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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu PNJR - mówienie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical Russian – speech 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, literaturoznawstwo 

Język wykładowy Język rosyjski, język polski 
 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Marcin Cybulski 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
6 

konwersatorium   

ćwiczenia 90 I, II, III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 

Wymagania wstępne Zainteresowanie przedmiotem, skrupulatność, rzetelność w podejściu do 
zajęć; chęć pogłębiania wiedzy filologicznej i doskonalenia kompetencji 
językowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie co 
najmniej tytułu zawodowego licencjata. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych poprzez opanowanie i utrwalanie 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 – Kształcenie umiejętności użycia prawidłowych reakcji i zachowań językowych, dialogu, opisu i 
opowiadania oraz wypowiadania własnych sądów. 
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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 Absolwent w stopniu zaawansowanym zna i dysponuje rozległą 
wiedzą na temat konstrukcji leksykalno-gramatycznych, 
morfosyntaktycznych, fonetycznych i artykulacyjnych, 
niezbędnych do konstruowania wypowiedzi na tematy z zakresu 
omawianych kręgów tematycznych. 

K_W02 

W_02 Absolwent ma świadomość faktu kompleksowej natury języka 
oraz jego złożoności: ma pełną świadomość, że w skład 
kompetencji lingwistycznej wchodzi wiedza z zakresu 
elementów systemu językowego (m.in. leksyka i gramatyka) 
oraz sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, 
rozumienie tekstu pisanego i mówionego). 

K_W01 

W_03 Absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziejach i kulturze Rosji. K_W03, K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

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

K_U03 

U_02 Absolwent potrafi stosować konstrukcje wyrażające różnorodne 
intencje komunikacyjne w języku rosyjskim, wyrażać i 
uzasadniać własne opinie oraz przedstawiać i komentować 
opinie innych, udzielać informacji i rad, wyrażać uczucia, 
interpretować materiały. 

K_U03 

U_03 Absolwent potrafi indywidualnie i w grupie na wysokim 
poziomie przygotowywać i rzetelnie przedstawiać opracowane 
zagadnienia (prezentacje, wystąpienia naukowe, oryginalne 
teksty) w języku rosyjskim. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotowy do efektywnego działania w zespole, 
wykonując różne funkcje. 

K_K04 

K_02 Absolwent jest gotowy do właściwego określania priorytetów 
służących realizacji podejmowanych działań i stawianych sobie 
celów. 

K_K04 

K_03 Absolwent jest gotowy do dokonywania krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy i umiejętności, sukcesywnie pracuje nad 
doskonaleniem swoich kompetencji i nad własnym rozwojem. 

K_K01, K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Rok I, semestr 1: 

1. Europejskość i azjatyckość Rosji. Rosja jako kraj wielonarodowościowy. Moskwa – stolica 

Federacji Rosyjskiej – blaski i cienie stołecznego życia. 
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2. Symbole, tradycje i obyczaje panujące w Rosji: samowar, łaźnia, piosenki estradowe, 

subbotnik. 

3. Przemiany gospodarczo-ustrojowe początku lat 90. XX wieku: pieriestrojka, nowyje russkije, 

smuta końca XX wieku. 

4. Etykieta i maniera zachowania Rosjan – dawniej i dziś. 

5. Stereotypy zachowania, charakter narodowy i mentalność Rosjan: awos’ka, zagadki duszy 

rosyjskiej. 

6. Rola alkoholu w życiu Rosji i Rosjan: zastolja, samogon. 

7. Duchowe życie Rosjan: historia prawosławia, rola Cerkwi w czasach Imperium Rosyjskiego, 

ZSRR i Federacji Rosyjskiej. 

8. Świątynie i klasztory prawosławne (budowa, wyposażenie, symbole religijne) jako centrum 

życia duchowego. 

9. Wielość wyznań na terytorium Rosji. 

10. Najważniejsze prawosławne święta cerkiewne. 

11. Tradycje w obchodach świąt: wróżby, maslenica. 

12. Święta świeckie i święta o proweniencji radzieckiej: Dzień Obrońcy Ojczyzny, Dzień Kobiet, 

Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa. 

13. Sylwester (Nowy Rok), Boże Narodzenie, Stary Nowy Rok – historia, kalendarz juliański i 

gregoriański. 

 

Rok I, semestr 2: 

1. Kwestia kształcenia współczesnej młodzieży rosyjskiej: szkoły i uczelnie świeckie oraz 

religijne. Struktura, system oceniania, problemy i perspektywy. 

2. Zasadnicza służba wojskowa a młodzi Rosjanie: przymus i konieczność czy potrzeba działania 

na rzecz ojczyzny i obywateli? 

3. Kultura młodzieżowa: kino, muzyka, festiwale, teatry i kabarety studenckie (KWN). 
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Subkultury młodzieżowe: ugrupowania, żargon, współzależności. 

4. Współczesne rosyjskie środki masowej informacji: telewizja państwowa i kanały prywatne 

(kino rodzime i zagraniczne, seriale telewizyjne, show i reality show, konkursy, wydarzenia z 

kraju i ze świata emitowane za pośrednictwem programów informacyjnych), radio. 

5. Reklama telewizyjna i radiowa: powstawanie reklam, środki językowe i audiowizualne 

wykorzystywane do produkcji reklam, techniki i sposoby akcentowania atrakcyjności 

reklamowanego produktu. 

6. Rola Internetu w życiu współczesnego człowieka: korzyści i zagrożenia. 

7. Sylwetka młodego Rosjanina: stereotypy i próby ich przełamywania, zderzenie stereotypu z 

rzeczywistością. 

8. Problemy socjalne i negatywne zjawiska społeczne współczesnej Rosji: bezdomność, 

bezrobocie, bieda, konflikty z prawem. 

9. Problematyka ksenofobii, nietolerancji rasowej i religijnej, agresja w stosunku do postaw 

niezrozumiałych i obcych, opozycja: my – oni. 

10. Klasa bogata i biedna. Polaryzacja statusu społecznego i majątkowego. Problem klasy 

średniej – wczoraj i dziś. 

11. Wymiar sprawiedliwości w ZSRR i w Rosji: milicja a policja, humanitaryzm (?) systemu 

sądownictwa, problematyka „zbrodni i kary”. 

12. Problemy współczesnego świata: kryzys początku XXI wieku w Rosji i na świecie – przyczyny i 

konsekwencje. 

13. Dramat współczesności: terroryzm i konieczność podjęcia walki z tym zjawiskiem, 

zapobieganie terroryzmowi i fanatyzmowi. Kwestia eutanazji, klonowania i globalizacji. 

14. Prawa człowieka a odmienna orientacja seksualna. Życie z nietradycyjną orientacją na 

prowincji i w wielkim mieście. 

15. Negatywne zjawiska środowiskowe – efekt cieplarniany, energia atomowa, nadmierna 

eksploatacja zasobów naturalnych. 
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Rok II, semestr 3: 

1. Przewrót październikowy 1917 roku, wojna domowa, Nowa Polityka Ekonomiczna, 

powstanie ZSRR. 

2. Lata 30. i okres wielkiego terroru. 

3. Wielka wojna ojczyźniana 1941-1945, czas „odwilży”, „podbój” kosmosu. 

4. Nauka: nauki ścisłe, badania jądrowe (naukowcy, ich odkrycia i prace naukowe), nauki 

przyrodnicze, fizjologia, medycyna (postacie), nauki humanistyczne (nazwiska, najważniejsze 

dzieła), filozofia i teologia (naukowcy, wybitni teolodzy Kościoła prawosławnego). 

5. Literatura i językoznawstwo: językoznawcy rosyjscy i ich dzieła (historia, szkoły, 

współczesność), literaturoznawcy (sylwetki, prace naukowe), wybitni pisarze rosyjscy, 

nobliści. 

6. Aktualności kulturalne: wydarzenia literackie (nowości książkowe, dzieła nagrodzone, 

bestsellery), wydarzenia kinowe – w Rosji, Polsce, na świecie, koncerty, festiwale, programy 

telewizyjne, najbardziej prestiżowe nagrody w świecie kultury i sztuki. 

 

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 Metoda komunikacyjna – 
ćwiczenia 
przedkomunikacyjne 
towarzyszące prezentacji 
nowego materiału 
leksykalnego, ćwiczenia 
asocjacyjne, ćwiczenia 
tematyczne, 
kategoryzacyjne, 
słownikowe itp. 

Obserwacja/zaliczenie ustne Protokół 

W_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda komunikacyjna, 
praca w grupach w różnych 
rolach (ze względu na 
formalny i nieformalny 
charakter wypowiedzi). 

Obserwacja/zaliczenie ustne Protokół 

U_02 Praca w grupach, praca w Obserwacja/zaliczenie ustne Protokół 
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parach, odgrywanie ról - 
drama, debaty, 
autoprezentacje, dialogi, 
interpretacja 
autentycznych materiałów 
dydaktycznych, metoda 
narracyjna (storytelling) 

U_03 Metoda projektu Przygotowanie/wykonanie 
prezentacji 

Karta oceny prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja/zaliczenie ustne Protokół 

K_02 Praca w parach Prezentacja Karta oceny prezentacji 

    
 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kurs kończy się egzaminem po dwóch semestrach, będącym częścią składową egzaminu z praktycznej 
nauki języka rosyjskiego. 
Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.  
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, realizacja prezentacji, zaliczenie końcowego kolokwium. 
Zaliczenie otrzymuje student uzyskujący minimum 60% ze wszystkich aktywności, na które składają 
się: 

  aktywność podczas zajęć, rzetelne wykonywanie prac domowych, kolokwia śródsemestralne:  
60 % 

  prezentacja: 20% 
 kolokwium zaliczeniowe: 20% 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

90 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2004. 
2. В. И. Максимов, Русский язык и культура речи, Москва 2001. 
3. И. А. Старовойтова, Ваше мнение. Пособие по развитию разговорной практики, Москва 
2007. 
4. Ю. Вьюнов, И. Донецка, В. Стародубцев, Россия. Страна и люди. Хрестоматия для поляков, 
изучающих русский язык, историю и культуру России, Opole 2004. 
5. S. Józefiak, Realia Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów filologii rosyjskiej i 
słowiańskiej, cz. 2, Kraków 2006. 
6. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005. 
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7. Э. Радзинский, Сталин, Москва 1997. 

Literatura uzupełniająca 

1. С. А. Кузнецов (red.), Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, 2000. 
2. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, 1997. 
3. Albumy, teksty z rosyjskojęzycznych portali internetowych, film radziecki i rosyjski. 

 

 


