
PROGRAM JĘZYKA ROSYJSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY 

POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE NA STUDIACH ZAOCZNYCH 

DLA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY 

 

POZIOM B1/B2 

 

В – Самостоятельное владение В1 – Пороговый уровень, В2 – Пороговый продвинутый 

уровень 

 

 

I   LEKSYKA 
 

1. Zawieranie znajomości (Знакомство, разрешите представиться). 

2. Rodzina i relacje międzyludzkie (семья, родственники, многопоколенная семья, 

обзавестись семьёй, вступить в брак). 

3. Charakter człowieka (характер человека – отношение к работе, отношение к 

другим людям, отношение к жизни). 

4. Dom – życie rodzinne (Дом, семейная жизнь). 

5. Święta rodzinne i uroczystości (Семейные праздники; Рождество, Пасха, День 

рождения, 8 Марта, крещение ребёнка, брак, свадьба). 

6. Gospodarstwo domowe, sprzęt (Домашнее хозяйство, оборудование: 

радиоприёмник, телевизор, компьютер, микроволновая печь, холодильник, 

стиральная машина).  

7. Wykształcenie i praca (Образование: среднее, высшее, работать кем, устроиться 

на работу).  

8. Nasze zdrowie – wizyta u lekarza (здоровье, болезни: грипп, насморк, простуда, 

воспаление лёгких, приём у врача, терапевт, хирург, глазной врач, детский врач, 

измерение  давления крови, обследование больного). 

9. Sklep i zakupy (магазин: продовольственный, булочная, хозтовары, промтовары, 

гастроном, универмаг, пойти за покупками, купить – покупать). 

10. Czas wolny, hobby, sport i życie towarzyskie (Досуг, спорт, планировать 

свободное время) . 

11. Wyżywienie – posiłki, restauracja (Питание – еда, ресторан, заказать столик, 

выбирать из меню разные закуски и блюда, официант). 

12. Śniadanie, obiad, kolacja ( сидеть за столом, завтрак - завтракать, обед – обедать, 

сидеть за обедом,  ужин – ужинать). 

13. Uczelnia, biblioteka (Вуз, график занятий, аудитория, зачётная книжка, зачёт, 

экзамен, читальный зал, библиотека). 

14. Miasto (город маленький и большой, архитектура, средства городского 

транспорта). 

- Sankt-Petersburg – historia, zabytki (Санкт-Петербург – основание города, 

Эрмитаж); 

- Moskwa – architektura, zabytki (Москва – история города, архитектура, 

достопримечательности). 

15. Podróż – wycieczka, turystyka (путешествие, путешествовать, путешественник – 

экскурсия, экскурсовод, путеводитель,туризм, турпоход, турбаза, туристическое 

бюро). 

16. Hotel, pensjonat, dom wczasowy (гостиница, пансионат, дом отдыха, отдыхать, 

заказать номер на двое суток). 



17. Wyrażanie opinii i preferencji (Моё мнение, я думаю, мне кажется, по-моему, ты 

не прав, извини, но я не в курсе дела, я предлагаю, я предпочитаю, дело вкуса, 

что-то в этом стиле, мне нравится). 

18. Rosja – Jezioro Bajkał, Syberia. (Россия – озеро Байкал, Сибирь). 

19. Moda, salon piękności (Мода, салон красоты). 

20. Usługi: pralnia chemiczna, fryzjer, krawcowa (Услуги: химчистка, парикмахер, 

портниха). 

21. Poczta, Internet (почта, Интернет, электронная почта). 

22. Wydawnictwo, książka, prasa (Издательство,  тираж, книга, пресса). 

23. Teatr, kino, film ( театр: антракт, пьеса, исполнять роль, актёр, актриса, кино, 

киностудия, фильм: боевик,  детектив, исторический, мультфильм). 

24. Muzyka, taniec, koncert (музыка, слушать музыку, музыкальный ансамбль, 

танцы, ансамбль песни и пляски, концерт, концертный зал). 

25. Telewizja, radio, cyrk (телевидение, радио, цирк, арена). 

26. Muzeum, galeria, wystawa (музей, галерея, писать картину, мольберт, выставка, 

выставочный зал). 

27. Tradycje, obrzędy  rosyjskie i polskie (Традиции и обряды русские и польские). 

28. Nauka i technika (наука и техника). 

29. Problemy społeczne (przestępstwa, bezrobocie). 

30. Problemy młodzieży (uzależnienia – alkohol, narkotyki). 

31. Problemy współczesnego świata (terroryzm). 

32. Słownictwo specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów. 

 

II. GRAMATYKA 

 
Ortografia 

1. Użycie łącznika (по-моему, где-нибудь, кто-то, по-русски, чуть-чуть). 

2. Pisownia spółgłosek i samogłosek  podwójnych (аппетит, бассейн, грипп, 

русский, суббота, теплообмен, товарооборот).  

3. Pisownia przysłówków (издавна, издалека, откуда, сообща, справа, влево, 

налево, надолго). 

 

Morfologia 

Części mowy 

1. Rzeczownik – deklinacje. 

- tworzenie liczby mnogiej; 

- narzędnik rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego; 

      - narzędnik rzeczowników rodzaju żeńskiego; 

      -  rzeczowniki zakończone na miękki znak (–ь;)  

      - odmiana rzeczowników matka, córka, noc (мать и дочь, ночь); 

      - narzędnik i miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej; 

      - odmiana rzeczowników zakończonych na –a, -ja  ( –а, - я);   

      - odmiana rzeczowników zakończonych na –ija, - ije ( –ия, -ие;)  

      - dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników  zakończonych na –ija, -ije ( –ия, - ие);  

      - odmiana rzeczowników zakończonych na –jeja, -nia, -mia ( –ея, -ня, -мя); 

      - odmiana nazwisk typu Iwanow, Kowalczuk;  

      - odmiana imion własnych; 

      - biernik rzeczowników żywotnych; 

      - odmiana rzeczowników zakończonych na –j ( – й – ) (  соловей, муравей, воробей, 

ручей);  



      - dopełniacz rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej; 

      - odmiana rzeczowników zakończonych na spółgłoskę syczącą; 

      -  2,3,4 + rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego; 

      - wyrażenia drug druga  (друг друга); 

 

2. Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy). 

3. Odmiana przymiotników. 

4. Krótka forma przymiotników. 

5. Czasownik – informacje ogólne. 

6. Bezokolicznik. 

7. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. 

8. Czasowniki dokonane i niedokonane. 

9. Czasowniki ruchu. 

10. Koniugacje czasownika. 

11. Czasowniki nieregularne. 

12. Czas teraźniejszy, przyszły i przeszły. 

13. Tryb warunkowy. 

14. Tryb rozkazujący 

15. Czasowniki nieosobowe. 

16. Liczebniki główne i porządkowe.  

17. Liczebniki zbiorowe 

18. Zaimki osobowe i dzierżawcze – odmiana 

19. Zaimki wskazujące – odmiana. 

20. Przyimki. 

21. Imiesłowy przymiotnikowe. 

- imiesłów  czynny czasu teraźniejszego; 

- imiesłów bierny czasu teraźniejszego; 

- imiesłów czynny czasu przeszłego; 

- imiesłów bierny czasu przeszłego; 

22. Imiesłowy przysłówkowe. 

- imiesłów przysłówkowy współczesny; 

- imiesłów przysłówkowy uprzedni; 

23. Przysłówek. 

24. Stopniowanie przysłówków. 

25. Konstrukcje czasowe w zdaniu prostym : przez 2 godziny –2 часа,  za 15 minut – 

через 15 минут, co tydzień – каждую неделю, еженедельно, co drugi wtorek- 

каждый второй вторник, po upływie – спустя. 

26. Konstrukcje przestrzenne w zdaniu prostym: далеко-издалека, домой – дома, на 

дом, там - сюда, внизу – вниз, направо – справа, впереди – вперёд.  

      27. Konstrukcje przyczynowe w zdaniu prostym  z przyimkiem: от, из-за, из, по, 

благодаря. 

 

 


