
                     SYLABUS PRZEDMIOTU „JĘZYK OBCY”  
                                      NA STUDIACH STACJONARNYCH 

 

 

Elementy składowe sylabusu 

 

 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

 

Język rosyjski 

 

Poziom 

 

 

A1 

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

 

Rok studiów, semestr 

 

sem I, II 

studia stacjonarne 

 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

 

 

60 godzin rocznie (2 godz. tygodniowo) 

 

Status przedmiotu 

 

 

Obowiązkowy  w wymiarze 180 godzin 

 

 

Punkty ECTS 

 

 

 

 

 

Osoba prowadząca (oraz inne osoby 

prowadzące) ten przedmiot 

 

 

Janina Furgał 

 

Formuła przedmiotu 

 

 

Lektorat 

 

Wymagania wstępne 

 

 

Nauka języka od poziomu „O”- bez wymagań 

wstępnych 

 

Założenia i cele przedmiotu 
 Wyrabianie umiejętności rozumienia ze 

słuchu, mówienia 

 Wykształcanie zdolności sprawnego 

czytania ze zrozumieniem 

 Wyrażanie treści w zakresie 

podstawowych kategorii semantycznych 

dotyczących spraw codziennych,  

●     Zapoznanie  z kulturą rosyjską 

                                        



 

Metody dydaktyczne 
 

Podejście komunikacyjne 

Praca : w parach, w grupie, indywidualna 

Zadania pomagające zapamiętywaniu i 

rozwijaniu nawyków  językowych 
 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu 
 

●Opanowanie alfabetu / pismo drukowane i 

pisane/, prawidłowej wymowy i intonacji 

●Rozumienie podstawowych wyrazów i 

zwrotów dotyczących swojej osoby, rodziny i 

otoczenia 

●Czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów 

●Posługiwanie się podstawowymi zwrotami 

grzecznościowymi 

●Zadawanie i odpowiadanie na proste pytania 

dotyczące znanych tematów 

●Używanie prostych zwrotów i wyrazów do 

podania swoich danych osobowych, opisania 

miejsca zamieszkania, wykształcenia, 

czynności codziennych 

●Pisanie krótkich i prostych tekstów na znane 

●Pojmowanie sensu poleceń wyrażonych 

prostymi zdaniami 

 

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu 

 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na 

ocenę, na którą  składają się następujące 

elementy: Aktywność na zajęciach 

Obecność  

Przygotowywanie prac domowych.               

Drugi semestr kończy się testem na ocenę.     

Test obejmuje zagadnienia dwóch semestrów 

 

 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec “ Wot i 

my”podręcznik i ćwiczenia 

J. Deczewska , K. Świrko “ Prosto kłass”, 

Warszawa 2019 

Materiały prowadzącego zajęcia 

 

 



 

Umiejętności 

 

 

 

Rozumienie i zastosowanie typowych 

sformułowań i podstawowych wyrażeń z 

zakresu zagadnień związanych z życiem 

codziennym 

Działanie w prostych sytuacjach 

komunikacyjnych, które wymagają 

bezpośredniej wymiany zdań na znane tematy 

 

 

Wiedza i postawy                                                                                    

 

 

1. Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego 
obszaru 

językowego, zdobytą na zajęciach. 

 2. Sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie 

wyznaczając sobie i innym zadania 

 3. Akceptuje różnorodność postaw i opinii w 

kontaktach interpersonalnych 

4. Praktycznie wykorzystuje wiedzę językową w 
sytuacjach pozajęzykowych 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


