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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 - text classes  

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, literaturoznawstwo 

Język wykładowy język rosyjski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Monika Sidor, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 
 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 1 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (poziom biegłości 
językowej co najmniej B2) 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych i zasobów leksykalnych studentów. 
 

Zapoznanie z określonymi kręgami tematycznymi i najważniejszymi zjawiskami dotyczącymi 
współczesnej Rosji. 
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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 zna język rosyjski na poziomie B2+ w aspekcie pracy z 
tekstem czytanym i słuchanym. 

K_W04 

W_02 Student ma podstawową wiedzę, jak krytycznie poszukiwać, 
gromadzić, analizować i syntetyzować materiały źródłowe 
celem opracowania problemu naukowego.  

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi scharakteryzować sytuację Rosji w zakresie 
omawianych kręgów tematycznych. 
 

K_U02 

U_02 Student potrafi zastosować leksykę i struktury komunikacyjne 
dotyczące omawianych kręgów tematycznych. 
 

K_U04 

U_03 Student potrafi wyciągać wnioski na podstawie 
przeanalizowanych materiałów. Rozumie i twórczo przetwarza 
różnego typu teksty. 
 

K_U07 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do korzystania z nowych źródeł zdobywania 
wiedzy.  

K_K01 

K_02 Student jest gotów do pracy w międzynarodowej grupie, gdyż 
dostrzega potrzebę komunikowania się z przedstawicielami 
innych narodowości. 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.-2. Rosja współczesna. Idee w Rosji. Ideologie historyczne w Rosji – „Święta Ruś”, „Rosja – Trzeci 
Rzym”, idee dynastyczne, eurazjatyzm, komunizm.  
3.-4. Społeczeństwo i sytuacja demograficzna poszczególnych regionów. Teksty poświęcone 
współczesnej Rosji.  
5. Rosjanie wobec swojej historii.  
6.-7. Dusza rosyjska Teksty prasowe, literackie i naukowe na temat fenomenu duszy rosyjskiej i 
rosyjskiej mentalności. Samodzielne wyszukiwanie tekstów naukowych i popularnych na temat 
stereotypów Rosjanina. Dyskusja.  
8. Przygotowanie projektu nt. „Zagadki duszy rosyjskiej”.  
9. -10. Organizacje wyznaniowe. Struktura wyznaniowa Rosji.  
11.-13. Prawosławie rosyjskie - historia i współczesność.  
14. -15. Teksty poświęcone dawnym i nowym świętom świeckim i religijnym. 

 

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 pod kierunkiem Praca pisemna  Ocena z pracy pisemnej 
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Praca z tekstem 
Praca w kontakcie zdalnym 

Test 
Egzamin 
Zaliczenie 

Karta egzaminacyjna / 
Karta zaliczeniowa 

 

W_02 Dyskusja 
 

Obserwacja 
 

Ocena aktywności w 
dyskusji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu  
Dyskusja 
 
 
 

Kolokwium  
Praca pisemna 
Obserwacja 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 
Ocena za aktywność w 
dyskusji 

U_02 Ćwiczenia praktyczne  
Analiza tekstu 
Gra dydaktyczna 
 
  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Praca pisemna 
Obserwacja 
Zaliczenie ustne 
Egzamin 
 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test /  
Ocena za aktywność 
Karta egzaminacyjna / 
Karta zaliczeniowa 

U_03 Dyskusja 
Analiza tekstu 

Obserwacja 
Egzamin 
Zaliczenie ustne 

Ocena za aktywność w 
dyskusji 
Karta egzaminacyjna 
Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna  
Metoda projektu  
 

Obserwacja 
Przygotowanie projektu lub 
prezentacji 
Zaliczenie ustne 

Ocena za aktywność 
Karta oceny 
prezentacji/projektu 

K_02 Dyskusja 
Rozmowa sokratyczna 
Praca w parach 
 

Obserwacja 
Przygotowanie projektu lub 
prezentacji 
 

Karta oceny 
prezentacji/projektu 
Ocena za aktywność 
 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę zaliczeniowa w 60 % wpływają prace pisemne, oceny z projektów nie więcej niż 20%. 

Student nie otrzymuje zaliczenia w przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności więcej niż na 3 

zajęciach. 

Przedmiot jest włączony do egzaminu PNJR po drugim semestrze. 

Ocena niedostateczna  

(W) – Student nie rozumie wypowiedzi dotyczącej zagadnień tematycznych omawianych na 

zajęciach. Nie rozumie czytanego i słuchanego tekstu na poziomie B2+.  

(U) – Student nie zna podstawowej leksyki związanej z omawianą tematyką. Nie potrafi posługiwać 

się odpowiednią terminologią.  
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(K) - Student nie jest gotowy ani zainteresowany nowymi źródłami zdobywania wiedzy. Nie dostrzega 

praktycznego zastosowania wiadomości przekazywanych na zajęciach. Nie jest gotowy do pracy w 

grupie. 

Ocena dostateczna  

(W) - Student posiada bardzo ogólną, niepełną wiedzę na tematy omawiane na zajęciach. Bardzo 

ogólnie charakteryzuje specyfikę i podstawowe zjawiska z zakresu materiału omawianego na 

zajęciach. W ograniczony sposób potrafi syntetyzować zdobytą wiedzę. Wybiórczo rozumie test na 

poziomie B2+.  

(U) - Wybiórczo zna leksykę i struktury językowe związane z omawianymi problemami. W 

ograniczonym zakresie posługuje się odpowiednią terminologią. Nie potrafi samodzielnie formułować 

wniosków na podstawie osobistej analizy faktów.  W dyskusjach wypowiada się  lakonicznie.  

(K) - Student w ograniczonym stopniu korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Słabo angażuje 

się w pracę w grupie. 

Ocena dobra  

(W) - Student przejawia dobrą znajomość kwestii omawianych na zajęciach i ma świadomość 

specyfiki rzeczywistości rosyjskiej. Dobrze rozumie test na poziomie B2+.  

(U) - Posługuje się podstawową terminologią. Potrafi formułować niektóre wnioski na podstawie 

analizy faktów w postaci wystąpienia na podstawie przeanalizowanych materiałów. Dostrzega 

kulturowe uwarunkowania zjawisk w obrębie różnych dziedzin życia. Nie unika dyskusji. 

(K) - Student w dużym stopniu wykorzystuje źródła zdobywania wiedzy i krytycznie odnosi się do 

uzyskanych materiałów. Student dostrzega znaczenie omawianych problemów. Regularnie 

uczestniczy w zajęciach i angażuje się w pracę w grupie.  

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zagadnień tematycznych omawianych na 

zajęciach. Dobrze zna specyfikę rzeczywistości rosyjskiej. Swobodnie rozumie test na poziomie B2+.  

(U) - Sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią. Potrafi samodzielnie formułować wnioski na 

podstawie osobistej analizy nowych zjawisk, rzeczowo argumentuje podczas dyskusji i wystąpień. 

Rozumie, twórczo i krytycznie przetwarza różnego typu teksty. Często aranżuje dyskusje. 

(K) - Student regularnie korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Student jest aktywny na 

zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie.  

 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. A. Bartosiewicz, A. Kaźmierak, L. Kędzierska, Język rosyjski dla studentów politologii, Lublin 2001.  
2. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня, Teksty i ćwiczenia do nauki języka 
rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, Warszawa 2003.  
3. S. Józefiak, Realia w Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów filologii rosyjskiej i 
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słowiańskiej, Kraków 2006.  
4. Ю. Вьюнов, И. Данеска, В. Стародубцев, Россия: Страна и люди, Хрестоматия для поляков, 
изучающих русcкий язык, историю и культуру России, Opole 2004.  

Literatura uzupełniająca 

1.Teksty z Internetu  
2. Czasopisma rosyjskie 

 

 


