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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z 
tekstem 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical Russian – work with text 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, literaturoznawstwo 

Język wykładowy Polski, rosyjski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Ewelina Parafińska 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   30 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.  
W2 - Umiejętność wyszukiwania informacji w rosyjskojęzycznych zasobach 
internetowych. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych i zasobów leksykalnych studentów, opanowanie 
umiejętności wyrażania swojego zdania w dyskusji, prowadzenia polemiki w oparciu o dostępne 
informacje.  

C2 - Zapoznanie z określonym kręgami tematycznymi i najważniejszymi zjawiskami dotyczącymi 
współczesnej Rosji.  

C3 - Kształtowanie umiejętności syntetyzowania informacji zawartych w tekście. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student poznał podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, 
metodologii badań lingwistycznych oraz kierunków badań nad 
językiem.  

K_W01 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę o dziejach i kulturze Rosji.  K_W02 

W_03 Student ma podstawową wiedzę na temat tego, jak krytycznie 
poszukiwać, gromadzić, analizować i syntetyzować materiały 
źródłowe w celu opracowania problemu naukowego. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student ma wykształcone sprawności w zakresie jasnego, 
ścisłego i uporządkowanego myślenia i wypowiadania myśli, 
formułowania poprawnych definicji, metodycznego stawiania 
pytań, dobrej argumentacji na rzecz własnej tezy, sprawdzania 
ważności argumentów.  

K_U01 

U_02 Student umie pracować z dziełem literackim; umie korzystać z 
literatury przedmiotu, w tym z podręczników i monografii 
historyczno-literackich, umie samodzielnie analizować teksty 
literackie w języku oryginału w kontekście wiedzy o epoce 
kulturowo-literackiej.  

K_U02 

U_03 Student umie krytycznie analizować i oceniać wewnętrzne 
dyskusje cywilizacyjne toczące się w Rosji. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.  

K_K01 

K_02 Student docenia znaczenie nauk humanistycznych dla 
kształtowania życia społecznego.  

K_K02 

K_03 Student, na podstawie osobistej analizy nowych zjawisk, 
samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.  

K_K03 

K_04 Student wykazuje zaangażowaną postawę do uczestnictwa w 
życiu społecznym. 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

(Ćw. 1-3) Rosja na mapie świata: organy państwowe, godło, herb, hymn; położenie geograficzne, 
obszar, ludność; zasoby naturalne (morza, rzeki, jeziora, flora i fauna). 
(Ćw. 4-6) Polityka i społeczeństwo: organizacje społeczne i polityczne (partie, stronnictwa, wybory, 
parlament); reformy i kryzys (Rosja, Polska, świat), Unia Europejska i inne struktury; aktualne 
wydarzenia w kraju i na świecie. 
(Ćw. 7-10) Życie osobiste i stosunki międzyludzkie: osobowość, charakter, przyzwyczajenia; 
współczesna młodzież (konflikt pokoleń, relacje rodzice-dzieci, zagrożenia cywilizacyjne i społeczne: 
narkomania, subkultury, sekty, bezrobocie); wizerunek narodowy, stereotypy, przesądy; religia 
(religie świata, katolicyzm i prawosławie) 
(Ćw. 11-14) Środki informacji (mass media): prasa, radio, telewizja, Internet (komputer, plusy i 
minusy); telefonia komórkowa (wygoda, rozwój, przyszłość); rola środków masowego przekazu (czy 
jest to „trzecia władza”? 
(Ćw. 15-17) Malarstwo: wybitni malarze rosyjscy, twórcy ikon, sztuka ludowa, najznakomitsze 
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galerie i muzea w Rosji.  
(Ćw. 18-21) Muzyka i balet: instrumenty muzyczne, opera, chór, najsłynniejsi kompozytorzy muzyki 
klasycznej oraz ich dzieła, znaczenie muzyki estradowej, bardowie i poezja śpiewana, historia i 
tradycja baletu rosyjskiego, muzyczni idole XX i XXI wieku.  
(Ćw. 22-25) Teatr i film: krótka historia teatru i sztuk filmowych, spektakl teatralny, najwybitniejsi 
reżyserzy i aktorzy teatru rosyjskiego, słynne teatry rosyjskie, kino radzieckie i rosyjskie: najważniejsi 
przedstawiciele i ich najwybitniejsze obrazy, najznakomitsi aktorzy radzieccy i rosyjscy, festiwale 
polskiego kina w Rosji i rosyjskiego w Polsce.  
(Ćw. 26-30) Zatrudnienie: zawody starsze i wychodzące z użycia oraz pojawianie się nowych 
zawodów, zawody „prestiżowe”, nazwy konkretnych profesji, oferty pracy: poszukiwanie 
zatrudnienia (prasa, Internet, ogłoszenia, znajomi), przygotowywanie oferty pracy, zachowanie na 
rozmowie kwalifikacyjnej, problem założenia rodziny w kontekście dążenia do kariery, zagrożenie ze 
strony pracoholizmu i podejmowanie prób radzenia sobie z tą dolegliwością (np. hobby). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem Obserwacja Raport z obserwacji 

W_02 Praca pod kierunkiem Kolokwium Sprawdzone i ocenione 
kolokwium 

W_03 Praca z tekstem Obserwacja Raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie ustne Protokół 

U_02 Analiza tekstu Obserwacja  Raport z obserwacji 

U_03 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna Obserwacja  Raport z obserwacji 

K_02 Rozmowa sokratyczna Obserwacja  Raport z obserwacji 

K_03 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół  

K_04 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  
(W) - Student nie rozumie wypowiedzi dotyczących tekstów opracowywanych na zajęciach, nie zna 
podstawowej leksyki związanej z omawianą tematyką.  
(U) - Student nie umie scharakteryzować problematyki omawianych kręgów tematycznych, nie 
rozumie omawianych tekstów i nie umie wykorzystywać ich dla poszerzenia swojej wiedzy, ma 
trudności z twórczym przetwarzaniem opracowywanego materiału.  
(K) - Student nie współpracuje w grupie, nie angażuje się w wypełnianie wspólnych zadań, 
nieznajomość języka uniemożliwia mu aktywność, nie przejawia zainteresowania poruszaną 
problematyką.  
 
Ocena dostateczna  
(W) - Student nie w pełni rozumie opracowywane teksty, wybiórczo zna leksykę i struktury związane z 
omawianymi problemami.  
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(U) - Student umie w ograniczonym zakresie scharakteryzować problemy z omawianych kręgów 
tematycznych, ma trudności z twórczym przetwarzaniem omawianych tekstów.  
(K) - Student w niewielkim stopniu angażuje się w pracę w grupie, w ograniczonym zakresie 
współpracuje we wspólnych zadaniach, w małym stopniu dostrzega potrzebę otwartości w relacjach 
międzyludzkich z przedstawicielami innych narodowości, uczestniczy w zajęciach.  
 
Ocena dobra  
(W) - Student przejawia dobrą znajomość leksyki z zakresu omawianych kręgów tematycznych.  
(U) - Student umie częściowo scharakteryzować problemy z omawianych kręgów tematycznych, na 
podstawie analizowanych materiałów wyciąga wnioski, ale nie zawsze samodzielnie, rozumie i 
twórczo przetwarza z drobnymi błędami różnego typu teksty.  
(K) - Student współpracuje w grupie, w pewnym stopniu korzysta z nowych źródeł zdobywania 
wiedzy, dostrzega potrzebę otwartości w relacjach międzyludzkich z przedstawicielami innych 
narodowości, regularnie uczestniczy w zajęciach, zna reguły pracy w grupie.  
 
Ocena bardzo dobra  
(W) - Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zagadnień tematycznych omawianych na 
zajęciach, swobodnie i bezbłędnie posługuje się leksyką dotyczącą omawianych kręgów 
tematycznych.  
(U) - Student umie w pełni poprawnie scharakteryzować problemy z omawianych kręgów 
tematycznych, właściwie posługuje się językiem rosyjskim i wyciąga wnioski na podstawie 
przeanalizowanych materiałów, rozumie i twórczo przetwarza różnego typu teksty.  
(K) - Student często korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy, jest otwarty w relacjach 
międzyludzkich, dąży do kontaktu z przedstawicielami innych narodowości, aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, aktywizuje grupę i często inicjuje dyskusje. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. S. Józefiak, Realia Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów filologii rosyjskiej i 
słowiańskiej, cz. 2, Kraków 2006.  
2. A. Gołubiewa, W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, Warszawa 
2011.  
3. Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2004.  
4. J. Dobrowolski, Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca 

1. Czasopisma rosyjskojęzyczne i teksty zamieszczone w Internecie. 

 

 


