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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical Russian – conversation 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Praktyczna nauka języka rosyjskiego 

Język wykładowy rosyjski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Joanna Kozieł 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
  4 

konwersatorium   

ćwiczenia 60 I i II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

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

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych poprzez opanowanie i utrwalenie leksyki, 
konstrukcji i frazeologizmów w zakresie przewidzianej tematyki.  

C2 - Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych poprzez poprawne zastosowanie materiału w 
wypowiedziach ustnych (wyrażanie opinii, umiejętność komentowania, relacjonowanie, 
formułowanie porad, zwracanie się o poradę, wykorzystywanie poznanych wyrażeń, formuł i 
zwrotów w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych). 

C3 - Osiągnięcie przez studenta poziomu biegłości C1. 
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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_W08 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę o dziejach i kulturze Rosji.  K_W09 

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

K_W13 

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

K_U13 

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_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Rosja na mapie świata:  
1.1. Organy państwowe, godło i flaga państwowa, herb, hymn, położenie geograficzne, 

obszar, mnogość narodowości, strefy czasowe.  
1.2.  Wydarzenia polityczne i problemy społeczeństwa w Rosji: organizacje społeczne i 

polityczne, podział władzy, wybory i kadencje, skład parlamentu, partie polityczne, 
reformy i kwestia kryzysu gospodarczego  

1.3.  Rosja a Unia Europejska. 
2. Środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet, rola i znaczenie telefonii 

komórkowej, prasa tradycyjna (drukowana) a wydania internetowe.  
3. Życie prywatne i stosunki międzyludzkie:  

3.1. Osobowość, typy temperamentu, charakter narodowy. 
3.2. Religie i wyznania. 
3.3. Problemy współczesnej młodzieży (konflikt pokoleń, zagrożenia cywilizacyjne i 

społeczne, subkultury, sekty). 
3.4.  Wizerunek i stereotypizacja, próby przełamywania stereotypów, katolicyzm i 

prawosławie. 
4. Świat sztuki.  

4.1. Malarstwo: wybitni malarze rosyjscy, twórcy ikon, sztuka ludowa, najznakomitsze 
galerie i muzea w Rosji.  
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4.2. 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.  

4.3. 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.  

5. Rynek pracy. Zatrudnienie. 
5.1 Zawody starsze i wychodzące z użycia oraz pojawianie się nowych zawodów, zawody 
„prestiżowe”, nazwy konkretnych profesji,  

5.2 Oferty pracy: poszukiwanie zatrudnienia (prasa, Internet, ogłoszenia, znajomi), 
przygotowywanie oferty pracy, zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej,  

5.3 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 Wykład konwersatoryjny zaliczenie pisemne kolokwium 

W_02 Dyskusja wypowiedź ustna karta oceny wypowiedzi 
ustnej 

W_03 Analiza dzieła sztuki referat wydruk/plik z referatem 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne 
Odgrywanie ról 

Kolokwium 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 
Karta oceny 

U_02 Metoda projektu sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Raport z projekty/ karta 
oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

K_02 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  

(W) Student nie zna słownictwa, kolokacji leksykalnych ani konstrukcji składniowych z danego 

zakresu tematycznego, nie zna lub zna słabo sposoby i typy wypowiedzi.  

(U) Student nie potrafi prawidłowo zrozumieć wypowiedzi ani wypowiadać się na tematy z danego 

zakresu tematycznego, samodzielnie wyszukiwać informacji, efektywnie posługiwać się słownikami, 

niewłaściwie reaguje na wypowiedzi innych osób, nie potrafi wyrażać swoich opinii.  

(K) Student często opuszcza zajęcia, z reguły nie przygotowuje się do nich, nie dba o aktywne 

uczestnictwo w zajęciach i dobrą współpracę z grupą, nie dąży do eliminacji błędów w swoich 

wypowiedziach.  
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Ocena dostateczna  

(W) Student zna część słownictwa, kolokacji leksykalnych i konstrukcji składniowych z danego zakresu 

tematycznego, lecz ma duże luki, słabo zna sposoby i typy wypowiedzi.  

(U) Student nie zawsze potrafi prawidłowo zrozumieć wypowiedzi i wypowiadać się w danym 

zakresie tematycznym, samodzielnie wyszukiwać informacji, efektywnie posługiwać się słownikami, 

rzadko reaguje prawidłowo na wypowiedzi innych osób, z trudem wyraża swoje opinie.  

(K) Student z reguły uczestniczy w zajęciach, słabo przygotowuje się do nich, współpracuje w grupie 

niechętnie, w niewielkim stopniu dąży do eliminacji błędów w swoich wypowiedziach.  

 

Ocena dobra  

(W) Student zna słownictwo, kolokacje leksykalne i konstrukcje składniowe z danego zakresu 

tematycznego, lecz ma niewielkie luki, względnie dobrze orientuje się w sposobach i typach 

wypowiedzi.  

(U) Student potrafi w większości przypadków prawidłowo zrozumieć wypowiedzi i wypowiadać się w 

danym zakresie tematycznym, samodzielnie wyszukiwać informacje, efektywnie posługiwać się 

słownikami, z reguły reaguje prawidłowo na wypowiedzi innych osób, dość sprawnie wyraża swoje 

opinie.  

(K) Student uczestniczy w zajęciach, dobrze przygotowuje się do nich, współpracuje w grupie także z 

własnej inicjatywy, zwykle dąży do eliminacji błędów w swych wypowiedziach.  

 

Ocena bardzo dobra  

(W) Student wykazuje się kompletną znajomością słownictwa, kolokacji leksykalnych i konstrukcji 

składniowych z danego zakresu tematycznego, dobrze zna sposoby i typy wypowiedzi.  

(U) Student potrafi prawie bezbłędnie zrozumieć wypowiedzi i wypowiadać się w danym zakresie 

tematycznym, samodzielnie wyszukiwać informacje, efektywnie posługiwać się słownikami, reaguje 

prawidłowo na wypowiedzi innych osób, sprawnie wyraża swoje opinie.  

(K) Student uczestniczy w zajęciach, wyróżnia się aktywnością i dobrym przygotowaniem, chętnie 

współpracuje w grupie także z własnej inicjatywy, konsekwentnie dąży do eliminacji błędów w swych 

wypowiedziach. 

Skala ocen 

93 - 100% - 5 (bardzo dobry) 

87 - 92% - 4+ (dobry plus) 

77 - 86% - 4 (dobry) 

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus) 

60 - 70% - 3 (dostateczny). 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 + 60 godz. konsultacji 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VII. Literatura 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

Literatura podstawowa 

R. Adamowicz, A. Kędziorek, Rosyjsko-polski słownik tematyczny, Warszawa 1998. 
С. А. Кузнецов (red.), Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, 2000.  
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка. Москва, 1997.  
Е. Н. Евстратова, 500 сокровищ русской живописи, Москва 2011.  
А. В. Сергеева, Русские. Стереотипы поведения, традиции, ментальность, Москва 2007.  
С. В. Максимов, Русские обряды и суеверия, Москва 2007.  
A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию. География. Культура. История, Warszawa-Bielsko-
Biała 2011. 
Махнач А., Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009. 
Publikacje zaczerpnięte z rosyjskojęzycznych zasobów internetowych. 

Literatura uzupełniająca 

J. Bauman, R. Jurieniew, Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987. 
R. Jurieniew, Historia filmu radzieckiego, Warszawa 1977.  
B. Mucha, Sztuka filmowa w Rosji (1895-1996), Piotrków Trybunalski 2002. 
И. А. Панкеев, Русские обряды и суеверия, Москва 1998. 
Ф. Раззаков, Гибель советского кино, t. 1-2, Москва 2008. 
Czasopismo „Остановка Россия”. 

 

 


