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Opis kursu
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien dobrze znać język rosyjski na
poziomie A1
Opis ogólny
Kurs można w skrócie nazwać „5 elementów”. Rozpracowany pod względem
metodycznym przez fachowców petersburskich uczelni wyższych,
zajmujących się językowym kształceniem obcokrajowców, wyróżnia się
kompleksowym nauczaniem gramatyki, czytania, rozumienia ze słuchu,
mówienia i pisania. Zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach.
Przygotowuje do kontynuacji nauki na poziomie B1, kończącego się dla
chętnych egzaminem na państwowy certyfikat Federacji Rosyjskiej TRKI-1.
Jeśli chcesz nauczyć się języka praktycznego i nowoczesnego, w którym
będziesz mógł łatwo i z przyjemnością komunikować się z rodowitymi
Rosjanami, ten kurs jest dla ciebie.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne
Słownictwo:
- Uniwersytet, raca i jej poszukiwanie
- Rodzina
- Miasto; podróże i dojazdy; jak podzielić się wrażeniami o wyjeździe; hotel
- Kultura, tradycje, religia i historia Rosji
- Hobby i sport; spotkania towarzyskie; spędzanie czasu wolnego
- Sklep odzieżowy; jak robić zakupy; psychologia impulsywnych zakupów;
reklama i jej pułapki
- Kuchnie świata; restauracje; zakupy spożywcze; modne diety i ich wpływ
na zdrowie
- Zewnętrzny wygląd człowieka; cechy charakteru
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- U lekarza; przychodnia i szpital; apteka
- Rozmowa telefoniczna; rezerwacja biletów i hotelu
- Dom i mieszkanie; wyposażenie
- Kwestie ekonomiczne; poziom życia i problemy socjalne; bogaci i biedni;
globalne problemy świata
- Metody wychowawcze; problemy dzieci i młodzieży
Gramatyka:
- Odmiana rzeczowników i przymiotników
- Dopełniacz l.p. bez przyimków; zaimki dzierżawcze; czasowniki бояться,
зависеть (от кого/чего?)
- Nieregularne czasowniki I i II koniugacji
- Czasowniki zwrotne
- Biernik rzeczowników żywotnych l.p.
- Przedrostki w tworzeniu trybu dokonanego czasowników
- Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły czasowników
- Czasowniki I koniugacji z –ова-/-ева (typu советовать, путешествовать,
финансировать, пробовать, использовать) – czas teraźniejszy i przeszły
- Czasowniki ruchu z przedrostkami
- Dopełniacz l. m. z wyjątkami
- Stopnie porównania przymiotników. Podstawowe formy
- Przyimki w zdaniu
- Dokonany i niedokonany tryby czasowników
- Krótkie formy przymiotników
- ПО + Celownik
- celownik + возвращать/возвратить, жаловаться/пожаловаться,
мешать/помешать i t.d.
- Funkcja celownika w zdaniach typu: мне холодно, весело, грустно,
интересно, скучно, трудно w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
- Budowa zdania; składnia; zdania oznajmujące, pytająca, przeczące
Wymagania oceny:
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie
uczestniczył w zajęciach (mile widziane 80 % obecności) , oraz na 65 %
zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura:
Podręczniki petersburskiego wydawnictwa „Златоуст” do wyboru przez grupę
na pierwszych zajęciach w porozumieniu z lektorem, oraz dodatkowe
materiały autorskie.
Cel ogólny kursu
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Ogólnym celem kursu jest kompleksowe nauczanie gramatyki, pisania,
czytania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Dużo uwagi poświęca się
wyrobieniu w uczniach umiejętności bezstresowego radzenia sobie w
rozmowie z osobami mówiącymi na co dzień w języku rosyjskim.
Oczekiwane efekty kształcenia:
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz będzie umiał czytać i
pisać, zapozna się z zasadami gramatyki i fonetyki, nabędzie umiejętność
posługiwania się językiem rosyjskim w przerabianych na lekcjach sytuacjach
życia codziennego, nauczy się adekwatnie wyrażać swoje intencje
komunikacyjne i emocje.
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