
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KL. III I IV TECHNIKUM 
KLASA III - 1 godzina tygodniowo = 32 godziny/ rozdział 1 – 3 

KLASA IV – 2 godziny tygodniowo = 56 godzin / rozdział 4 - 12 

na podstawie podręczników Новый Диалог 2 autorstwa Mirosława Zyberta i Новый Диалог 3 autorstwa Olgi Tatarchyk i Agnieszki Ślązak – Gwizdały oraz 

Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie IV.0 autorstwa Mirosława Zyberta. Z podręcznika korzystać będą 

uczniowie klasy III i IV technikum po gimnazjum. 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w ZSB                                         

i Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

2. Z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania uczniowie zostają zapoznani każdorazowo na początku roku szkolnego. 

3. Uczniowie są oceniani za: 1) wypowiedzi ustne; 2) prace pisemne w formie kartkówek lub sprawdzianów; 3) pracę na lekcji; 4) aktywność; 5) prace 

domowe; 6) udział w lekcjach związany z frekwencją ucznia na zajęciach.  

4. W przypadku nauczania zdalnego uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach online i nie będą oceniani za udział w lekcjach, pracę na lekcji i aktywność. 

Ocenie będzie podlegać: 1) odpowiedź ustna; 2) prace pisemne – w tym testy i quizy; 3) prace domowe.  

5. W ocenianiu stosuje się średnią ważoną. Za odpowiedzi ustne oraz sprawdziany wszelkiego typu, udział w lekcjach związany z frekwencją ucznia na 

zajęciach – śr. ważona 3; za pracę na lekcji oraz zadania domowe – śr. ważona 2; aktywność na lekcji – śr. ważona 1. 

6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki), obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), 

mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.  

7. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma prawo poprawić ją w ciągu dwóch tygodni od jej napisania. 

8. Uczeń, w razie nieobecności na sprawdzianie, ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia, kiedy klasa pisała zadanie, b                     

w ciągu dwóch tygodni od jego powrotu do szkoły po zwolnieniu lekarskim. 

9. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności.  

10. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich 

przeprowadzenia. 

11. Uczniowie na bieżąco uzupełniają zeszyty ćwiczeń oraz zadania domowe, a nauczyciel sprawdza efekty pracy cyklicznie. 
 



Kursywą wyróżniono materiał cyklu realizowany jako obowiązkowy na poziomie IV.1 i dodatkowy w ramach 3 godzin tygodniowo na poziomie IV.O. 

Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

1. Вояжи 
Вот и лето 
прошло! 
 
Прогноз погоды 
 
Символы 
и пейзажи России 
 
Поездка  
в Италию 

Podróżowanie i turystyka –  
wycieczki, zwiedzanie. 
 
Integracja europejska – 
wymiana młodzieży. 
 
Życie rodzinne i towarzyskie – 
formy spędzania czasu  
wolnego. 
 
Świat przyrody – klimat, świat 
roślin i zwierząt, krajobraz, 
klęski żywiołowe. 
 
Kultura – twórcy kultury i ich 
dzieła. 

• nazywać różne formy wypoczynku letniego, 
• nazywać kierunki geograficzne, 
• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania / czytania  

tekstu o wypoczynku letnim, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane  

informacje, 
• rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, 
• odpowiadać na pytania dotyczące spędzania wakacji, 
• zapytać o plany kolegów i udzielić krótkiej informacji  

o własnych sposobach spędzania czasu wolnego, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat wypoczynku letniego  

polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej 
tekstu realiów własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat położenia i atrakcji  
turystycznych wybranego miejsca w Polsce lub za granicą, 

• nazywać pory roku i miesiące, 
• nazywać podstawowe zjawiska pogodowe, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat pogody polegającą  

na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej tekstu 
odpowiednich realiów, 

• nazywać ekstremalne zjawiska pogodowe, 
• nazywać najbardziej znane symbole Rosji, 
• udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące najbardziej znanych  

symboli Polski, 
• nazywać różne typy krajobrazu, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat wybranych typów 

krajobrazu w Polsce, polegającą na wprowadzeniu do 
opracowanego wcześniej tekstu odpowiednich realiów, 

• nazywać podstawowe elementy ekwipunku turysty, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat odbytej wycieczki 

• samodzielnie prowadzić rozmowę na temat 
wypoczynku letniego, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
swojego wypoczynku letniego i wypoczynku 
kolegów, 

• zrozumieć autentyczny tekst dotyczący  
regionu atrakcyjnego turystycznie i przekazać 
jego treść, 

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je w 
języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
własnego wypoczynku letniego i wypoczynku 
kolegów, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
popularnych miejsc wypoczynku Polaków  
i Rosjan, 

• sformułować wypowiedź na temat prognozy 
pogody dla swojej miejscowości na następny 
dzień, 

• udzielać rad dotyczących zachowania  
w czasie trwania ekstremalnych zjawisk  
pogodowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
najciekawszych tras aktywnej turystyki  
w Rosji, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
polskich symboli, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej 
tekstu realiów własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat programu Comenius 
na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 

• tworzyć wyrażenia oznaczające miejsce i kierunek z przyimkami 
в-из, на-с (со), 

• stosować zaimki pytające где? куда? oткуда? 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników typu 

дождь, гость, день, словарь, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników rodzaju 

męskiego zakończonych na ж, ш, щ, ч, ц, ze szczególnym 
uwzględnieniem akcentu w narzędniku, 

• wyrażać pozwolenie (можно) i zakaz (нельзя), 
• tworzyć i stosować wyrażenia z przyimkiem через do 

określenia czasu i przestrzeni. 

klimatu i typów krajobrazu w Rosji i w Polsce, 
• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

fauny i flory Rosji, 
• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wycieczki zagranicznej i kontaktów z 
cudzoziemcami. 

2. В столице 
России 
В Москву 
 
Как попасть 
в центр города? 
 
Культурная 
Москва 

Podróżowanie i turystyka – 
środki transportu, baza 
noclegowa, informacja 
turystyczna, wycieczki, 
zwiedzanie. 
 
Elementy wiedzy o Rosji – 
Moskwa, jej najważniejsze 
obiekty i zabytki. 
 
Kultura – twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze. 

• nazywać popularne środki transportu, 
• nazywać podstawowe pomieszczenia dworcowe, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane  

informacje, 
• określić kontekst sytuacyjny na podstawie wysłuchanego  

tekstu, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat pobytu na dworcu 

kolejowym polegającą na wprowadzeniu do czytanego tekstu 
realiów własnych, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące podróży pociągiem, 
• przeprowadzić rozmowę z pracownikiem kasy na dworcu 

kolejowym na podstawie opracowanego wcześniej dialogu  
wzorcowego, 

• sformułować krótką informację na temat podróżowania  
pociągiem, 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę  
na temat podróżowania różnymi środkami 
transportu, 

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać  je w 
języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
atrakcji turystycznych Moskwy, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
planowanej wycieczki do Moskwy z 
uwzględnieniem środków transportu, miejsc 
noclegowych, programu zwiedzania i zakupu  
pamiątek, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

  



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką wypowiedź na temat własnych preferencji  
dotyczących środków transportu, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące podróży pociągiem, 
• zadawać pytania o czas zegarowy i umieć na nie odpowiedzieć, 
• określać czas zegarowy w sposób oficjalny i nieoficjalny, 
• określać czas wykonywania codziennych czynności, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat atrakcji 

turystycznych Moskwy polegającą na wprowadzeniu do 
czytanego tekstu odpowiednich realiów, 

• zadawać pytania o drogę do wybranego miejsca lub obiektu, 
• udzielać odpowiedzi na pytania o drogę na podstawie dialogu  

wzorcowego oraz zestawu odpowiednich wyrażeń, 
• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący planowanej wycieczki  

do Moskwy, wprowadzając do niego własne realia, 
• określić rodzaj przeczytanego tekstu i jego główną myśl, 
• określać kolory różnych przedmiotów, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat obiektów 

kulturalnych Moskwy na podstawie opracowanego wcześniej 
tekstu, 

• wymienić tytuły kilku obrazów znajdujących się w Galerii  
Tretiakowskiej i nazwiska ich autorów, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat pobytu w muzeum  
lub galerii malarstwa na podstawie planu w formie pytań, 

• stosować rzeczowniki nieodmienne, uwzględniając ich rodzaj, 
• tworzyć i stosować formy mianownika i dopełniacza 

liczebników głównych od 1 do 30, 
• tworzyć i stosować formy mianownika i dopełniacza 

liczebników porządkowych od 1 do 12, 
• tworzyć i stosować formy czasu przyszłego złożonego 

czasowników, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników успеть, 

obiektów kulturalnych Moskwy z 
wykorzystaniem źródeł 
pozapodręcznikowych, 

• opracować i zaprezentować notkę 
biograficzną poświęconą jednemu ze znanych 
malarzy rosyjskich oraz przedstawić i opisać 
jedno z jego dzieł. 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

опоздать, отставать, спешить, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasownikа ждать, 
• stosować formy mianownika liczebników głównych od 100 do 

1000, 
• stosować przysłówki здесь, там, туда, сюда, оттуда, отсюда 
• stosować przyimek по z rzeczownikami w celowniku, 
• tworzyć i stosować formy rzeczowników rodzaju żeńskiego 

typu площадь, жизнь, тетрадь, 
• tworzyć i stosować wyrażenia typu памятник (кому?) 

Пушкину, памятник (чего?) aрхитектуры. 

3. Среди 
друзей 
Мы такие 
разные... 
 
Нет дома лучше 
своего... 
 
Друг всегда 
поможет! 

Człowiek – wygląd 
zewnętrzny, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
problemy etyczne. 
 
Życie rodzinne i towarzyskie – 
koledzy i przyjaciele, styl 
życia. 
 
Dom – miejsce zamieszkania, 
opis domu, pomieszczeń i ich 
wyposażenia, wynajmowanie 
mieszkania. 

• wymienić kilka cech wyglądu zewnętrznego człowieka (wzrost, 
sylwetka, kolor oczu i włosów, kształt twarzy, cechy 
szczególne), 

• sformułować krótką wypowiedź na temat wyglądu 
zewnętrznego wybranych osób na podstawie planu w formie 
pytań, 

• wyselekcjonować z czytanego oraz słuchanego tekstu 
określone informacje, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat własnego wyglądu 
polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej  
tekstu realiów własnych, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie przeczytanego 
 tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat cech charakteru 
wybranych osób polegającą na wprowadzeniu do 
opracowanego wcześniej tekstu realiów własnych, 

• określić główną myśl przeczytanego tekstu, 
• określić kontekst sytuacyjny na podstawie wysłuchanego 

 tekstu, 
• nazywać rodzaje domów i poszczególne pomieszczenia, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
własnego wyglądu zewnętrznego i wyglądu 
wybranych osób, 

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je w 
języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
swoich cech charakteru i innych osób, 

• opracować i zaprezentować informację  
na temat domu swoich marzeń 
uwzględniając jego położenie, wielkość, 
pomieszczenia  
i ich wyposażenie, 

• znaleźć polskie odpowiedniki rosyjskich  
przysłów, 

• zrozumieć krótkie autentyczne teksty  
(aforyzmy) poświęcone przyjaźni i 
sformułować wypowiedź na ich temat, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• nazywać sprzęty w poszczególnych pomieszczeniach i określać 
ich położenie, 

• powiedzieć, gdzie kto mieszka (rodzaj domu/ kondygnacja), 
• określić kontekst sytuacyjny prostej wypowiedzi dotyczącej 

miejsca zamieszkania, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat domu/mieszkania 

polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej 
tekstu realiów własnych, 

• opracować krótką wypowiedź – ogłoszenie na temat 
mieszkania oferowanego lub poszukiwanego do wynajęcia, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat przyjaźni polegającą 
na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej tekstu realiów 
własnych, 

• stosować formy gramatyczne wyrażenia друг друга i zaimka 
zwrotnego себя, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne przymiotników 
twardotematowych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
спускаться i подниматься, 

• tworzyć i stosować formy mianownika i miejscownika 
liczebników porządkowych od 1 do 30, 

• stosować przysłówki miejsca слева, справа, внизу, вверху, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne przymiotników  

miękkotematowych, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczownika мебель, 
• tworzyć i stosować krótkie formy przymiotników w funkcji 

orzecznika. 

przyjaźni oraz swoich przyjaciół.  

4. За 
покупками 
В торговом 

Zakupy i usługi – rodzaje 
sklepów, towary, 
sprzedawanie i kupowanie, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie wysłuchanego  
tekstu, 

• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę na 
temat wad i zalet robienia zakupów w 
centrum handlowym, 

   



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

центре 
 
А где вы 
покупаете 
продукты? 
 
Покупаем 
технику 

reklama, korzystanie z usług, 
środki płatnicze. 
 
Nauka i technika – obsługa 
 i korzystanie z 
podstawowych urządzeń 
technicznych. 

informacje, 
• nazwać podstawowe środki płatnicze – gotówka, karta  

kredytowa, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat zakupów w centrum  

handlowym na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 
• wymienić nazwy podstawowych artykułów spożywczych  

i przemysłowych, 
• nazwać wybrane rodzaje sklepów i stoisk, 
• nazwać wybrane rodzaje jednostek i opakowań, 
• zadawać pytania dotyczące cen wybranych artykułów i umieć  

na nie odpowiedzieć, 
• stosować w dialogach prowadzonych podczas zakupów zwroty  

grzecznościowe odpowiednie do sytuacji, 
• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący dokonywania  

zakupów, 
wprowadzając do niego własne realia, 

• udzielić podstawowych informacji na temat wybranych 
produktów  
na podstawie folderu reklamowego, 

• nazywać podstawowe urządzenia techniczne użytku  
codziennego, 

• wymienić podstawowe funkcje wybranych urządzeń  
technicznych, 

• nazwać podstawowe rodzaje usterek wybranych urządzeń 
technicznych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat znaczenia urządzeń  
technicznych w naszym życiu na podstawie opracowanego 
wcześniej tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat zakupów w sklepie  
internetowym polegającą na udzieleniu odpowiedzi na pytania, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
zakupów robionych w różnych rodzajach 
sklepów,  

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je w 
języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat znaczenia urządzeń technicznych  
w naszym życiu, 

• zrozumieć autentyczny tekst dotyczący  
nowych technologii i przekazać jego treść, 

• opracować i zaprezentować reklamę 
wybranego urządzenia technicznego 
codziennego użytku, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat zakupów robionych w sklepie  
internetowym. 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

dokonanych i niedokonanych, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników купить, 

покупать, 
• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego czasowników, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne zaimków 

nieokreślonych z przyrostkami -то i -нибудь, 
• tworzyć i stosować wyrażenia с помощью (чего?) i благодаря 

(чему?). 

5. Приятного 
аппетита! 
В ресторане 
 
Домашняя еда 
 
Вкусно и 
здорово! 

Żywienie – artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowanie, lokale 
gastronomiczne. 
 
Elementy wiedzy o Rosji –  
typowe dania kuchni  
rosyjskiej. 
 
Życie rodzinne i towarzyskie – 
styl życia.  

• nazywać popularne dania narodowe różnych krajów, 
• nazywać wybrane typy lokali gastronomicznych w Rosji i innych 

krajach, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 

informacje, 
• rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, 
• stosować w dialogach prowadzonych podczas zamawiania dań 

w lokalu gastronomicznym zwroty grzecznościowe 
odpowiednie do sytuacji, 

• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący zamawiania dań, 
wprowadzając do niego własne realia, 

• zapytać kolegów o ich przyzwyczajenia żywieniowe i udzielić 
krótkiej informacji o własnych preferencjach żywieniowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat oferty restauracji 
polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej  
tekstu realiów własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sposobu 
przygotowywania wybranej potrawy, 

• nazywać naczynia kuchenne, 
• nazywać produkty żywnościowe zdrowe i szkodliwe dla 

zdrowia, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat podstawowych zasad 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę  
na temat oferty wybranego lokalu 
gastronomicznego, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
pobytu w restauracji,  

•  przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je w 
języku rosyjskim, 

• opracować i zaprezentować szczegółowy 
przepis na typową potrawę kuchni rosyjskiej, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat znaczenia zdrowego odżywiania 
się, 

• udzielać rad i wskazówek dotyczących  
zdrowego odżywiania się. 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

zdrowego odżywiania się polegającą na wprowadzeniu  
do opracowanego wcześniej tekstu realiów własnych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników есть, 
пить, 

• tworzyć i stosować konstrukcje z czasownikiem работать 
(кем?), 

• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego z wyrazami 
давай, давайте, 

• tworzyć i stosować formy stopnia wyższego przymiotników  
i przysłówków, 

• tworzyć i stosować formy stopnia najwyższego przymiotników  
i przysłówków, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników дать, 
давать, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników мать, 
дочь. 

6. Спорт – это 
здорово! 
Любители 
и профессионалы 
 
О футболе 
 
Экстремалы 
любят риск! 

Sport – popularne dyscypliny 
sportu, podstawowy sprzęt 
sportowy, imprezy sportowe 
i sport wyczynowy. 

• wymienić nazwy wybranych dyscyplin sportowych, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 

informacje, 
• wymienić różne rodzaje imprez sportowych, 
• rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, 
• określić główną myśl przeczytanego tekstu, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat swojej aktywności 

sportowej na podstawie planu w formie pytań, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat sportów 

wyczynowych  
na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 

• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący piłki nożnej  
i kibicowania, wprowadzając do niego własne realia, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące drużyny piłkarskiej, 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę  
na temat popularnych dyscyplin sportowych 
w Polsce i Rosji, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
swojej aktywności sportowej,  

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je w 
języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat znaczenia sportu w naszym życiu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat zalet i zagrożeń, jakie niesie  
ze sobą uprawianie sportów wyczynowych, 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką wypowiedź na temat meczu piłkarskiego  
na podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat zasad fair play  
w sporcie z wykorzystaniem podanych wyrażeń, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sportów 
ekstremalnych  
na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników  
бегать, бежать, 

• tworzyć i stosować konstrukcje z czasownikiem болеть  
(за кого? за что?), 

• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego z wyrazami 
пусть, пускай, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
określających czynności związane z uprawianiem sportu typu 
тать, грести, прыгать, плавать, летать, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników typu 
семья, судья, скамья, свинья. 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 
meczu piłkarskiego i ulubionej drużyny 
piłkarskiej, 

• zrozumieć autentyczny tekst dotyczący 
negatywnych zjawisk występujących w 
świecie sportu i przekazać jego treść, 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę na  
temat zasad fair play w sporcie, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  
na temat ryzyka związanego z uprawianiem 
sportów ekstremalnych. 

 

Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

7. Межчеловеческие 
отношения 
 
Веротерпимость 
 
Война и мир 

Elementy wiedzy o Rosji –  
religia w Rosji.  
 
Państwo i społeczeństwo 
– konflikty wewnętrzne  
i międzynarodowe. 

• nazwać różne religie, 

• nazwać wybrane symbole religijne, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących różnych wyznań i sytuacji 

ludzi różnych wyznań, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat różnych wyznań i symboli 

religijnych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat  

sytuacji ludzi różnych wyznań w 

społeczeństwie, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

 
Преступление  
и наказание 

 
Kultura – twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo  
w kulturze. 
 
Człowiek – cechy 
charakteru, uczucia i 
emocje, problemy 
etyczne. 

przeczytane informacje dotyczące religii, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące ludzi 

wierzących w Polsce, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sytuacji 

ludzi różnych wyznań w Polsce i Rosji, 

• nazwać wybrane święta i zwyczaje, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu dotyczącego różnych świąt 

oraz zwyczajów, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

przeczytane informacje dotyczące świąt i 

ciekawych wydarzeń w różnych krajach świata, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące świąt, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranego święta lub obyczaju, 

• sformułować krótką wypowiedź – opinię na temat 

małżeństw mieszanych – na podstawie 

wysłuchanego tekstu, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego tradycji związanych 

z zawieraniem małżeństwa, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane  

i przeczytane informacje dotyczące 

współczesnych konfliktów wewnętrznych  

i międzynarodowych, 

• przyporządkować tytuły fragmentom tekstu 

dotyczącego  konfliktu w Czeczenii, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i   

  przeczytane informacje dotyczące konfliktu  

  w Czeczenii, 

• zrozumieć autentyczny tekst literacki  

i przekazać jego treść, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je  

w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

różnych świąt oraz zwyczajów, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat małżeństw mieszanych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

współczesnych konfliktów wewnętrznych i 

międzynarodowych, 

• udzielić rad dotyczących zachowania wobec 

drugiego człowieka, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranych konfliktów międzyludzkich, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

kar stosowanych wobec sprawców 

wykroczeń i przestępstw, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat współczesnych problemów 

społecznych. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu dotyczącego różnych 

konfliktów międzyludzkich, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

przeczytane informacje dotyczące konfliktów 

międzyludzkich, 

   • rozpoznać związki między poszczególnymi  

   częściami tekstu dotyczącego sytuacji  

   konfliktowej w klasie, 

• udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji 

nowego ucznia w klasie, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sytuacji 

nowego ucznia w klasie, polegającą na 

wprowadzeniu do opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje 

dotyczące konfliktowej sytuacji przedstawionej 

we fragmencie powieści Wojna i pokój L.N. 

Tołstoja, 

• nazwać podstawowe rodzaje przestępstw 

kryminalnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje  

dotyczące przestępstw kryminalnych, 

• nazwać wybranych przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwości, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas czytania 

tekstów dotyczących postępowania sądowego, 

• nazwać wybrane rodzaje kar stosowane wobec 

  



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

sprawców przestępstw, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat kar 

stosowanych wobec niepełnoletnich sprawców 

wykroczeń i przestępstw, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje 

dotyczące sytuacji przedstawionej we fragmencie 

powieści Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego, 

• nazwać wybrane problemy społeczne, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje  

dotyczące ludzi biednych i bezdomnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

przyczyn bezdomności dzieci oraz sposobów 

udzielania takim dzieciom pomocy, 

• utworzyć i zastosować wyrażenia z przyimkami 

более, менее, около, меньше w połączeniu z 

dopełniaczem, 

• zastosować przysłówki typu по-моему, 

по-новому, по-дружески, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników отмечать, праздновать. 

8. Летим в Санкт-
Петербург 
 
Приготовление  
к поездке 
 
Экскурсия по 
Санкт-Петербургу 
 

Podróżowanie i turystyka 
– środki transportu, baza 
noclegowa, wycieczki, 
zwiedzanie. 
 
Elementy wiedzy o Rosji – 
najważniejsze obiekty 
 i zabytki Petersburga. 
 

• wymienić nazwy popularnych środków 

transportu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące lotów 

samolotem, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu  

dotyczącego planowanej podróży samolotem, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat podróży samolotem, 

• przetworzyć treści przedstawione  

w materiale ikonograficznym i wyrazić je  

w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

czynności dokonywanych na lotnisku, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Не только Эрмитаж Kultura – twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo  
w kulturze, teatr. 

• sformułować krótką wypowiedź na temat lotu 

samolotem, polegającą na wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów własnych, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą planowanego 

lotu – na podstawie opracowanych wcześniej 

dialogów wzorcowych, 

• sformułować krótką informację na temat 

wybranych linii lotniczych – na podstawie 

przeczytanego tekstu, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

podróży samolotem, 

• wymienić nazwy wybranych usług oferowanych 

przez hotel, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

rezerwacji pokoju hotelowego i dokonać 

rezerwacji, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat swoich 

oczekiwań dotyczących pokoju hotelowego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące planowanej 

wycieczki do Petersburga, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym  

i przeczytanym tekście informacje dotyczące 

atrakcji turystycznych Petersburga, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym  

i przeczytanym tekście informacje dotyczące 

Ermitażu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

instytucji kulturalnych w Petersburgu, 

wycieczki do Petersburga, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranych atrakcji turystycznych w swoim 

miejscu zamieszkania, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat pobytu w muzeum, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat wybranego obrazu, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

z pracownikiem recepcji w hotelu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat wybranego filmu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranego spektaklu teatralnego. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• przyporządkować tytuły obrazom ze zbiorów 

Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat filmu – 

na podstawie planu w formie pytań, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

spektaklu teatralnego –  

na podstawie tekstu afisza oraz słowniczka 

tematycznego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

Ermitażu, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu  

dotyczącego przedstawicieli kultury rosyjskiej i ich 

dzieł, 

• utworzyć i zastosować połączenia przyimkowe 

за... до..., через... после... służące do określania 

czasu, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników заказать, бронировать, снимать, 

взять напрокат, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

typowych nazwisk rosyjskich, np. Репин, Толстой, 

Ахматова, Плисецкая. 

9. У нас гости из 
России 
 
Польша 
приглашает 

Podróżowanie i turystyka 
– informacja turystyczna,  
wycieczki, zwiedzanie. 
 
Elementy wiedzy o kraju 

• wymienić nazwy popularnych i wartych 

zobaczenia miejsc w Polsce, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące ciekawych miejsc  

w Polsce, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat miejsc wartych zobaczenia  

w Polsce, 

• sformułować dłuższą wypowiedź  

na temat atrakcji turystycznych w Polsce, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

 
Приезжайте к нам 
в гости 
 
Сделано в Польше 

ojczystym,  
z uwzględnieniem 
kontekstu 
międzykulturowego – 
najważniejsze obiekty 
turystyczne i kulturalne  
w Polsce. 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu dotyczącego ciekawego 

miejsca w Polsce, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

atrakcyjnego turystycznie miejsca w Polsce, 

polegającą na wprowadzeniu do czytanego  

tekstu realiów własnych, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą szukania 

wybranych obiektów w mieście – na podstawie 

opracowanego wcześniej dialogu wzorcowego, 

• sformułować krótką informację na temat 

wybranych wycieczek – na podstawie 

przeczytanych tekstów ulotek reklamowych, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

wybranych atrakcji turystycznych w Polsce, 

• wymienić nazwy wybranych dań kuchni polskiej, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą dań kuchni 

polskiej i rosyjskiej, które warto polecić gościom, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• wymienić nazwiska znanych Polaków oraz podać 

dziedziny, w których zasłynęli, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat kilku 

znanych w świecie Polaków, 

• wymienić nazwy popularnych pamiątek z Polski, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

typowych pamiątek z Polski, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je w 

języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat najciekawszego zdaniem ucznia 

miasta w Polsce, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wycieczki po Polsce, 

• udzielić rad dotyczących wyboru 

atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• sformułować dłuższą wypowiedź  

na temat znanych w świecie Polaków, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat stereotypów dotyczących  

Polaków i Rosjan. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje na temat stereotypów 

dotyczących Polaków i Rosjan, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

stereotypów dotyczących Polaków i Rosjan –  

na podstawie planu w formie pytań, 

• rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu o stereotypach dotyczących 

Polaków, 

• utworzyć i zastosować formy celownika 

rzeczowników i przymiotników w połączeniu z 

przyimkiem по w konstrukcjach określających  

przemieszczanie się w przestrzeni. 

10. Наука и техника  
в быту 
 
Сломалась машина 
 
Новые технологии 
 
В мире науки 

Nauka i technika – 
obsługa i korzystanie z 
podstawowych urządzeń 
technicznych,  
korzystanie z usług, 
odkrycia naukowe  
i wynalazki. 

• nazwać podstawowe części samochodu, 

• nazwać podstawowe znaki drogowe, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących samochodów i ich roli we 

współczesnym świecie, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące zalet i wad 

posiadania samochodu, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą wynajęcia 

samochodu – na podstawie opracowanego 

wcześniej dialogu wzorcowego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące usług oferowanych 

przez warsztat samochodowy, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

podstawowych zasad ruchu drogowego –  

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat wynajęcia samochodu 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat  

samochodów i ich roli we współczesnym 

świecie 

• przetworzyć treści przedstawione  

w materiale ikonograficznym i wyrazić  

je w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

usług oferowanych przez warsztat  

samochodowy 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat sytuacji na drogach, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wypadków drogowych i ich przyczyn, 

• udzielić rad dotyczących postępowania  

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

na podstawie przeczytanego tekstu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące sytuacji na drogach, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

natężenia ruchu w centrum miasta, polegającą  

na wprowadzeniu do czytanego tekstu realiów 

własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wypadków drogowych i ich przyczyn – na 

podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat awarii 

samochodu – na podstawie historyjki obrazkowej 

i słownika tematycznego, 

• nazwać podstawowe środki transportu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat różnych 

środków transportu – na podstawie planu w 

formie pytań, 

podczas awarii samochodu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

nowoczesnych urządzeń technicznych  

oraz ich roli w życiu człowieka, 

• sformułować reklamację urządzenia  

technicznego, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat wybranych laureatów Nagrody 

Nobla oraz znaczenia ich osiągnięć. 

   • określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących najnowszych wynalazków, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranych nowoczesnych urządzeń technicznych 

– na podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

nowinek technicznych oraz ich znaczenia w życiu 

człowieka, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w przeczytanej reklamacji określonego towaru, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego korzystania z 

  



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

gwarancji za zakupione towary, 

• nazwać wybrane wynalazki oraz ich twórców, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

elektronicznych mediów społecznościowych –  

na podstawie przeczytanych tekstów oraz planu 

w formie pytań, 

• sformułować krótką wypowiedź – opinię na 

temat najważniejszych odkryć i wynalazków, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich osiągnięć, 

• utworzyć i zastosować wyrażenia z przyimkami 

для, на służącymi  

do określenia celu i przeznaczenia, 

• utworzyć i zastosować krótkie formy wybranych 

przymiotników w funkcji orzecznika, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników открыть, изобрести. 

11. Берегите природу 
 
За чистый воздух! 
 
В мире животных 
 
В заповеднике 

Świat przyrody – rośliny  
i zwierzęta, zagrożenia  
i ochrona środowiska 
naturalnego, klęski 
żywiołowe. 
 
Elementy wiedzy o Rosji – 
parki narodowe, 
rezerwaty. 

• nazwać zachowania proekologiczne, 

• nazwać zachowania szkodzące środowisku 

naturalnemu, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstu dotyczącego kontaktu młodzieży  

z przyrodą, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące pobytu w lesie, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

właściwych i niewłaściwych zachowań w lesie – 

na podstawie wysłuchanego tekstu, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat zachowań pro- oraz 

antyekologicznych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

współczesnych problemów ekologicznych  

oraz sposobów ich rozwiązywania, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je 

 w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat działań organizacji Greenpeace, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące pożaru lasu, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w folderze organizacji Greenpeace, 

• określić główną myśl wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu ekologicznego, 

• nazwać zachowania i współczesne problemy 

ekologiczne, 

 

• udzielić rad dotyczących postępowania  

podczas kontaktu z przyrodą, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

zwierząt domowych oraz ich roli w życiu 

człowieka, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat salonów kosmetycznych dla zwierząt, 

   • sformułować krótką wypowiedź – opinię na 

temat najbardziej niepokojących negatywnych 

zjawisk ekologicznych oraz sposobów 

przeciwdziałania im – na podstawie słownika 

tematycznego, 

• określić główną myśl wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu śmieci, 

• nazwać podstawowe rodzaje śmieci, 

• określić główną myśl tekstów dotyczących 

rozwiązywania problemów ekologicznych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranych sposobów rozwiązywania problemów 

ekologicznych – na podstawie przeczytanych 

tekstów, 

• nazwać wybrane gatunki zwierząt, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące zwierząt 

domowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

zwierząt domowych – na podstawie planu w 

• znaleźć i zastosować w odpowiednim  

kontekście polskie odpowiedniki rosyjskich 

frazeologizmów zawierających nazwy  

zwierząt, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

obszarów przyrody chronionej oraz ich roli 

w życiu człowieka. 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

formie pytań, 

• rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego posiadania psa, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące zasad i obowiązków 

związanych z posiadaniem psa, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w folderze salonu kosmetycznego dla zwierząt, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

salonów kosmetycznych dla zwierząt – na 

podstawie planu w formie pytań, 

• nadać tytuły tekstom dotyczącym obszarów 

przyrody chronionej, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące rezerwatów i 

parków narodowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

obszarów przyrody chronionej – na podstawie 

planu w formie pytań, 

• nazwać wybrane gatunki roślin, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące konwalii, 

• określić główną myśl przeczytanych tekstów  

o roślinach, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

swojego stosunku do przyrody – na podstawie 

planu w formie pytań, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мышь, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

czasowników заботиться (о ком? о чём?), 

ухаживать ( за кем? за чем?), 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników завести, заводить, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników беречь, охранять. 

12. Наше будущее 
 
Кем я хочу стать? 
 
Устроиться на 
работу 
 
Быть взрослым 

Życie rodzinne i 
towarzyskie – czynności 
życia codziennego, plany 
na przyszłość. 
 
Praca – zawody i związane 
z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza. 
 
Człowiek – uczucia 
i emocje. 

• nazwać wybrane zawody, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące planów 

zawodowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat planów 

zawodowych – na podstawie wysłuchanego 

tekstu, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w ogłoszeniu moskiewskich uczelni, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące dnia otwartych 

drzwi na wydziale dziennikarstwa, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego dnia otwartych 

drzwi na wydziale dziennikarstwa, 

• nazwać wybrane wydziały uniwersytetu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące studiowania za 

granicą, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat wad i 

zalet studiowania za granicą – na podstawie 

przeczytanych tekstów, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat planów zawodowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

planów zawodowych, 

• przetworzyć treści przedstawione w materiale 

ikonograficznym i wyrazić je w języku 

rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat oferty wybranych uczelni, 

• udzielić rad dotyczących wyboru zawodu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wad i zalet studiowania za granicą, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat planów zawodowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

planów zawodowych, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat problemów ludzi niepełnosprawnych  

oraz sposobów rozwiązywania tych 

problemów, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

w społeczeństwie, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

najbardziej perspektywicznych zawodów –  

na podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat pracy 

sezonowej – na podstawie planu w formie pytań, 

• określić główną myśl wypowiedzi zamieszczonych 

na forum internetowym, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

poszukiwania pracy – na podstawie 

przeczytanych tekstów oraz planu w formie 

pytań, 

• nazwać wybrane rodzaje niepełnosprawności, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące problemów ludzi 

niepełnosprawnych, 

• nazwać wybrane urządzenia oraz udogodnienia 

ułatwiające ludziom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie w życiu codziennym, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

podstawowych problemów ludzi 

niepełnosprawnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w ofertach pracy, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w CV, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje związane z poszukiwaniem 

pracy, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą poszukiwania 

pracy – na podstawie opracowanego wcześniej 

dialogu wzorcowego, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

dotyczącą zatrudnienia, 

• znaleźć i zastosować w odpowiednim 

kontekście polskie odpowiedniki rosyjskich 

przysłów związanych z pracą, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

najczęstszych problemów młodych ludzi –  

na podstawie wyników ankiety 

socjologicznej. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• napisać CV na podstawie wzorca, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w wypowiedziach dotyczących dorosłości, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

najważniejszych wartości w życiu człowieka –  

na podstawie słownika tematycznego, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w wypowiedziach dotyczących miłości, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat bliskich 

relacji między ludźmi – na podstawie planu  

w formie pytań, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące sposobów 

wyrażania poglądów oraz walki o swoje prawa, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

sposobów wyrażania poglądów oraz walki  

o swoje prawa, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

rzeczowników rodzaju męskiego typu 

университет, 

• utworzyć i stosować formy gramatyczne 

czasowników стать (кем?), работать (кем?), 

быть (кем?), 

• utworzyć i stosować wyrażenia z przyimkami  

из-за, от służące do określania przyczyny. 

 

 


