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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znad język rosyjski na poziomie B1

Opis ogólny
Kurs przeznaczony dla osób, które, znając język rosyjski na poziomie B1, chcą poszerzyd
swoją wiedzę w tym zakresie i nauczyd się poprawności w mówieniu i piśmie. 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.
Jest ukierunkowany na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem.
Zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach. W ramach kursu przewidziany jest udział
słuchaczy w dyskusjach na tematy społeczne, polityczne, ekonomiczne, jak również życia
codziennego.
Kształcenie obejmuje dwiczenie umiejętności pisania listów, wypracowao, e-maili, oficjalnej
korespondencji.

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
- Nauka; praca w kraju i za granicą; bezrobocie; kariera a rodzina; odpowiedzialnośd przed
sobą i społeczeostwem w jej różnych aspektach
- Globalne problemy ludzkości (ekologia; problem niedożywienia i żywnośd genetycznie
modyfikowana; problemy demograficzne; choroby cywilizacyjne)
- Życie w dużym mieście i poza miastem: plusy i minusy
- Rola Internetu w komunikacji międzyludzkiej
- Medycyna dla każdego, czyli domowe metody na wszystkie choroby
- Dyskryminacja; nierównośd socjalna i walka o prawa człowieka

- Przestępczośd; korupcja; prawo i jego przestrzeganie
- Kryzys kultury w świecie współczesnym
- Armia i różne wizje jej funkcjonowania
- Podróże; hobby; spędzanie czasu wolnego
- Moda, zdrowie i uroda
- Kim jest człowiek sukcesu? Oblicze współczesnego rynku pracy i świata biznesowego
- Poznaj siebie: psychologia na każdy dzieo
- Rola religii w życiu jednostek i narodów
- Zostao mistrzem w swojej kuchni: najpopularniejsze dania na każdy dzieo
Gramatyka
- odmiana rzeczownika z przymiotnikiem twardo- i miękkotematowym
- czasowniki z przedrostkami (typu досмотреть, пересмотреть i t d. ) rozszerzenie.
- czasowniki ruchu; rola przedrostków w tworzeniu czasowników (rozszerzenie)
- strona czynna i bierna czasowników
- przymiotniki dzierżawcze (лисья нора, коровье молоко);
- stopnie porównania przymiotników (kontynuacja);
- rzeczowniki posiadające inny rodzaj niż w języku polskim (проблема, метод);.
- rzeczowniki singularia tantum i pluralia tantum (обувь, посуда, мебель);
- zaimki przeczące (никого, некому, не с кем);
- krótka forma przymiotników oraz imiesłowów;
- odmiana liczebników złożonych
- przysłówki przeczące miejsca, kierunku, sposobu, czasu, stopnia, miary (rozszerzenie);
- użycie twardego i miękkiego znaku (podsumowanie)
- podobieostwa i różnice w gramatyce polskiej i rosyjskiej (trudne dla polaków przypadki)
- imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne czasu teraźniejszego i przyszłego (zasady
tworzenia); krótkie formy imiesłowów i przymiotników
- imiesłowy przysłówkowe i ich miejsce w dokumentach oficjalnych
- interpunkcja w zdaniu; zwroty imiesłowowe, wtrącenia i t. d.

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 i video, autentyczne teksty z prasy i z
Internetu oraz dodatkowe materiały autorskie.

Cel ogólny kursu

Ogólnym celem kursu jest rozwinięcie umiejętności poprawnego i łatwego posługiwania się
w mowie i piśmie językiem rosyjskim w szerokim zakresie tematów i sytuacji życia
codziennego i zawodowego na poziomie B2.

Umiejętności językowe słuchacza po zakooczeniu kursu
Po zakooczeniu kursu z wynikiem pozytywnym:
słuchacz nauczy się łatwego porozumiewania się na wszystkie pojawiające się w relacjach
międzyludzkich głównej tematy, pozna w zakresie rozszerzonym zagadnienia gramatyczne,
powtórzy i wzbogaci słownictwo; nauczy się pisad listy prywatne i oficjalne, a także
adekwatnie wyrażad swoje emocje. Pozna tradycje, kulturę i religię Rosji, a także rolę, jaką
odgrywają w życiu kraju i społeczeostwa.

