
 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

SYLABUS  
 

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

JĘZYK OBCY (ROSYJSKI), A 
 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1ROS 

Nazwa kierunku EKONOMIA 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W 

WILNIE 
 

Język przedmiotu JĘZYK ROSYJSKI  

Charakterystyka przedmiotu  treści kształcenia ogólnego 

 typ przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

 

1 rok studiów, 1 -2 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin lektoratów 

Dodatkowo 2 godziny tygodniowo - konsultacje 

Punkty ECTS 4 ECTS  

Prowadzący  

 

Lucija Jarmołkowicz, mgr. 

Założenia i cele przedmiotu Poszerzenie znajomości języków obcych, znajomość 

materiału leksykalno – gramatycznego na poziome A, 

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej, rozwijanie 

umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania 

przydatnych w pracy zawodowej 
 

Wymagania wstępne 

 

Ukończony poziom A1 

Treści merytoryczne przedmiotu Znajomość materiału leksykalno–gramatycznego na 

poziome A2. 

Leksyka: teksty z życia codziennego. Gramatyka: części 

mowy odmienne i nieodmienne w języku rosyjskim. 

Podczas zajęć realizowane będą ćwiczenia gramatyczne 

dotyczące poszczególnych części mowy 

( rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, czasownik, 

zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła, 

wykrzyknik). 

 

1. Zajęcia organizacyjno–informacyjne. 

2. Przedstawiane się. Pisanie notatki informacyjnej 

o sobie. 

3. Dworzec kolejowy. Rzeczownik, trzy deklinacje 

rzeczowników, ćwiczenia. 

4.  Historyczna przeszłość Warszawy. 

Rzeczownik, I i II deklinacja, ćwiczenia. 

5. Służba zdrowia. Rzeczownik, III deklinacja, 

ćwiczenia. 



6. Sklepy spożywcze. Dialogi. Rzeczownik – praca 

samodzielna.   

7. Dyskusja na temat przeczytanych książek ( 200 

str.) 

8. Przymiotnik. Odmiana przymiotników, 

ćwiczenia. 

9. Poczta. Pytania, słownictwo. Dialogi. 

Stopniowanie przymiotników. 

10. Testy ortograficzne. 

11. Dom towarowy, zakupy. Pytania, słownictwo. 

Dialogi. Przysłówek. 

12. Wybitny rosyjscy malarze. Słownictwo. 

Liczebniki ( główne, porządkowe). 

13. Kino, film. Pytania, słownictwo. Dialogi, 

ćwiczenia. 

14. Restauracja, zamawiane posiłków. Pytania, 

słownictwo. Dialogi. Przyimek. 

15. Testy ortograficzne. 

16. Dane personalne, wypełnianie formularzy. 

Przedstawianie się, przedstawianie kolegów. 

17. Lotnisko. Pytania, słownictwo. Czasownik. 

18. Dyscypliny sportu. Pytania, słownictwo. 

Dialogi. Czasownik. Czasy. 

19. Podróże do krajów egzotycznych. Opis miejsca. 

Porównywanie, zalety i wady. Czasownik. 

Czasy. 

20. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie 

dodatkowe, pytania, słownictwo. 

21. Przedstawiciele kultury ( P.I. Czajkowski, D.D. 

Szostakowicz). Pytania, słownictwo, ćwiczenia. 

22. Pisarze i poeci (Władimir Majkowski, Siergiej 

Jesienin, B. Okudżawa). Pytania, słownictwo. 

23. Demokracja i progres. Słownictwo, ćwiczenia. 

24. Handel międzynarodowy. Słownictwo, 

ćwiczenia. 

25. Problemy ekologiczne. Globalne ocieplenie, 

przyczyny i skutki. Pytania, słownictwo. 

26. Turystyka i ekonomia. Słownictwo, ćwiczenia. 

27. Przyroda i ludzie. Słownictwo, ćwiczenia. 

28. Dyskusja na temat przeczytanych książek ( 200 

str.) 

29. Testy ortograficzne. 

30. Powtórzenie materiału, testy sprawdzające. 

Zaliczenie. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność na zajęciach – można opuścić dwa zajęcia w 

semestrze. W wypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, podczas testu, prezentacji 

projektów, student jest zobowiązany do zaliczenia prac 

podczas konsultacji. 

Aktywność na zajęciach. 

Praca własna studenta/ pracy domowej, projekty… 

Testy, prace pisemne i prezentacje są oceniane w skali 

od 1 do 5, zaliczenia na ocenę– średnia arytmetyczna 



wszystkich ocen za semestr.  

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

M. Fidyk, T. Skup-Stundis – “Nowe repetytorium z 

języka rosyjskiego”, PWN Warszawa 2006 –

podstawowa. 

S. Slusarski, I.Tiereszcenko – „Русский язык“, Wagros 

Poznan 2002. 

R.Skiba, M.Szczepaniak- „Деловая речь 1b“, Rea. 
 

 

        ………………………………. 
        Podpis osoby składającej sylabus 

 


