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UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
 

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Studia I stopnia 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

Poziom A2 

Treści leksykalne* 
 Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, części ciała, cechy charakteru, 

zainteresowania, hobby, życie na różnych etapach życia. 

 Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, mieszkania, pomieszczeń i wyposażenia. 

 Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności 

dnia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości. 

 Edukacja: np. system oświaty (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia 

i szkolnictwo wyższe), nazwy przedmiotów. 

 Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, zdrowa żywność, 

restauracja - lokalizacja, menu, zamawianie posiłków. 

 Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

środki płatnicze, banki. 

 Sport: rodzaje sportu, kursy przetrwania, sporty ekstremalne. 

 Zdrowie: podstawowe choroby (objawy i leczenie), stres, styl życia a zdrowie. 

 Praca:  praca i związane z nią czynności, zawody. 

 Kultura: twórcy i ich dzieła (muzyka klasyczna i pop), muzyka filmowa, 

uczestnictwo w kulturze  (teatr, film, książka, muzeum), media. 

 Podróżowanie i turystyka: środki transportu, atrakcyjne miejsca na świecie, nazwy 

geograficzne. 

 Nauka i technika: obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, 

technologie informacyjno-komunikacyjne, wynalazki. 

 Elementy wiedzy o Rosji z uwzględnieniem różnic kulturowych. 

 Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. 

Treści gramatyczne* 
 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie ze spójnikiem: потому что, который, 

что, мне не понятно itd.  

 Czasowniki: учиться + Cel., изучать, заниматься, брать книги на дом, 

выписать заявку на книгу.  

 Rzecz. r. nij. i m.: здание, техникум, заведение.  

 Czasowniki: убирать, мыть, готовить itd.  

 Odmiana w czasie ter. i przeszłym.  

 Сzasownik zwrotny + Narz. rzeczowników różnych deklinacji.  

 Konstrukcje czasowe: после обеда, с детства.  

 Zaimek себя.  

 Wyrażenia: полезно, вредно для здоровья, Как ты себя чувствуешь?  

 Czasowniki: пить, принимать, лежать — лечь, страдать, болеть, 

советоваться. 

 Konstrukcje bezosobowe: мне больно, меня тошнит.  

 Czasowniki: путешествовать, осматривать, ехать—ездить, сидеть—сесть, 

посещать музей.  
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 Odmiana rzeczowników typu: экскурсия, путешествие.  

 Przymiotniki twardo- i miękkotematowe.  

 Stopień wyższy przymiotników: способнее, умнее, интереснее, чем itd.  

 Tryb rozkazujący (принимай, намажь, лежи, употребляйте, пейте, выясните, 

повторитe itp).  

 Aspekt czasownika.  

 Czasowniki ruchu.  

 Formuły listu: В начале письма, в заключение, продолжая, заканчивая.  

Funkcje językowe* 
 Rozpoczynanie i kończenie rozmowy. 

 Wyrażanie przeprosin i obietnic. 

 Zgadzanie się z rozmówcą lub nie. 

 Wyrażanie prośby o opinię. 

 Oferty, sugestie i prośby oraz reakcja na nie. 

 Rozpoczynanie rozmowy telefonicznej, pozostawianie wiadomości na sekretarce. 

 Wyrażanie skarg, narzekań oraz życzeń (oczekiwań). 

 Wyrażanie upodobań.  

 Pytanie o wygląd ludzi, miejsc, rzeczy. 

 Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości. 

 Wyrażanie konieczności i przyzwolenia. 

 Wyrażanie spontanicznych decyzji.  

 Sposoby wyrażania zaproszeń i reakcja na nie. 

 Wyrażanie zgody lub sprzeciwu. 

 Wyrażanie własnej opinii. 

 Zaoferowanie pomocy, prośba o pomoc.  
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* Treści programowe do wyboru przez prowadzącego lektorat, przy uwzględnieniu liczby godzin 

przewidzianych na kurs językowy oraz potrzeb studentów.  Kolejność realizacji poszczególnych treści 

programowych dotyczących tematyki kursu, wprowadzanych funkcji językowych oraz materiału leksykalno – 

gramatycznego jest uwzględniona w programie nauczania przedstawionym przez każdego z prowadzących 

lektorat języka obcego. 

 
 
Przyjmuję do realizacji    (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim) 

 
    ..................................................................................................................................... 
 

 

 


