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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Zainteresowanie przedmiotem i chęć do nauki 
Opis ogólny
Kurs jest przeznaczony dla osób zaczynających naukę od zera, inaczej
mówiąc tych wszystkich, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z
językiem rosyjskim, ale nim z różnych powodów się interesują i chcą
nauczyć się sobie radzić w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, jakie
mogą pojawić się w kontaktach z Rosjanami lub podczas podróży na szeroko
rozumiany Wschód, czyli do krajów byłego Związku Radzieckiego.
Kształcenie obejmuje nauczanie rozumienia ze słuchu podstawowych
nieskomplikowanych zdań i często spotykanych wyrazów, związanych z
ograniczoną ilością sytuacji życia codziennego i adekwatnego reagowania na
nie; zapoznanie słuchacza z podstawową gramatyką i zwrotami
grzecznościowymi; nauczanie poprawnego czytania i pisania. Biorąc
regularny udział w zajęciach słuchacz potrafi przedstawić się i przedstawić
innych, pytać i odpowiadać na pytania o miejsce zamieszkania, na temat
znajomych, studiów, pracy i t.d. Może brać udział w nieskomplikowanej
rozmowie pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
Umie czytać proste teksty ze zrozumieniem ogólnej informacji; zna
podstawowe zasady poprawnej wymowy i akcentowania.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Tematy:
- Biografia, rodzina, znajomi
- Opis osób i przedmiotów
- Nauka i praca
- Zakupy spożywcze
- Moda i uroda
- Miasto; podróże i dojazdy; hotel; środki transportu
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- Spędzanie czasu wolnego; sport
- Dom i mieszkanie; wyposażenie
Gramatyka
Właściwa dla danego poziomu nauczania.
Wymagania oceny:
Na każdych zajęciach ocenie podlegają przede wszystkim aktywność i
systematyczność pracy uczestników kursu. Słuchacz zakończy kurs z
wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w zajęciach (mile
widziane 80 % obecności) , oraz na 65 % zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Podręcznik podstawowy:
С. Чернышов, Поехали. Русский язык для взрослых, Санкт-Петербург
2009.
Ćwiczenia:
С. Хавронина, А. Широченская, Русский язык в упражнениях, Москва
2009.
Cel ogólny kursu
Nauczyć uczestników kursu podstaw mówienia, czytania i pisania w języku
rosyjskim, a także zasad fonetyki i poprawnego akcentowania wyrazów.
Umiejętności językowe słuchacza po zakończeniu kursu
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz potrafi czytać proste
teksty, pisać, przedstawić się i przedstawić innych, pytać i odpowiadać na
pytania o miejsce zamieszkania, na temat znajomych, studiów, pracy i t.d.
Może brać udział w nieskomplikowanej rozmowie pod warunkiem, że
rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
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