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Opis kursu
Wymagania wstępne
poziom A1 – kurs od podstaw

Opis ogólny
Jeśli chcesz znaleźć się w wąskim ( elitarnym ) gronie osób
* znających cyrylicę,
* na początek potrafiących poradzić sobie językowo w podstawowych sytuacjach dnia codziennego,
* w przyszłości czytających w oryginale Dostojewskiego i Bułhakowa
zapraszam na kurs – przygodę z językiem rosyjskim

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne
Tematyka kursu:
1. Alfabet. Wymowa, akcent, intonacja, podstawowe zasady pisowni.
2. Nazywanie osób i rzeczy. Podstawowe formy grzecznościowe.
3. Przedstawianie i określanie siebie i innych (członków rodziny).
3. Zawieranie znajomości, przedstawianie swoich zainteresowań.
5. Określanie podstawowych czynności dnia codziennego.
6. Rozmowa telefoniczna. Dni tygodnia
5. Miejsce zamieszkania: kraje, narodowości, języki.
6. Mapa Rosji.
7. Sankt-Petersburg

Materiał gramatyczny
Właściwy dla treści realizowanego kursu.
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w
zajęciach(przynajmniej 50 % obecności) , będzie aktywny na zajęciach, przygotowany do zajęć (zadania
domowe) oraz zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Kurs oparty o podręcznik podstawowy "Жили-были.28 уроков русского языка", Л.В. Миллер, Л.В.
Политова, Санкт-Петербург "Златоуст" oraz o dodatkowe materiały autorskie
Literatura uzupełniająca:
* "Грамматика без проблем", D. Dziewanowska, WSiP
* słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie

Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest zapoznanie studentów z alfabetem rosyjskim, podstawami fonetyki oraz
wykształcenie elementarnej kompetencji językowej umożliwiającej rozumienie i samodzielne formułowanie
prostych wypowiedzi w prostych sytuacjach komunikacyjnych
Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz powinien:
* znać rosyjski alfabet, podstawowe wiadomości z zakresu wymowy, akcentu, intonacji,
zasad pisowni;
* znać podstawowe zwroty grzecznościowe dotyczące powitania, pożegnania, prośby,
podziękowania, przeprosin, przedstawianie się);
* umieć zapytać o przedmiot, osobę;
* umieć krótko opowiedzieć, czym się interesuje on i inni;
* przedstawić członków rodziny;
* nazywać narodowości i języki;
* poznać zwroty stosowane w rozmowach telefonicznych;
* poznać nazwy dni tygodnia;
* mówić o planach i czynnościach w czasie wolnym

