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1. Классификация частей речи (характеристика отдельных частей речи, 

включая их значение, грамматические категории, морфологические свойства 

и синтаксические функции). 

Klasyfikacja części mowy (charakterystyka poszczególnych części mowy z 

uwzględnieniem ich znaczenia, kategorii gramatycznych, właściwości 

morfologicznych i funkcji składniowych).  

2. Основные понятия словообразования.  

Podstawowe pojęcia słowotwórstwa. 

3. Активные словообразовательные процессы в современном русском языке. 

Aktywne procesy słowotwórcze we współczesnym języku rosyjskim.  

4. Типы номинации в лингвистике. 

Rodzaje nominacji w językoznawstwie. 

5. Основные понятия лексикологии.  

Podstawowe pojęcia leksykologii. 

6. Слово как единица языка.  

Wyraz jako jednostka języka. 

7. Лексическое значение слова. Основные его типы. 

Znaczenie leksykalne słowa. Jego główne typy. 

8. Синонимия и антонимия в лексической системе русского языка. 

Synonimia i antonimia w systemie leksykalnym języka rosyjskiego. 

9. Омонимия и полисемия в современном русском языке. 

Homonimia i polisemia we współczesnym języku rosyjskim.  

10. Классификация лексики современного русского языка с точки зрения ее 

происхождения. 

Klasyfikacja rosyjskiego systemu leksykalnego z punktu widzenia jego  

       pochodzenia. 

11. Исконная лексика русского языка. 



Leksyka rodzima w języku rosyjskim. 

12. Диалектная лексика  в русском языке.  

Dialektyzmy w języku rosyjskim. 

13. Заимствованная лексика в составе современного русского языка. 

Zapożyczenia w systemie języka rosyjskiego. 

14. Заимствования из английского языка в современном русском языке. 

Anglicyzmy we współczesnym języku rosyjskim. 

15. Понятие нормы и узуса в современном русском языке. 

Pojęcie normy i uzusu we współczesnym języku rosyjskim. 

16. Неологизмы и их типы.  

Neologizmy i ich rodzaje. 

17. Понятие социолекта в современном русском языке. 

Pojęcie socjolektu we współczesnym języku rosyjskim. 

18. Типология языка в свете принадлежности к определенным социальным 

группам (характеристика понятий сленг, жаргон). 

Typologia języka w świetle przynależności do określonych grup społecznych 

charakterystyka pojęcia slang, żargon). 

19. Функциональные стили современного русского языка. 

Style funkcjonalne współczesnego języka rosyjskiego. 

20. Типы языковых стилей и их характеристика. 

Rodzaje stylów językowych i ich charakterystyka. 


