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Autor kursu: dr Weronika Harbuzowa (native speaker)

Opis kursu:
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znad język rosyjski na poziomie A2

Opis ogólny
Kurs jest przeznaczony dla osób, które skooczyły poziom podstawowy i pragną doskonalid
swoje umiejętności komunikacyjne na poziomie średnio-zaawansowanym. Rozpracowany
pod względem metodycznym przez fachowców petersburskich i moskiewskich uczelni
wyższych, zajmujących się językowym kształceniem obcokrajowców, wyróżnia się
kompleksowym nauczaniem gramatyki, czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i
jest ukierunkowany na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem.
Zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Przygotowuje do kontynuacji nauki na
poziomie B2, a jednocześnie do zdania egzaminów na paostwowy certyfikat Federacji
Rosyjskiej TRKI-1.
Jeśli chcesz nauczyd się języka praktycznego i nowoczesnego, w którym będziesz mógł bez
stresu poprawnie komunikowad się z rodowitymi Rosjanami, ten kurs jest dla ciebie.

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
- Cechy charakteru i wygląd zewnętrzny
- Opowiadanie o sobie, znajomych i kolegach
- Psychologia na każdy dzieo
- Podróże, rezerwacja biletów i hotelu
- Rodzina; wydarzenia z życia; odpoczynek z rodziną
- Nauka i praca; kariera; dzieo na uczelni i w pracy; poszukiwanie pracy
- Moda i uroda

- Zostao mistrzem w swojej kuchni, czyli lekcja gotowania po rosyjsku
- Modne diety i ich wpływ na organizm
- Medycyna tradycyjna i ludowa; wizyta u lekarza
- Historia, kultura i religia
- Przyroda, gospodarka, problemy ekonomiczne
- Miasto; życie w mieście
- Globalne problemy ludzkości i sposoby ich rozwiązania
Gramatyka
- Rzeczowniki żywotne i nieżywotne; odmiana rzeczowników
- Przymiotniki (odmiana przymiotników twardo- i miękkotematowych)
- Formy stopniowania przymiotników; krótkie formy przymiotników (zasady stosowania)
- Liczebnik
- Zaimki, przyimki i spójniki
- Podobieostwa i różnice w gramatyce polskiej i rosyjskiej (trudne dla polaków przypadki)
- Przysłówki
- Nieregularne czasowniki I i II koniugacji czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego
- Czasowniki ruchu; rola przedrostków w tworzeniu czasowników
- Imiesłowy czynne i bierne (zasady tworzenia); krótkie formy imiesłowów
- Budowa zdania, interpunkcja w zdaniu

Wymagania oceny
Słuchacz zakooczy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w
zajęciach (mile widziane 80 % obecności) , oraz na 65 % zaliczy koocowy test pisemny.

Literatura
Podręczniki petersburskiego wydawnictwa „Златоуст” do wyboru przez grupę na pierwszych
zajęciach w porozumieniu z lektorem, materiały audio oraz dodatkowe materiały autorskie.

Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest rozwinięcie w uczniach umiejętności posługiwania się językiem
rosyjskim w obrębie podstawowych sprawności językowych (mówienia, pisania, słuchania i
czytania) na poziomie B1. Kurs koncentruje się na rozwijaniu swobodnego samodzielnego
mówienia na tematy ogólne, związane z sytuacjami życia codziennego.

Umiejętności językowe słuchacza po zakooczeniu kursu

Po zakooczeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz poszerzy słownictwo na tematy
dotyczące życia codziennego, jak również wiedzę z zakresu kultury i zwyczajów rosyjskich.
Potrafi poprawnie formułowad proste zdania złożone, napisad list lub email do kolegi. Umie
zachowad się w sytuacjach komunikacyjnych omawianych na kursie (język sytuacyjny w
podróży, na spotkaniu towarzyskim, w sklepie, restauracji i t.d.)

