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) 
Zaliczenie wszystkich prac kontrolnych 
Wykonanie wszystkich prac domowych 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
Zaliczenie testu modułowego (waga oceny z testu modułowego w ocenie 
końcowej: 50%) 

Data aktualizacji 15.09.2021 

 

 


