Radosław Gajda

Jagiellońskie Centrum Językowe
Kursy Ogólnodostępne
Program nauczania języka rosyjskiego na poziomie A1
Kurs podstawowy (A1) przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka rosyjskiego. Podczas zajęć
słuchacze rozwijają podstawowe sprawności językowe a także kompetencje społeczne, dodatkowo pogłębiają
wiedzę ogólną na temat Rosji.
1. Celem kursu jest:
sprawne posługiwanie się alfabetem rosyjskim (cyrylicą);właściwa artykulacja i intonacja;
zapis zgodny z zasadami ortograficznymi;
rozumienie prostych komunikatów słownych i pisanych.
2. Treści nauczania:
2a. Zagadnienia tematyczne
przedstawienie się i nawiązywanie znajomości;
zwroty grzecznościowe;
prosta rozmowa telefoniczna;
opis przedmiotów, ludzi;
plan dnia oraz sposoby spędzania czasu wolnego;
zdrowie, z wizytą u lekarza, porady;
działalność zawodowa.
2b. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne
odmiana rzeczownika (wszystkie deklinacje);
odmiana czasownika (czas teraźniejszy, przeszły i przyszły);
odmiana zaimków osobowych, wskazujących i pytających;
odmiana przymiotnika (twardo i miękkotematowego).
2c. Funkcje językowe
Sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu:
Меня зовут ...;
Это мой друг;
Я у телефона;
В моей квартире находятся;
Мой рабочий день начинается в семь часов утра ... ; У меня болит ...;
Я хочу обменять евро на рубли;
Я интересуюсь ...;

Я увлекаюсь ...;
Я студент Ягеллонского университета; Мой отец работает ...;
Мне двадцать лет;
Свободное время я провожу на море; Я хочу работать юристом;
Как доехать до...
Umiejętność zadawania pytań w zakresie:
Как тебя зовут?
Кто ты? Что это?
Как выглядит твой рабочий день?
Откуда ты?
Где ты живешь? Кем ты работаешь?
Кем ты хочешь стать?
Чем ты интересуешься, чем занимаешься? Где ты обычно отдыхаешь?
Что у тебя болит?
3. Przewidywane efekty kształcenia
3a. SŁUCHANIE
Po zakończeniu kursu słuchacz:

 rozumie podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby, członków jego rodziny, przyjaciół, życia
codziennego i jego zainteresowań.
3b. CZYTANIE
Po zakończeniu kursu słuchacz:

 potrafi przeczytać znany mu tekst w miarę płynnie oraz przeczytać i zrozumieć krótkie teksty na tablicach
informacyjnych, ogłoszeniach, reklamach itp.
3c. PISANIE
Po zakończonym kursie słuchacz potrafi:

 samodzielnie zredagować krótką wiadomość, pozdrowienia, wypełnić ankietę/kwestionariusz, użyć zwrotów
stosowanych na początku i na końcu listu/e-mail’a.
3d. MÓWIENIE
Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:

 porozumieć się za pomocą prostych pytań i odpowiedzi dotyczących np. dotarcia do określonej lokalizacji,
kupna biletu (na samolot, pociąg, itd.), przedstawić się, opisać co robi w ciągu dnia i w czasie wolnym.
3e. KOMPETENCJE KULTUROLOGICZNE
W trakcie kursu słuchacz:





 poznaje niektóre zasady savoir-vivre'u, obowiązującego w środowisku rosyjskojęzycznym, np.
mężczyzna wchodzi/wychodzi pierwszy i przytrzymuje drzwi kobiecie;
 poznaje podstawowe zwroty i wyrażenia potoczne często używane w korespondencji
elektronicznej i kontakcie bezpośrednim;
 poznaje geografię Rosji z punktu widzenia zabytków, kuchni, mentalności.
Podręcznik: От а до я

