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ROZKŁAD MATERIAŁU
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KLASY I  LICEUM I  TECHNIKUM PP II I .2
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 1: Вот и буквы

Урок 1
Русский 
алфавит.
Rosyjski alfabet.

1 Uczeń potrafi:
•   domyślić się znaczenia 
prostych wyrazów 
na podstawie ich 
podobieństwa do języka 
polskiego.

Alfabet rosyjski.

Rozpoznawanie i nazywanie 
liter alfabetu rosyjskiego.

Podobieństwa i różnice 
między alfabetem polskim 
i rosyjskim.

Korzystanie z podanych informacji.

Identyfikowanie podobieństw 
i różnic w odniesieniu do liter 
alfabetu rosyjskiego i polskiego.

Identyfikowanie znaczenia 
usłyszanych i przeczytanych 
wyrazów rosyjskich na podstawie 
ich podobieństwa do wyrazów 
polskich.

Inne:
•   uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, 
społecznościach i kulturach społeczności, które posługują 
się językiem rosyjskim (IX.1);

•   uczeń stosuje strategie komunikacyjne (identyfikowanie 
słów kluczy lub internacjonalizmów) (XIII);

•   uczeń posiada świadomość językową (podobieństw 
i różnic między językami) (XIV).
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Урок 2
Кто это?
Kto to jest?

1 Uczeń potrafi:
•   nazwać i poprawnie 
zapisać litery alfabetu 
rosyjskiego;

•   nazywać i wskazywać 
osoby i przedmioty;

•   zadawać pytania typu: 
кто это? что это?;

•   poprawnie wymawiać 
głoski i wyrazy rosyjskie.

Alfabet rosyjski.

Przypomnienie liter alfabetu 
rosyjskiego: 
А, Д, К, М, Н, О, Т, Ч, Э.

Akcent w języku rosyjskim.

Fonetyka:
•  wymowa samogłoski о 
w pozycji akcentowanej 
i nieakcentowanej;

•   wymowa spółgłoski ч.

 Intonacja zdania pytającego 
i oznajmującego (ИК-1, 
ИК-2).

Konstrukcje: кто это? что 
это?

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie reguły fonetycznej.

Rozpoznawanie w tekście 
słuchanym konstrukcji 
intonacyjnych.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukanie informacji w słuchanym 
tekście i dopasowanie ich 
do ilustracji.

Notowanie określonej leksyki.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne, rzeczy osobiste) (I.1).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje ludzi i przedmioty (IV.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (odgrywanie dialogu) (XI).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa
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Урок 3
Ты кто? 
Kim jesteś?

1 Uczeń potrafi:
•   rozpoznać, nazwać 
i poprawnie zapisać litery 
alfabetu rosyjskiego;

•   pytać o imię i odpowiadać 
na takie pytanie;

•   poprawnie wymawiać 
głoski, wyrazy i zdania 
rosyjskie.

Alfabet rosyjski.

Przypomnienie liter alfabetu 
rosyjskiego: 
Б, В, Г, Е, Ё, З, Л, П, У, 
ы, Я.

Akcent w języku rosyjskim.

Fonetyka:
•  wymowa samogłoski е 
w pozycji akcentowanej 
i nieakcentowanej;

•   wymowa spółgłoski г 
w różnym otoczeniu 
fonetycznym.

Intonacja zdania pytającego 
i oznajmującego (ИК-1, 
ИК-3).

Forma mianownika i biernika 
zaimków osobowych liczby 
pojedynczej.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie reguły fonetycznej 
i gramatycznej.

Rozpoznawanie w tekście 
słuchanym konstrukcji 
intonacyjnych.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie konstrukcji językowych 
w kontekście.

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne) (I.1).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje ludzi i przedmioty (IV.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń przedstawia siebie i inne osoby (VI.1).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (odgrywanie dialogu) (XI).
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Урок 4
Меня зовут 
Наташа. 
Mam na imię 
Natasza.

1 Uczeń potrafi:
•   rozpoznać, nazwać 
i poprawnie zapisać litery 
alfabetu rosyjskiego;

•   poprawnie wymawiać 
głoski, wyrazy i zdania 
rosyjskie;

•   uzyskiwać proste 
informacje na temat 
zainteresowań;

•  udzielać prostych 
informacji o sobie i swoich 
zainteresowaniach;

•  stosować zwroty i formy 
grzecznościowe powitania 
i pożegnania.

Alfabet rosyjski.

Przypomnienie liter alfabetu 
rosyjskiego: 
И, Р, С, Ф, Х, Ш, ь, Ю.

Fonetyka:
•  wymowa spójnika и 
po wyrazie zakończonym 
na spółgłoskę twardą;

•  wymowa spółgłoski ш.

Odmiana czasowników 
I deklinacji: читать, 
интересовать, играть.

Forma mianownika i biernika 
zaimków osobowych liczby 
pojedynczej.

Konstrukcja У меня есть...
Leksyka dotycząca 
zainteresowań.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie reguły fonetycznej 
i gramatycznej.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie konstrukcji językowych 
w kontekście.

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne, zainteresowania) (I.1).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje ludzi (IV.1);
•   uczeń opisuje upodobania (IV.5).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (VI.2);
•   uczeń przedstawia siebie i inne osoby (VI.1);
•   uczeń wyraża swoje upodobania i pyta o upodobania 
(VI.5).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (odgrywanie dialogu) (XI).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 1: Вот и буквы
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Урок 5
Это моя 
семья.
To jest moja 
rodzina.

2 Uczeń potrafi:
•   rozpoznać, nazwać 
i poprawnie zapisać litery 
alfabetu rosyjskiego;

•   poprawnie wymawiać 
głoski, wyrazy i zdania 
rosyjskie;

•   uzyskiwać proste 
informacje na temat 
rodziny;

•  udzielać prostych 
informacji o sobie i swojej 
rodzinie;

•   opisywać siebie i swoją 
rodzinę;

•   stosować zwroty i formy 
grzecznościowe powitania 
i pożegnania.

Alfabet rosyjski.

Przypomnienie liter alfabetu 
rosyjskiego: 
Ж, Й, Ц, Щ, ъ.

Fonetyka:
•  skracanie grupy 
spółgłoskowej w wyrazie 
здравствуйте;

•   wymowa spółgłosek ж, ш, ц 
(artykulacja twarda) oraz щ 
(artykulacja miękka).

Pisownia i funkcja ь oraz ъ 
w języku rosyjskim.

Odmiana czasownika жить.

Forma mianownika i biernika 
rzeczowników, zaimków 
osobowych i dzierżawczych.

Leksyka dotycząca rodziny 
i miejsca zamieszkania.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie reguły fonetycznej 
i gramatycznej.

Wyszukiwanie w tekście pisanym 
potrzebnych informacji.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie konstrukcji językowych 
w kontekście.

Środki językowe:
•   życie prywatne (rodzina) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje ludzi w formie ustnej (IV.1) i pisemnej (V.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń przedstawia siebie i inne osoby (VI.1);
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (odgrywanie dialogu) (XI).
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Вот 
повторение.
Oto 
powtórzenie.

1 Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Zapamiętywanie przykładowych 
wypowiedzi dla konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej.

Tłumaczenie wyrażeń i zdań 
z języka rosyjskiego na polski.

Wykonywanie ćwiczeń 
utrwalających umiejętności 
użycia poznanych form i struktur 
gramatycznych.

Опрос – 
przeprowadzenie 
wśród kolegów 
ankiety z pytaniami 
dotyczącymi danych 
personalnych 
i zainteresowań 

Materiał z Вот �овторение, Вот грамматика oraz Вот 
разговорник. Раздел 1 zawiera zadania odpowiadające 
wymaganiom określonym w podstawie programowej 
na poziomie III.2 w zakresie tematyki Człowiek (dane 
personalne, zainteresowania, rzeczy osobiste) oraz życie 
prywatne (rodzina, znajomi i przyjaciele).

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 
(zadanie prawda/fałsz), umiejętność rozumienia tekstu 
czytanego (odpowiadanie na pytania do tekstu), znajomość 
środków językowych (uzupełnianie luk wyrazami we 
właściwej formie, odpowiadanie na pytania, tłumaczenie 
z języka polskiego na rosyjski).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 2: Вот и мы
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Урок 6
Где ты 
живёшь?
Gdzie 
mieszkasz?

2 Uczeń potrafi:
•   pytać o narodowość 
i odpowiadać na takie 
pytanie;

•   pytać o miejsce 
zamieszkania 
i odpowiadać na takie 
pytanie;

•   pytać o znajomość 
języków obcych 
i odpowiadać na takie 
pytanie;

•   używać konstrukcji 
z czasownikami жить / 
говорить.

Słownictwo obejmujące 
nazwy państw, narodowości 
i języków.

Konstrukcje z czasownikami
жить / говорить.

Konstrukcja по 
национальности.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście i korygowanie 
na ich podstawie informacji 
podanych w zdaniach.

Używanie podanych słów i struktur 
w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne, umiejętności) (I.1);
•   miejsce zamieszkania (kraj pochodzenia) (I.2).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń przedstawia siebie (VI.1).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 7
Куда ты 
поедешь?
Dokąd 
pojedziesz?

2 Uczeń potrafi:
•   przekazywać informacje 
dotyczące odbytych 
podróży i planów 
wyjazdowych;

•  zadawać pytania typu: 
где? куда? i odpowiadać 
na takie pytania;

•   używać konstrukcji 
z czasownikami быть 
w czasie przeszłym 
i поехать w czasie 
przyszłym.

•  poprawnie wymawiać 
rosyjskie zdania pytające.

Słownictwo obejmujące 
nazwy miesięcy, pory roku.

Przysłówki miejsca i kierunku: 
где? куда? w połączeniu 
z nazwami państw i miast.

Intonacja zdania pytającego 
(ИК-3).

Formy czasu przeszłego 
czasownika быть.

Formy czasu przyszłego 
czasownika поехать.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich zdań 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie reguły fonetycznej.

Analizowanie form językowych 
i formułowanie reguły gramatycznej.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukanie informacji w czytanym 
tekście i dopasowanie ich 
do ilustracji.

Używanie podanych słów i struktur 
w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   życie prywatne (określanie czasu) (I.5);
•   podróżowanie (podróże odbyte i plany wyjazdowe) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opowiada o czynnościach, doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości (IV.2);

•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 2: Вот и мы
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Урок 8
Мне 16 лет.
Mam 16 lat.

2 Uczeń potrafi:
•   przedstawić swoją 
rodzinę;

•   określić wiek swój 
i innych osób;

•  pytać o imię i wiek oraz 
odpowiadać na takie 
pytania;

•   stosować liczebniki 
główne od 1 do 30;

•  używać konstrukcji у 
(кого?) есть (что?).

Słownictwo dotyczące rodziny 
(nazwy członków rodziny, 
przedstawianie członków 
rodziny, określanie ich wieku).

Liczebniki rosyjskie od 1 
do 30 – pisownia znaku 
miękkiego.

Związek liczebników 
głównych z rzeczownikami.

Konstrukcja у (кого?) есть 
(что?).

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie form językowych 
i formułowanie reguły 
ortograficznej.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie podanych konstrukcji 
w kontekście.

Tworzenie krótkiej wypowiedzi 
pisemnej.

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne) (I.1);
•   życie prywatne (rodzina) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III .4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (pisemnie) opisuje ludzi (V.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 9
Они 
одногодки.
Oni są 
rówieśnikami.

2 Uczeń potrafi:
•   używać konstrukcji 
моложе / старше 
(кого?) на сколько 
лет?;

•   stosować liczebniki 
główne od 40 do 1000;

•  określać, od jakiego 
imienia pochodzi imię 
odojcowskie.

Liczebniki główne od 40 
do 1000 – pisownia znaku 
miękkiego.

Konstrukcja моложе / 
старше (кого?) на сколько 
лет.

Imię odojcowskie w języku 
rosyjskim.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Analizowanie form językowych 
i formułowanie reguły 
ortograficznej.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie podanych konstrukcji 
w kontekście.

Wyszukiwanie wskazanych 
informacji w Internecie.

Środki językowe:
•   człowiek (dane personalne) (I.1);
•   życie prywatne (rodzina) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (ustnie) opisuje ludzi (IV.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI);
•   uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku rosyjskim 
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(XII).



© PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. Вот и мы по-новому 1 Rozkład materiału PP III.2 (dla kontynuujących naukę po klasie 7 i 8 SP)7

Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
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Урок 10
Он такой 
симпатичный!
On jest taki 
przystojny!

2 Uczeń potrafi:
•   opisać wygląd człowieka;
•  poprawnie łączyć 
rzeczowniki 
z przymiotnikami;

•   poprawnie stosować 
konstrukcję я похож 
на…;

•   uzyskiwać i przekazywać 
informacje na temat 
podobieństwa między 
członkami rodziny;

•  poprawnie stosować 
liczebniki główne od 1 
do 1000 w połączeniu 
z rzeczownikami.

Leksyka dotycząca wyglądu 
człowieka.

Konstrukcja я похож на…

Rodzaj rzeczownika.

Rodzaj i liczba przymiotnika.

Liczebniki główne od 1 
do 1000 w połączeniu 
z rzeczownikami.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Wyszukiwanie w tekście 
czytanym potrzebnych informacji 
i dopasowywanie ich do ilustracji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(prowadzenie rozmowy).

Używanie podanych konstrukcji 
w kontekście.

Środki językowe:
•   człowiek (wygląd zewnętrzny) (I.1).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (ustnie) opisuje ludzi (IV.1);
•   uczeń opisuje upodobania (IV.5).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).

Вот 
повторение.
Oto 
powtórzenie.

2 Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Zapamiętywanie przykładowych 
wypowiedzi dla konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej.

Tłumaczenie wyrażeń i zdań 
z języka rosyjskiego na polski.

Wykonywanie ćwiczeń 
utrwalających umiejętności 
użycia poznanych form i struktur 
gramatycznych.

Петербург 
в цифрах – 
przygotowanie 
plakatu 
z informacjami 
dotyczącymi 
Petersburga.

Materiał z Вот повторение, Вот грамматика oraz Вот 
разговорник. Раздел 2 zawiera zadania odpowiadające 
wymaganiom określonym w podstawie programowej 
na poziomie III.2 w zakresie tematyki Człowiek (dane 
personalne, wygląd zewnętrzny, umiejętności), życie 
prywatne (rodzina, określanie czasu) oraz podróżowanie 
(wyjazdy do innych miast i państw).

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 
(odpowiadanie na pytania do tekstu, dobieranie opisów 
do ilustracji), umiejętność rozumienia tekstu czytanego 
(uzupełnianie luk w tekście), znajomość środków 
językowych (uzupełnianie luk wyrazami we właściwej 
formie, wybór właściwej reakcji komunikacyjnej).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 3: Привет, Москва!
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Урок 11
Наши школы.
Nasze szkoły.

2 Uczeń potrafi:
•   udzielać informacji o tym, 
w jakiej szkole i jakiego 
języka się uczy;

•  uzyskiwać informacje 
o tym, w jakiej szkole 
i jakiego języka uczy się 
jego rozmówca;

•  poprawnie posługiwać się 
konstrukcjami 
z czasownikami учить 
/ учиться w czasie 
teraźniejszym.

Słownictwo dotyczące 
systemu szkolnictwa i nauki 
języków obcych.

Rekcja czasowników учить / 
учиться.

Formy osobowe czasowników 
учить / учиться w czasie 
teraźniejszym.

Formy czasu przyszłego 
złożonego.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście 
i przyporządkowywanie na ich 
podstawie podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Tworzenie krótkiej wypowiedzi 
pisemnej.

Środki językowe:
•   edukacja (uczenie się, rodzaje szkół, przedmioty 
nauczania) (I.3).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (ustnie) przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3);
•   uczeń (pisemnie) przedstawia fakty z teraźniejszości (V.3).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 12
До скорой 
встречи!
Do zobaczenia 
wkrótce!

2 Uczeń potrafi:
•   poinformować, co należy 
zrobić przed wyjazdem 
do Rosji;

•   stosować formy 
dokonane i niedokonane 
czasowników;

•  używać konstrukcji (мне) 
надо / нужно (что 
сделать?);

•   mówić o planach 
na najbliższe dni.

Słownictwo związane 
z przygotowaniem wyjazdu 
do Rosji.

Nazwy dni tygodnia.

Konstrukcje (мне) надо / 
нужно (что сделать?).

Rekcja czasownika звонить 
(кому?).

Formy dokonane 
i niedokonane czasowników.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrażeń 
i naśladowanie wymowy lektora.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukanie informacji w czytanym 
tekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   podróżowanie i turystyka (przygotowanie do wyjazdu 
do Rosji, środki transportu) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3);
•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Раздел 3: Привет, Москва!
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Урок 13
Добро 
пожаловать в 
Москву!
Witamy 
w Moskwie!

2 Uczeń potrafi:
•   poinformować, co należy 
zrobić podczas podróży 
samolotem do Rosji;

•   stosować formy 
czasowników встретить 
/ встречать;

•   tworzyć imiona 
odojcowskie;

•   stosować zwroty 
grzecznościowe podczas 
rozmowy z Rosjanami.

Słownictwo związane 
z wyjazdem do Rosji.

Słownictwo związane 
z podróżą samolotem.

Korzystanie ze środków 
transportu.

Zasady tworzenia imienia 
odojcowskiego.

Formy osobowe czasowników 
встретить / встречать.

Zwroty grzecznościowe 
podczas rozmowy 
z Rosjanami.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Używanie nowo poznanych 
konstrukcji w kontekście.

Środki językowe:
•   podróżowanie i turystyka (środki transportu i korzystanie 
z nich) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (VI.14).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).
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Урок 14
Квартира 
Наташи.
Mieszkanie 
Nataszy.

2 Uczeń potrafi:
•   określić rodzaj budynku 
i opisać mieszkanie;

•  stosować liczebniki 
porządkowe w odniesieniu 
do pięter w budynku;

•  stosować poprawnie 
wyrażenia opisujące 
położenie pomieszczeń 
w mieszkaniu.

Słownictwo dotyczące miejsca 
zamieszkania – budynki 
mieszkalne, pomieszczenia 
w mieszkaniu.

Konstrukcje określające 
usytuowanie pomieszczeń 
(слева, справа, рядом, 
около itd.).

Liczebniki porządkowe.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Używanie nowo poznanych 
konstrukcji w kontekście.

Środki językowe:
•   miejsce zamieszkania (rodzaje budynków, pomieszczenia 
w mieszkaniu) (I.2).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (ustnie) opisuje miejsce (IV.1).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).
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Урок 15
Комната 
Наташи и 
Лены.
Pokój Nataszy 
i Leny.

2 Uczeń potrafi:
•   opisać pokój 
w mieszkaniu;

•   stosować poprawnie 
wyrażenia opisujące 
położenie mebli w pokoju.

Słownictwo dotyczące 
miejsca zamieszkania – 
pomieszczenia w mieszkaniu, 
ich wyposażenie.

Konstrukcje określające 
położenie mebli w pokoju 
(слева, справа, рядом, 
около itd.).

Kategoria liczby i przypadka 
rzeczowników.

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrażeń 
i naśladowanie wymowy lektora.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Używanie nowo poznanych 
konstrukcji w kontekście.

Środki językowe:
•   miejsce zamieszkania (pomieszczenia i wyposażenie 
pokoju) (I.2).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5);
•   uczeń reaguje na polecenia (II.1);
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III .4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń (ustnie) opisuje miejsce (IV.1).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).

Вот 
повторение.
Oto 
powtórzenie.

2 Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Zapamiętywanie przykładowych 
wypowiedzi dla konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej.

Tłumaczenie wyrażeń i zdań 
z języka rosyjskiego na polski.

Wykonywanie ćwiczeń 
utrwalających umiejętności 
użycia poznanych form i struktur 
gramatycznych.

Идеальное 
соседство –
przygotowanie planu 
bloku mieszkalnego 
wraz z sąsiadami 
przypisanymi 
do określonych 
mieszkań, 
a następnie 
zaprezentowanie 
i opisanie projektu 
kolegom z klasy.

Materiał z Вот повторение, Вот грамматика oraz Вот 
разговорник. Раздел 3 zawiera zadania odpowiadające 
wymaganiom określonym w podstawie programowej 
na poziomie III.2 w zakresie tematyki: edukacja (uczenie się, 
rodzaje szkół, przedmioty nauczania), podróżowanie (wyjazd 
do Rosji, środki transportu i korzystanie z nich) oraz miejsce 
zamieszkania (dom, pomieszczenia i ich wyposażenie).

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 
(wybieranie właściwych zakończeń zdań), znajomość 
środków językowych (uzupełnianie luk wyrazami we 
właściwej formie, tłumaczenie wyrażeń z języka polskiego 
na rosyjski, opis pomieszczeń, przedstawianie planów 
na najbliższy tydzień).
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Раздел 4: Вот мы в школе
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Урок 16
Как дойти, 
как доехать?
Jak dojść, jak 
dojechać?

2 Uczeń potrafi:
•   pytać o drogę i objaśniać, 
jak dojść lub dojechać 
do wybranych miejsc;

•   zamówić taksówkę;
•  stosować konstrukcje 
можно / нельзя 
z bezokolicznikiem;

•  posługiwać się formami 
trybu rozkazującego;

•  stosować zwroty 
grzecznościowe podczas 
pytań o drogę.

Słownictwo związane 
z pytaniem o drogę.

Nazwy budynków w mieście 
i środków transportu 
(konstrukcja ехать на чём?).

Szyk wyrazów prosty 
i przestawny.

Formy trybu rozkazującego.

Przysłówki oznaczające ruch 
i położenie (где, здесь, там, 
куда, сюда, туда).

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście 
i przyporządkowanie ich 
do ilustracji.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście 
i porządkowanie podanych 
informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Środki językowe:
•   podróżowanie i turystyka (orientacja w terenie, środki 
transportu i korzystanie z nich) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opowiada o czynnościach z teraźniejszości (IV.2);
•   uczeń opisuje miejsca (IV.1).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń rozpoczyna i kończy rozmowę (VI.2);
•   uczeń nakazuje i zakazuje (VI.11);
•   uczeń  stosuje zwroty i formy grzecznościowe (VI.14).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).
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Урок 17
Первый день 
в школе.
Pierwszy dzień 
w szkole. 

2 Uczeń potrafi:
•   opisać budynek szkolny 
i salę lekcyjną;

•   przedstawić swój plan 
lekcji;

•   poinformować 
o otrzymanych ocenach;

•  używać konstrukcji 
czasowych typu по 
понедельникам.

•   wyjaśnić przyczynę, 
posługując się zdaniami 
podrzędnie złożonymi 
okolicznikowymi 
przyczyny.

Słownictwo dotyczące szkoły 
(pomieszczenia szkolne, sala 
lekcyjna i jej wyposażenie, 
przedmioty nauczania, plan 
lekcji, oceny).

Zdanie podrzędnie złożone 
okolicznikowe przyczyny.

Konstrukcje typu по 
биологии.

Konstrukcje czasowe typu по 
понедельникам.

Formy osobowe czasownika 
получить.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście 
słuchanym potrzebnych informacji 
i dopasowanie ich wzajemnie 
do siebie.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście i odpowiadanie 
na podane pytania.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Udział w ćwiczeniach 
komunikacyjnych (opisywanie sali 
lekcyjnej).

Środki językowe:
•   edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty 
nauczania, uczenie się, oceny szkolne) (I.3).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3);
•   uczeń opisuje miejsca (IV.1);
•   uczeń opowiada o wydarzeniach z przeszłości 
i teraźniejszości. (IV.2);

•   uczeń opisuje upodobania (IV.5).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje (VI.8);
•   uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (VI.14).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 4: Вот мы в школе
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Что можно 
найти в 
пенале?
Co można 
znaleźć 
w piórniku?

2 Uczeń potrafi:
•   informować, jakie ma 
przybory w piórniku;

•  informować 
o otrzymanych ocenach 
i problemach z nauką;

•  proponować wspólne 
działanie i umawiać się 
na spotkanie;

•   informować o planach 
na wieczór / weekend;

•  używać form osobowych 
czasowników забыть 
i одолжить.

Słownictwo dotyczące szkoły 
(przybory szkolne, przedmioty 
nauczania, oceny).

Zdanie podrzędnie złożone 
okolicznikowe przyczyny.

Formy czasu teraźniejszego 
i przyszłego czasowników.

Konstrukcje trybu 
rozkazującego z wyrazami 
давай, давайте.

Rekcja czasowników забыть 
i одолжить.

Konstrukcja у (кого?) нет 
(чего?).

Korzystanie z podanych informacji.

Przysłuchiwanie się poprawnej 
wymowie rosyjskich wyrazów 
i naśladowanie wymowy lektora.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji i ocena 
prawdziwości podanych zdań.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Tworzenie krótkiej wypowiedzi 
pisemnej (wpis na blogu).

Środki językowe:
•   edukacja (przybory szkolne, przedmioty nauczania, 
uczenie się, oceny szkolne) (I.3);

•   życie prywatne (znajomi i przyjaciele, formy spędzania 
czasu wolnego) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje przedmioty (IV.1);
•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4);
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. (V.3).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje (VI.8).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2);

•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje zawarte 
w materiale wizualnym (VIII.1).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 19
День Саши.
Dzień Saszy.

2 Uczeń potrafi:
•   opisać plan dnia 
z uwzględnieniem godzin 
w czasie teraźniejszym 
i przeszłym;

•  pytać o godzinę i określać 
czas;

•   stosować poprawnie 
czasowniki nazywające 
codzienne czynności .

Słownictwo związane 
z planem dnia (pory dnia, 
godziny i codzienne 
czynności).

Formy osobowe w czasie 
teraźniejszym i przeszłym 
czasowników nazywających 
codzienne czynności.

Konstrukcje: Который час? 
Во сколько...? В котором 
часу...?

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   życie prywatne (czynności życia codziennego, określanie 
czasu, formy spędzania czasu wolnego) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5);
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opowiada o czynnościach z teraźniejszości 
i przeszłości ustnie i pisemnie (IV.2; V.2).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 4: Вот мы в школе
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Урок 20
Школьная 
нагрузка.
Szkolne 
obowiązki

2 Uczeń potrafi:
•   opisać plan dnia 
z uwzględnieniem godzin 
w czasie teraźniejszym 
i przeszłym;

•  pytać o godzinę i określać 
czas dokładnie i w 
przybliżeniu;

•   stosować poprawnie 
czasowniki nazywające 
codzienne czynności.

Słownictwo związane 
z planem dnia (pory dnia, 
godziny i codzienne 
czynności), ze szczególnym 
uwzględnieniem zajęć 
pozaszkolnych.

Formy osobowe w czasie 
teraźniejszym i przeszłym 
czasowników nazywających 
codzienne czynności.

Konstrukcje: Который час? 
Во сколько...? В котором 
часу...?

Konstrukcje trybu 
rozkazującego z wyrazami 
давай, давайте.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   edukacja (zajęcia pozalekcyjne, oceny szkolne, przedmioty 
nauczania (I.3);

•   życie prywatne (czynności życia codziennego, określanie 
czasu, formy spędzania czasu wolnego) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5);
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opowiada o czynnościach z teraźniejszości 
i przeszłości ustnie i pisemnie (IV.2; V.2);

•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4);
•  uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi (IV.8).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje (VI.8);
•   uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (VI.14).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).

Вот 
повторение.
Oto 
powtórzenie.

2 Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Zapamiętywanie przykładowych 
wypowiedzi dla konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej.

Tłumaczenie wyrażeń i zdań 
z języka rosyjskiego na polski.

Wykonywanie ćwiczeń 
utrwalających umiejętności 
użycia poznanych form i struktur 
gramatycznych.

Маршрут в школу 
– przygotowanie 
mapy z trasą 
do szkoły, 
z zaznaczonymi 
na niej przynajmniej 
trzema 
charakterystycznymi 
miejscami.

Materiał z Вот повторение, Вот грамматика oraz Вот 
разговорник. Раздел 4 zawiera zadania odpowiadające 
wymaganiom określonym w podstawie programowej 
na poziomie III.2 w zakresie tematyki: edukacja (szkoła 
i jej pomieszczenia, uczenie się, przedmioty nauczania, 
oceny szkolne, przybory szkolne, zajęcia pozalekcyjne), 
podróżowanie i turystyka (orientacja w terenie) oraz życie 
prywatne (czynności życia codziennego, określanie czasu, 
formy spędzania czasu wolnego).

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 
(odpowiadanie na pytania), umiejętność rozumienia tekstu 
czytanego (dopasowanie tekstów do haseł), znajomość 
środków językowych (uzupełnianie luk wyrazami we 
właściwej formie, tłumaczenie wyrażeń z języka polskiego 
na rosyjski, przekazywanie informacji zawartych 
w materiale wizualnym, przedstawienie planu dnia i in.).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 5: Вот скоро каникулы
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В июне 
в городе 
нескучно!
W czerwcu 
w mieście 
nie jest nudno!

2 Uczeń potrafi:
•   opowiedzieć o tym, 
co można robić latem 
w mieście;

•   proponować wspólne 
działanie;

•   przedstawić swoje 
intencje i plany;

•  wyrażać i uzasadniać 
opinię. 

Słownictwo związane 
z wycieczką do Rygi.

Konstrukcje służące 
do wyrażania i uzasadniania 
opinii.

Odmiana czasowników 
хотеть i пойти.

Konstrukcje trybu 
rozkazującego z wyrazami 
давай, давайте.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanym tekście.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Środki językowe:
•   życie prywatne (znajomi i przyjaciele, formy spędzania 
czasu wolnego) (I.5).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opowiada o czynnościach z teraźniejszości (IV.2);
•   uczeń przedstawia intencje i plany na przyszłość (IV.4);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie (IV.6).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•  uczeń wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta 
o upodobania, intencje i pragnienia innych osób (VI.5);

•   uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje (VI.8);
•   uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (VI.14).

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 22
Рига за один 
день.
Ryga w jeden 
dzień.

2 Uczeń potrafi:
•   opowiedzieć 
o najważniejszych 
zabytkach Rygi;

•   proponować wspólne 
działanie;

•   wyrażać i uzasadniać 
opinię;

•   stosować formy 
stopnia najwyższego 
przymiotników;

•  wyjaśnić powód, 
posługując się zdaniami 
podrzędnie złożonymi 
okolicznikowymi 
przyczyny.

Słownictwo dotyczące 
zwiedzania miasta – Rygi.

Zdanie podrzędnie złożone 
okolicznikowe przyczyny.

Formy analityczne stopnia 
najwyższego przymiotników.

Konstrukcje służące 
do wyrażania i uzasadniania 
opinii.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście 
słuchanym potrzebnych informacji 
i dopasowanie ich do ilustracji.

Wyszukiwanie szczegółów 
w słuchanych tekstach i dobieranie 
do nich tytułów.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Środki językowe:
•   podróżowanie i turystyka (wycieczki, zwiedzanie) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości (IV.3);
•   uczeń opisuje miejsca (IV.1);
•   uczeń opisuje upodobania (IV.5);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie (IV.6). 

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje (VI.8);
•  uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie (VI.4). 

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Tematyka Lekcja

Proponowana 
liczba godzin 
na realizację 
materiału

Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
gramatyka/ortografia/ 

fonetyka
strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 5: Вот скоро каникулы
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Урок 23
Планы на 
каникулы.
Plany 
na wakacje.

2 Uczeń potrafi:
•   mówić o swoich planach 
wakacyjnych;

•  opisywać swoje 
upodobania;

•   wyrażać i uzasadniać 
swoją opinię.

Słownictwo związane 
z wakacjami nad morzem, nad 
jeziorem, w górach, na wsi 
i w mieście.

Konstrukcje do wyrażania 
opinii i upodobań.

Zdanie podrzędnie złożone 
okolicznikowe przyczyny.

Odmiana rzeczowników – 
formy dopełniacza i biernika.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji i ocena 
prawdziwości podanych zdań.

Wyszukiwanie w tekście 
słuchanym potrzebnych szczegółów 
i dopasowywanie na ich podstawie 
podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   życie prywatne (formy spędzania czasu wolnego) (I.5);
•   podróżowanie i turystyka (zwiedzanie, wycieczki) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi (słuchanej) określone 
informacje (II.5);

•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje miejsca (IV.1);
•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4);
•   uczeń opisuje upodobania (IV.5);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie (IV.6). 

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
(VI.4). 

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Урок 24
Начинаются 
каникулы!
Rozpoczynają 
się wakacje!

2 Uczeń potrafi:
•   wypowiadać się na temat 
pracy dorywczej;

•   mówić o swoich planach 
wakacyjnych;

•  wyrażać i uzasadniać 
swoją opinię.

Słownictwo związane 
z wakacjami nad morzem, nad 
jeziorem, w górach, na wsi 
i w mieście.

Słownictwo związane 
z wakacyjną pracą.

Konstrukcje do wyrażania 
opinii i upodobań.

Zdanie podrzędnie złożone 
okolicznikowe przyczyny.

Odmiana czasownika ездить 
w czasie teraźniejszym.

Konstrukcja работать кем?

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Środki językowe:
•   praca (praca dorywcza) (I.4);
•   życie prywatne (formy spędzania czasu wolnego) (I.5);
•   podróżowanie (wycieczki, zwiedzanie) (I.8).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5);
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń przedstawia plany na przyszłość (IV.4);
•   uczeń  opisuje upodobania (IV.5);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie (IV.6). 

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń uzyskuje i przekazuje informacje (VI.3);
•  uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie (VI.4). 

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI).
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Zakres materiału

Realizacja PP (III.2)umiejętności 
komunikacyjne

leksyka/ 
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strategie uczenia się praca projektowa

Раздел 5: Вот скоро каникулы
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Урок 25
Русские 
сувениры.
Rosyjskie 
pamiątki.

1 Uczeń potrafi:
•    nazwać i opisać 
tradycyjne rosyjskie 
pamiątki;

•   udzielać rad dotyczących 
wyboru prezentów;

•  stosować formy trybu 
przypuszczającego.

Leksyka związana z nazwami 
i opisem pamiątek z Rosji.

Formy trybu 
przypuszczającego.

Korzystanie z podanych informacji.

Wyszukiwanie w tekście słuchanym 
potrzebnych informacji.

Wyszukiwanie w tekście czytanym 
potrzebnych informacji.

Używanie nowo poznanych słów 
i struktur w kontekście.

Świadome stosowanie technik 
komunikacyjnych, udział 
w ćwiczeniach komunikacyjnych 
(tworzenie krótkich dialogów).

Wyszukiwanie informacji w innych 
źródłach, m.in. w Internecie.

Środki językowe:
•   kultura (pamiątki z Rosji) (I.9).

Rozumienie wypowiedzi:
•   uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje (II.5);
•   uczeń znajduje w tekście określone informacje (III.4).

Tworzenie wypowiedzi:
•   uczeń opisuje przedmioty (IV.1);
•   uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie (IV.6).

Reagowanie na wypowiedź:
•   uczeń wyraża swoje upodobania, pyta o upodobania 
innych osób (VI.5);

•  uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie (VI.4);
•   uczeń prosi o radę i udziela rady (VI.9). 

Przetwarzanie wypowiedzi:
•   uczeń przekazuje w języku rosyjskim informacje 
sformułowane w tym języku (VIII.2).

Inne:
•   uczeń współdziała w grupie (XI);
•   uczeń posiada podstawową wiedzę o kulturze Rosji oraz 
o kulturze Polski (IX).

Вот 
повторение.
Oto 
powtórzenie.

1 Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Zapamiętywanie przykładowych 
wypowiedzi dla konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej.

Tłumaczenie wyrażeń i zdań 
z języka rosyjskiego na polski.

Wykonywanie ćwiczeń 
utrwalających umiejętności 
użycia poznanych form i struktur 
gramatycznych.

Экскурсия – 
Вильнюс, Киев 
или Львов за два 
дня – opracowanie 
planu wycieczki: 
Wilno, Kijów lub 
Lwów w dwa dni.

Materiał z Вот повторение, Вот грамматика oraz Вот 
разговорник. Раздел 5 zawiera zadania odpowiadające 
wymaganiom określonym w podstawie programowej 
na poziomie III.2 w zakresie tematyki: podróżowanie 
i turystyka (zwiedzanie, wycieczki), życie prywatne (formy 
spędzania czasu wolnego), praca (praca dorywcza) oraz 
kultura (pamiątki z Rosji).

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 
(odpowiadanie na pytania), znajomość środków językowych 
(uzupełnianie luk wyrazami we właściwej formie, 
tłumaczenie wyrażeń z języka polskiego na rosyjski).

Część realioznawcza
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Москва (за)
бегом

(1-2) Wiadomości związane z Moskwą. Środki językowe:
•   wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się językiem rosyjskim (IX).В Питер из 

Москвы за 4 
часа!

(1-2) Wiadomości związane z Petersburgiem.


