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Zapoznanie 

uczniazwymo- 

gamiikryteria- 

mioceny na 

lekcjach języka 

rosyjskiego 

   Według 

WSOiPSO 

1 

Podstawowe in- 

formacjeoRosji 

wjęzykupolskim 

–określić,jakim alfabetemposługująsięRosjanie  

ijakiej waluty używają 

–nazwaćstolicęRosji,najbardziejznanyport rosyjski 

inajdłuższąrzekępłynącąprzez Rosję 

–wymienićnazwiskaznanychRosjan 

–wymienićwjęzykupolskimkolory flagirosyjskiej, 

nazwaćpaństwagraniczącezRosją 

–powiedziećpopolsku,wjakim 

mieścieznajdujesięmuzeumErmitaż,jakkiedyśnazywał

sięSankt Petersburg 

–określić,jakiego wyznaniajestwiększośćRosjan, kiedy 

wobrządkuprawosławnymobchodzonajest Wigilia 

–powiedzieć,jakiej szerokościsąrosyjskie tory 

kolejowe wstosunkudopolskich 

Podr. s.6i7 

Z.ćw.s.3 

(alfabetrosyjski) 

MapaFederacji 

Rosyjskiej 

FlagaFederacji 

Rosyjskiej 

Widokówki 

lubslajdy 

przedstawiające 

Rosję 

Waluta rosyjska 
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Rozdział0 Lekcja2 

   
Р

у
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к
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Zapoznanie 

z alfabetem 

rosyjskim 

–zdrukowany- 

miipisanymi, 

wielkimi imały- 

militeramioraz 

zdźwiękami 

–powtórzyćzalektoremalfabetrosyjski 

–rozpoznaćlitery alfabeturosyjskiego 

–znaleźćsamogłoskiwyglądającejakpolskie,ale 

oznaczająceinne dźwięki 

–wymienićsamogłoskijotowane 

–znaleźćspółgłoskiwyglądającejakpolskie,ale 

oznaczająceinne dźwięki 

–określićfunkcje znakumiękkiegoitwardego 

Podr. s.8ćw.1 

Z.ćw.s.3 

Podr. s.9ćw.2 

 Według 

WSOiPSO 

2 

Słowapodobnie 

brzmiącewjęzy- 

kupolskimiro- 

syjskim 

–przeczytaćizrozumiećsłowapodobniebrzmiące 

wjęzykupolskimrosyjskim 

–zrozumiećusłyszanesłowapodobniebrzmiące wobu 

językach 

Podr. s.9ćw.3 

Podr. s.9ćw.4 

Podr. s.9ćw.5 

 

 

Rozdział0 Lekcja3 
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Litery 

drukowane 

ipisane(wielkie 

imałe):Аа, Дд, 

Кк, Мм, Нн, 

Оо, Тт, Чч, Ээ 

–

poprawniewymawiaćg

łoski 

–przeczytaćsłowa 

znowopoznanymi 

głoskami 

–

prawidłowowymawiaćgł

oski 

–

prawidłowoprzeczytaćsłow

aznowopoznanymi 

głoskami 

Podr. s.10 ćw.1 Podr. s.10 

ćw.2,3,4 

Według 

WSOiPSO 

2 

–poprawnienapisaćlitery 

–poprawniełączyćlitery 

–napisaćsłowa 

znowopoznanymi 

literami 

–

prawidłowopisaćiłą

czyćlitery 

–

prawidłowonapisaćsłowazn

owopoznanymi literami 

Z.ćw.s.4ćw.1 

Z.ćw.s.5ćw.4 

Z.ćw.s.5ćw.5 

–nalekcji 

pisemniepo 

jednymsłowie 

Z.ćw.s.4ćw.2 
–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.5ćw.3 
–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.5ćw.5–zad. dom. 
pisemnie uzupełnienie 

Zdaniapytające: 

Кто это? Что 

это?  

–powtórzyćzalektorem 
pytanieiodpowiedź, 
anastępniepoprawnie 
jeprzeczytać 

–
prawidłowopowtórzyćza
lektorempytanie 
iodpowiedź,anastępnie 
jeprzeczytać 

Podr. s.10 

ćw.2i3 

Podr. s.11ćw.6i7 
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Akcent 

wjęzyku 

rosyjskim 

–powtórzyćzalektorem 

słowa 

–powtórzyćzalektorem 

słowazprawidłowym 

akcentem 

Podr. s.10 ćw.4    

Wymowa„o” 

wpozycji  akcen- 

towanej inieak- 

centowanej 

–poprawniewymawiać 

„o”wpozycji akcento- 

wanej inieakcentowanej 

–prawidłowowymawiać 

„o”wpozycji akcento- 

wanej inieakcentowanej 

Podr. s.10 ćw.4 Podr. s.11 ćw.5 

Intonacjaopa- 

dająca wzdaniu 
–

poprawniepowtórzyći

przeczytaćzdania 

–

prawidłowopowtórzyćiprz

eczytaćzdania, 

wykorzystującintonację

opadającąimelodięchara

kterystycznądla 

językarosyjskiego 

Podr. s.10 ćw.3 Podr. s.10 ćw.2 

samodzielne 

czytaniedialogów 

 

Rozdział0 Lekcja4 

   
Т

ы
 к

т
о

?
 

Litery 

drukowane 

ipisane(wielkie 

imałe):Бб, Вв, 

Гг, Ее, Зз, Лл, 

Пп, Уу, ы,  Яя 

–

poprawniewymawiaćg

łoski 

–

poprawnieprzeczytaćsłow

aznowopoznanymi 

głoskami 

–

prawidłowowymawiaćgł

oski 

–

prawidłowoprzeczytaćsłow

aznowopoznanymi 

głoskami 

Podr. s.12 ćw.1 

Podr. s.12 ćw.2 

Podr. s.12 ćw.3 

Podr. s.12 ćw.4 

Z.ćw.s.8ćw.5– 

ustnienalekcji 

Według 

WSOiPSO 

2 

–poprawniełączyćlitery 

–napisaćsłowa 

znowopoznanymi 

literami 

–prawidłowołączyćlitery 

–bezbłędnienapisać 

słowaznowopoznanymi 

literami 

Zćw.s.8ćw.3 

–nalekcji 

Zćw.s.9ćw.7 

–nalekcji 

Zćw.s.7ćw.1i2 

–zad. dom. 

pisemnie 

Zćw.s.8 

ćw.4,5,6–zad. dom. 

pisemnie 

Formy biernika 
zaimkówosobo- 
wych:меня, тебя, 
его 

–
poprawniestosowaćformy
biernikal.poj. 
zaimkówosobowych меня, 
тебя, егоwzdaniu 

–prawidłowostosowaćformy 

biernikal.poj. 

zaimkówosobowych меня, 

тебя, егоwzdaniu 

Podr. s.13 ćw.5 Z.ćw.s.9ćw.8– 

zad. dom. pisemnie 

Zawieranie 

znajomościPyta

nieoimię 

 

–zapytaćkolegę/koleżankę 

oimię 

–powiedzieć,jakma 

naimię 

–krótko sięprzedstawić 

 

–przedstawićsięwkilku 
zdaniach zprawidłową 
wymowąiakcentem 

 

Podr. s.13 ćw.5 
 

Podr. s.13ćw.6i9 
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Prostezdania 

twierdzące 

iprzeczące 

zwykorzysta- 

niem intonacji 

ИК-1,ИК-3 

–

poprawniepowiedziećzda

niezwykorzystaniem 

intonacjiИК-1,ИК-3 

–prawidłowowypowie- 

dziećzdaniezwykorzy- 

staniemintonacjiИК-1, 

ИК-3 

Podr. s.13 

ćw.7,8 

Podr. s.13 

ćw.9 

  

Zdaniapytające: 

Ты кто? Кактебя 

зовут? 

–

poprawniezapytaćo

imię 

–

prawidłowozapytaćoi

mię 

Podr. s.12 

ćw.2 

Podr. s.13 

ćw.6 

Wymowa:е, я –

poprawniewymawiaćs

amogłoskijotowane е, 

я 

–

prawidłowowymawiaćsam

ogłoskijotowaneе, я 

Podr. s.12 

ćw.3,4 
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Litery 

drukowane 

ipisane(wielkie 

imałe):Ёѐ, Ии, 

Рр, Сс, Фф, Хх, 

Шш, ь, Юю 

–

poprawniewymawiaćg

łoski 

–powtórzyćtekstza 

lektorem,anastępnie 

poprawniegoprzeczytać 

–

prawidłowowymawiaćgł

oski 

–

prawidłowopowtórzyćte

kstzalektorem, 

anastępnieprzeczytaćgo

zpoprawnąintonacją 

Podr. s.14 

ćw.1,2,3 

Podr. s.14 

ćw.4 

Według 

WSOiPSO 

2 

–

poprawniezapisywaćił

ączyćlitery 

–napisaćsłowaizdania 

znowopoznanymilite- 

rami 

–prawidłowołączyćlitery 

–

bezbłędnienapisaćsłowaiz

daniaznowopo- 

znanymiliterami 

Z.ćw.s.11 

ćw.3 

Z.ćw.s.11 

ćw.4–nalekcji 

pisemniepo 

jednymsłowie 

Z.ćw.s.10ćw.1i 2 

–zad.dom.  pisemnie 

Z.ćw.s.11ćw.4 

–zad.dom.  pisemnie 

–uzupełnienie 

Z.ćw.s.12ćw.6i 9 

–zad.dom.  pisemnie 

Z.ćw.s.13ćw.10 

i11–zad.dom. 

pisemnie 
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Zainteresowania 

własneirówie- 

śników 

–zrozumiećwysłuchany 
tekstnatematzaintere- 
sowańmłodzieży 

–powiedzieć,czym się 
interesuje 

–zapytać,czym interesuje 
sięjegokolega/koleżanka 

–powiedzieć,czym intere- 
sujesięjegokolega/kole- 

żanka 

– zrozumiećszczegółowo 

wysłuchanytekstnate- mat 

zainteresowańmło- 

dzieży 

–opowiedziećpłynnie 

wkilku zdaniachoswo- 

ichzainteresowaniach 

iozainteresowaniach 

rówieśników 

Podr. s.15 

ćw.5,6,7 

Z.ćw.s.12 

ćw.8–ustnie 

nalekcji 

Podr. s.14 

ćw.2 

Podr. s.15 ćw.9 

Z.ćw.s.12 ćw.8 

–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.11 ćw.5 

–zad. dom. 

pisemnie 

  

Odmianacza- 
sowników 
wgIkoniugacji 
–czasteraźniej- 
szy (zakcentem 
natemacie) 

–odmienićczasownik 

należącydoIkoniugacji 

– właściwiestosować 

czasownik należący 

doIkoniugacji 

Podr.  tabelka 

s.15  itablice 

gram. s.85 

Podr. s.15ćw.8 

Z.ćw.s.12 ćw.7 

 

Rozdział0 Lekcja6 

   
Э

т
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 м
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 с
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Litery 

drukowaneipisan

e (wielkie imałe): 

Жж, Йй, Цц, 

Щщ, ъ 

–

poprawniewymawiaćg

łoski 

–wmiarępoprawnie 

zrozumiećwysłuchany 

tekstipoprawniego 

przeczytać 

–

prawidłowowymawiaćgł

oski 

–

prawidłowozrozumiećwy

słuchanytekstibez- 

błędniegoprzeczytać 

Podr. s.16 

ćw.1i2 

Podr. s.16, ćw.2 

czytanietekstu– 

zad. dom. 

Według 

WSOiPSO 

3 

–
poprawniezapisywaćił
ączyćlitery 

–napisaćsłowaznowo- 
poznanymiliterami 

–prawidłowołączyćlitery 

–bezbłędnienapisać 

słowaznowopoznanymi 

literami 

Z.ćw.s.14 

ćw.1i3 

Z.ćw.s.15 

ćw.4–nalekcji 

pisemniepo 

jednymsłowie 

Z.ćw.s.14ćw.2– zad. 

dom.pisemnie 

Z.ćw.s.15ćw.4– zad. 

dom.pisemnie 

uzupełnienie 

Z.ćw.s.16ćw.9– 

zad. dom. pisemnie 
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Э

т
о

 м
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Moja rodzina –

przedstawićrodzinę

Nataszy 

–

przedstawićswojąr

odzinę 

–nazwaćczłonków 

rodziny 

–opowiedziećpłynnie 

orodzinieNataszy 

–sporządzićdrzewogene- 

alogiczneswojejrodziny 

(pisemnie), 

opowiedziećoniej 

Podr. s.16 

ćw.2i3 

Z.ćw.s.16 

ćw.8– 

pisemniena 

lekcji 

Podr. s.17 
ćw.7i8 
Z.ćw.s.15 
ćw.7–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.16 
ćw.10 –zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.16 
ćw.11 –pisemnie 
nalekcji 
Z.ćw.s.16 
ćw.12 –pisemnie 
iustniewdomu 

  

Odmiana 

czasowników 

wgIkoniugacji 

–czasteraźniej- 

szy (zakcentem 

nakońcówce) 

–odmienićczasownik 

należącydoIkoniugacji 

– 

poprawniestosowaćc

zasownik należący 

doIkoniugacji 

Podr. tabelka 

s.17 

itablice gram. 

s.85 

Podr. s.17 

ćw.6 

Z.ćw.s.15 ćw.5 

–zad. dom. 

pisemnie 

Sprawdzian 

zodmiany 

czasowników 

Wymowa:ж, ц, 

щipisowniapo 

ж, ц, щ 

–powtórzyćzalektorem 

słowazж, ц, щ 

anastępniejeprzeczytać 

–powiedziećzpamięci 

rymowankizawierające 

ж, ц, щ 

Podr. s.17 

ćw.4i5 

 

Znaki:twardy 

imiękkioraz ich 

funkcje 

–rozumieć,jakie  funkcje 

pełniąznaki: twardy 

imiękki 

–wmiarępoprawnie 

wymówićsłowa 

ztwardymimiękkim 

znakiem 

–powiedzieć,jakie  funkcje 

pełniąznaki: twardy 

imiękki 

–

poprawniewymówićsł

owaztwardym 

imiękkimznakiem 

Podr. tabelka 

s.17 

Podr. s.17 

ćw.9 

Z.ćw.s.15 

ćw.6 
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Rozdział0 Powtórzenie 
   П

о
в

т
о

р
ен

ь
е
 –

 м
а

т
ь

 у
ч

е
н

ь
я
 Utrwalenie 

alfabetu 

Wypowiedźustn

aipisemna osobie 

ioswo- 

jejrodzinie 

Powtórzenie 

materiału 

wprowadzonego 

wrozdziale 

–wmiarępoprawnie 
powiedziećzpamięci 
alfabet 

–wstawićwlukiwięk- 
szośćpoznanychform 

–napisaćkilka zdań 
osobieioswojejrodzinie 

–opowiedziećkrótko 
osobie ioswojej 
rodzinie 

–

poprawniepowiedziećz

pamięcialfabet 

–poprawniewstawić 

wlukipoznaneformy 

–napisaćdłuższytekst 

osobie ioswojej 

rodzinie 

–szczegółowoopowie- 

dziećosobie ioswojej 

rodzinie 

Podr. s.18 

ćw.1i2 

Podr. s.19 

ćw.3,4,5i6 

Z.ćw.s.17 

ćw.I,II,III,IV– Test: 

samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

1 

 

Rozdział1 Lekcja1 

Г
д

е
 т

ы
 ж

и
в

ѐ
ш

ь
?

 

Nazwypaństw 

europejskich 

inazwy 

narodowości 

– zrozumiećogólnie tekst 

zesłuchuiwybraćwła- 

ściwąodpowiedź 

–odpowiedziećnapytania 

dotekstu 

–

określićnarodowośćw

ybranychosób 

– 

poprawnienapisaćn

azwy poznanych 

narodowości 

–zrozumiećszczegółowo 
tekstzesłuchuiwybraćwłaści
wąodpowiedź 

–opowiedziećtekstzwy- 
korzystaniemplanu 

–
określićnarodowośćwszyst
kichprzedstawio- nych 
osób 

–
bezbłędnienapisaćna
zwy poznanych 
narodowości 

Podr. s.20 

ćw.1i2 

Podr. s.21 

ćw.3,4i5 

Podr. s.21 

ćw.6 

Z.ćw.s.22 

ćw.5i6–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Czasownikжить 
wzdaniu 

–odmienićczasownik 

житьiwmiarępoprawn

iezastosowaćwzdaniu 

– 

poprawniezastosowaćp

oznane formy wpro- 

stych wypowiedziach 

Z.ćw.s.20 

ćw.1–ustnie 

nalekcji, 

pisemnie 

wdomu 

Z.ćw.s.20 

ćw.2–ustnie 

nalekcji,  pisemnie 

wdomu 

Z.ćw.s.21 

ćw.3–zad. dom. 

pisemnie 

Własnezdania 

zczasownikiem 

жить–zad. dom. 

pisemnie 
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Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

 Miejscownikl.

poj. 

rzeczowników 

–wmiarępoprawnie 

zastosowaćwzdaniu 

rzeczowniki 

wmiejscownikul.poj. 

–

poprawniezastosowaćpoz

naneformy rzeczow- nika 

wprostychwypo- 

wiedziach 

Podr. s.21 – 

ramka 

Podr.s.21 

ćw.5 

Podr. s.21 ćw.7 

Z.ćw.s.21 ćw.4 
–ustnienalekcji, 
pisemniewdomu 

  

 

Rozdział1 Lekcja2 

   
К

у
д

а
 т

ы
 п

о
ед

е
ш

ь
?
 

Określenie miejsca 

zamieszkania 

zzastosowaniemc

zasownika 

житьгде?(wmiejs

cowniku l.poj.) 

–wmiarę poprawnie 

przeczytaćtekst 

isformułowaćpytania 

dowydzielonych 

wtekściewyrażeń 

–wmiarę poprawnie 

stosowaćwzdaniu 

rzeczowniki 

wmiejscownikul.poj. 

–

prawidłowoprzeczytaćtekst

isformułowaćwła- 

ściwepytaniadowydzie- 

lonych wtekściewyrażeń 

–podaćpoprawneprzy- 

kładyzdańzpytaniami 

где?,куда? 

–poprawniestosować 

wzdaniurzeczowniki 

wmiejscownikul.poj. 

Podr. s.22 

ćw.1i2 

Podr. s.22 – 

ramka 

Podr.s.22 

ćw.3 

Z.ćw.s.24 

ćw.5 

–ustniena 

lekcji 

Z.ćw.s.23 

ćw.1 

–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.24 

ćw.4 

–zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
2 

Określenie miej- 

scadoktórego 

jedziemyzzasto- 

sowaniemcza- 

sownikówехать, 

поехатькуда? 
(zrzeczownikiem 

wbiernikul.poj.) 

–wmiarępoprawniesto- 

sować  wzdaniuczasow- 

niki ехать, поехать 

zrzeczownikami 

wbiernikul.poj. 

–

poprawniestosowaćw

zdaniuczasowniki 

ехать, поехать 

zrzeczownikami 

wbiernikul.poj. 

Podr. s.22– 

ramka 

Podr.s.22 

ćw.3 

Podr. s.23– 

ramka 

Z.ćw.s.24 

ćw.5–ustnie 

nalekcji 

Z.ćw.s.23 

ćw.2 

–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.23 

ćw.3 

–zad. dom. 

pisemnie 

Plany nawyjazd 

wczasie wakacji 

–ułożyćprostydialog 

oplanachwyjazdowych 

wczasie wakacji 

–opowiedziećoswoich 

wakacyjnychplanach 

wyjazdowychioplanach 

kolegi/koleżanki 

Podr. s.23 

ćw.4i5 

Z.ćw.s.24ćw.6 

–zad.dom.pisemnie 

Ustnie–opowiada- 

nieoswoich 

wakacyjnychplanach 

wyjazdowych 

ioplanachkolegi 
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 Intonacjazdania 

pytającego 

ioznajmującego 

–powtórzyćzalektorem 
pytanieiodpowiedź 

–poprawniezapytać 

iodpowiedzieć,stosując 

właściwąintonację 

Podr. s.23 

ćw.6i7 

Podr. s.23 

ćw.8i9 

Podr. s.23 

ćw.10 

  

 
Rozdział1 Lekcja3 

   
М

н
е
 1

6
 л

ет
 

Moja rodzina –zrozumiećtekstzesłuchu 
iwybraćwłaściwąodpo- 
wiedź, anastępnie 
poprawnieodpowiedziećn
apytania 

–powiedzieć,czyma 
rodzeństwoiiletoosób 

–zapytać,czyma 
rodzeństwo 

–zrozumiećtekstzesłuchu 
iwykonaćwłaściwiewszyst
kiezwiązane 
znim zadania 

–
poprawniesformułowaćpy
tanieiodpowiedź 
natematposiadanego 
rodzeństwa 

Podr. s.24 

ćw.1i2 

Podr. s.24 

ćw.3 

Podr. s.25 

ćw.8i9 

Według 

WSOiPSO 

2 

Liczebniki 

od0do30 iich 
pisownia 

–wmiarępoprawnie 

policzyćdo30 

–powiedzieć,kiedy 

piszemyznak miękki 

wpoznanych 

liczebnikach 

–policzyćzpamięci 

od0do30 

–wiedziećkiedy piszemy 

znak miękkiwpozna- 

nych liczebnikach 

ibezbłędniejenapisać 

Podr. s.25 

ćw.4i5 

Podr. s.25 

ćw.6 

Połączenie 
liczebników 
1;2,3,4;5… 
zrzeczownikami 

–wmiarępoprawnie 

łączyćliczebni- 

ki1;2,3,4;5… 

zrzeczownikami 

–wmiarępoprawnie 

określaćwiekosób 

zużyciemliczebników 

od1do30 

–

poprawniełączyćliczebnik

i1;2,3,4;5… 

zrzeczownikami 

istosowaćteformy 

wzdaniu 

–poprawnieokreślaćwiek 

osób zużyciem 

liczebnikówod1do30 

Podr. s.25– 

ramka 

Podr.s.25 

ćw.7 

Z.ćw.s.25 

ćw.1i2–ustnie 

nalekcji,  pisemnie 

wdomu 

Zaimkiosobowe 
wdopełniaczu, 
celowniku 
ibierniku 

–

tworzyćiwmiarępopr

awniestosowaćformy 

dopełniacza, 

celownikaibiernika 

zaimkówosobowych 

wzdaniu 

–tworzyćipoprawnie 

stosowaćwzdaniu 

formy dopełniacza, 

celownikaibiernika 

zaimkówosobowych 

Podr. s.25– 

ramka 

Z.ćw.s.25 

ćw.3 

Z.ćw.s.26 

ćw.4i5–zad. 

dom. pisemnie 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 
 

Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

 

Rozdział1 Lekcja4 

   
С

к
о

л
ь

к
о

 и
м

 л
ет

?
 

Rozmowa 

naczacie 

–zrozumiećzpomocąna- 

uczycielatekstzesłuchu 

–przeczytaćtekstzpomo- 

cąnauczycielaiwybraćwłaśc

iwąodpowiedź 

–zrozumiećtekst 

zesłuchu 

–przeczytaćsamodzielnie 

tekstiwybraćwłaściwąodp

owiedź 

Podr. s.26 

ćw.1 
 Według 

WSOiPSO 
2 

Liczebniki 

d30do100 

iichpisownia 

–wmiarępoprawnie 

policzyćod30 do100 

–wmiarępoprawnie 

napisaćcyfry 

od30 do100 

–policzyćzpamięci 

od30 do100 

–bezbłędnienapisaćcyfry 

od30 do100 

Podr. s.26 

ćw.2i3 

Z.ćw.s.27ćw.2– zad. 

dom.pisemnie 

Z.ćw.s.28ćw.5– zad. 

dom. pisemnie 

Określeniew

ieku osób 

zużyciem 

konstrukcji 

моложе,  старше 

кого? 

–określićswójwiekiwiek 

członkówrodziny 

iinnychosób 

–powiedzieć,kto jest 

odkogomłodszylub 

starszyioilelat 

–

sformułowaćwypowiedźoc

złonkachrodziny 

zokreśleniemwieku 

iwzajemnychzależno- 

ściachwiekowych 

Podr. s.26 

ćw.4 

Podr. s.27– 

ramka 

Podr.s.27 

ćw.5 

Podr. s.27 

ćw.6,7i 8 

Z.ćw.s.27ćw.1 

–zad.dom.  pisemnie 

Z.ćw.s.28ćw.3i 4 

–zad.dom.  pisemnie 

Informacje 

osobie 

–powiedziećwkilku 

zdaniachosobie 

ioswojejrodzinie 

–szczegółowo 

opowiedziećosobie 

ioswojejrodzinie 

Podr. s.27– 

ramka 

Podr.s.27 

ćw.8 

Z.ćw.s.29ćw.6– 

zad.dom.  pisemnie 

Ustnieopowiadanie 

osobieioswojej 

rodzinie 

Korzystanie 

zInternetu 

przy pomocy 

czatu 

–

wypełnićzpomocąnauczy

cielaformularz 

rejestracji,abyzałożyć 

swojekontonaportalu 

mail.ru 

–wypełnićsamodzielnie 

formularzrejestracji,aby 

założyćswojekonto 

naportalumail.ru 

–opowiedziećzkim 

zRosjikontaktujesię 

przy pomocyczatu 

Podr. s.27 

ćw.9 

Z.ćw.s.29 

ćw.7–zad.dom. 

pisemnie 
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Rozdział1 Lekcja5 
   

В
о

т
 к

а
к

и
е 

м
ы

! 

Leksyka 

związana 

zopisempostaci 

–opisaćwygląd  (twarz, 
oczy, uszy,nos,włosy, 
wzrost) 

–zrozumiećogólnie tekst 
zesłuchuiwybraćwiększość
właściwychodpowiedzi 

–opisaćszczegółowo wygląd, 
wykorzystując 
wszystkieokreśleniatwarzy
,oczu, uszu, nosa, 
włosów,wzrostu 

–zrozumiećszczegółowo 
tekstzesłuchuiwybraćwłaści
weodpowiedzi 

Podr. s.28 

ćw.1i2 

Podr. s.29 

ćw.4 

Podr. s.29 

ćw.6 

Z.ćw.s.30 

ćw.1i2–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

3 

Opisywanie 
wyglądu 
zewnętrznego 

–

opisaćsiebieirówieśnikawpr

ostysposób 

–wmiarępoprawnie 

przeczytaćdialog 

–opowiedziećszczegółowo 

oswoim wyglądzie 

iowyglądzie rówieśnika 

–przeczytaćdialog 

zwłaściwąintonacją 

Podr. s.28 

ćw.3 

Podr. s.29 

ćw.5 

Podr. s.29ćw.7i8 

Z.ćw.s.30ćw.3i4 
–zad. dom. pisem- 
nie 
Z.ćw.s.31ćw.5 
–zad. dom. pisem- 
nie 

E-mail do 
rosyjskiego 
rówieśnika 

–

napisaćlistdorówieśnikawfo

rmie e-maila, 

uwzględniającwnim 

podstawoweinformacje 

osobie 

–

napisaćlistdorówieśnikawfo

rmie e-maila 

nakomputerzezistotnymi 

informacjamiosobie 

ioswojejkoleżance/ 

swoim koledze 

Z.ćw.s.31 

ćw.6–ustniena 

lekcji 

Z.ćw.s.31 

ćw.6–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.31 

ćw.7 

  
Rozdział1 Powtórzenie 

  

   
П

о
в

т
о

р
ен

ь
е
 –

 м
а

т
ь

 у
ч

е
н

ь
я

! 

 

Utrwalenielek- 
sykizwiązanej 
zwyglądem 
zewnętrznym 
Utrwalenieinto- 
nacji ИК-1 
Rozwijanie 
umiejętnościro- 
zumieniatekstu 
słuchanego 
Rozwijanie 
umiejętnościmów
ienia(opis 
wyglądu) 
Powtórzeniema- 
teriałuwprowa- 
dzonegowroz- 
dziale 

–zrozumiećtekstzesłu- chu 

idopasowaćwięk- 

szoŚćinformacjiwnim 

zawartychdo 

wymienionychosób 

–opowiedziećwkilku 

prostychzdaniach 

odowolnejosobie 

–powtórzyćzdania 

zalektorem,anastępnie 

przeczytaćje 

zpoprawnąintonacją 

–

szczegółowozrozumiećte

kstzesłuchu 

idopasowaćinformacje 

wnim zawartedo 

wymienionychosób 

–szczegółowo 

opowiedziećodowolnej 

osobie 

–powtórzyćzdania 

zalektorem,anastępnie 

przeczytaćjezwłaściwąinto

nacją 

Podr. s.30 

ćw.1,2 

Podr. s.30 

ćw.3,4,5 

Podr. s.30 

ćw.6,7 

Z.ćw.s.32 

ćw.I,II,IIIiIV– Test: 

samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
1 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 
 

Środki 

dydaktyczne 

 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 
Kryteria 

oceniania 
 

Rozdział1 Częśćmaturalna 

 
А

 н
а

м
 т

е
ст

ы
 н

е
 с

т
р

а
ш

н
ы

! 

Rozwijanieumie- 

jętności rozumie- 

niatekstusłu- 

chanego 

Rozwijanieumie- 

jętności interakcji i 

mówienia(rozmo

wa z 

odgrywaniem 

roli; odpowiedzi 

na pytania) 

Utrwaleniezasad 

tworzeniaform 

patronikum 

–zrozumiećsłuchanytekst 

izaznaczyćpoprawnąodpo

wiedź 

–zrozumiećformy 

patronikum 

–w prostysposóbprzedsta- 

wićsięrówieśnikowizRosji 

–

wmiarępoprawnieprzeds

tawićswojego 

kolegę/swojąkoleżankę

rówieśnikowizRosji 

– udzielić w miarę 

poprawnych odpowiedzi 

na pytania związane z 

tematyką rozdziału 

–

szczegółowozrozumiećsł

uchanytekst 

izaznaczyćprawidłowąod

powiedź 

–utworzyćformy 

patronikum 

–przedstawićsię 

rówieśnikowizRosji 

–przedstawićswojego 

kolegę/swojąkoleżankę

rówieśnikowizRosji 

– udzielić poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

Podr. s.31 

ćw.1 

Podr. s.31 

ćw.2i4 

Podr. s.31 

ćw.3 

Podr. s.31 

ćw.5 

 

 Według 

WSOiPSO 

1 

 

Rozdział2 Lekcja1 

   
Г

о
т
о
в

и
м

ся
к

п
о
ез

д
к

е!
 

Przygotowania 

dowyjazdudo 

Moskwy 

–zrozumiećogólne 

informacjewtekścieze

słuchu 

–przeczytaćtekstiodpo- 

wiedziećnapytania 

–wmiarępoprawnie 

opowiedziećoplanach 

bohaterówksiążki 

–wypełnićpodany 

formularzwizowy 

–
dokładniezrozumiećte
kstzesłuchu 

–sformułowaćpoprawne 
opowiadanienatemat 
wyjazdudoMoskwyze 
zmianąosoby 

–znaleźćwInternecie infor- 
macjedotycząceformalno- 
ści,jakich należy dopełnić, 
wyjeżdżającdoRosji 
iopowiedziećonich 

Podr. s.32 

ćw.1i2 

Z.ćw.s.37 

ćw.9–ustniena 

lekcji 

Podr. s.32 

ćw.3 

Z.ćw.s.35 

ćw.1–zad.dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.37 

ćw.8i9–zad.dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
2 

Czas przyszły 

złożony 

–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasownik 

wczasie przyszłym 

złożonymistosowaćgo 

wzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćc

zasownikwczasie 

przyszłymzłożonym 

istosowaćgowzdaniu 

Podr. s.32– 

ramka 

Podr.s.32 

ćw.4 

Podr. s.33 

ćw.5 

Z.ćw.s.35 

ćw.2i3–zad.dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.36 

ćw.5i6–zad.dom. 

pisemnie 
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 Czasowniki: 

учить, учиться 

–wmiarępoprawnieod- 
mieniaćwczasie teraź- 
niejszymiprzyszłym 
złożonymczasowniki 
учить, учитьсяistoso- 
waćjewzdaniu 

–
poprawnieodmieniaćw
czasie 
teraźniejszymiprzyszły
mzłożonym 
czasownikiучить, 
учитьсяistosowaćje 
wzdaniu 

Podr. s.33 – 

ramka 

Podr.s.33 

ćw.6i7 

Z.ćw.s.36 ćw.4 

–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.37 ćw.7 

–pisemnienalekcji 

  

Wymowagłoski: 

ч 

–

poprawnieprzeczytaćr

ymowankę 

–szybko 

powiedziećrymowank

ęzpamięci 

Podr. s.33 ćw.8  

 

Rozdział2 Lekcja2 

   
У

р
а

, 
 е

д
е
м

 в
 М

о
ск

в
у

! 

Wyjazddo 

Moskwy 

–wmiarępoprawnie 

dopasowaćfragmenty 

zdańzgodnieztreściątek

stu 

–przeczytaćdialog, 

anastępnienajego 

podstawieuzupełnićwięks

zośćlukwtekście 

–

poprawniedopasowaćfra

gmentyzdańzgodnie 

ztreściątekstu 

–przeczytaćdialog, 

anastępnienajego 

podstawieuzupełnićwszys

tkielukiwtekście 

Podr. s.34 

ćw.1i2 

Z.ćw.s.38 

ćw.1i2–zad. dom. 

Według 

WSOiPSO 

2 

Plany nacały 
tydzień 

–wymienićnazwy dni 

tygodnia 

–informowaćoplanach 

natydzień,podając 

dzień 

–

wymienićiwłaściwiesto

sowaćnazwy dni 

tygodnia 

–opowiadaćszczegółowo 

oplanachnatydzień, 

podającdzień 

Podr. s.35 

ćw.5 

Podr. s.35 

ćw.5–zad. dom. 

pisemnie 

Prowadzenie 
rozmowy 
telefonicznej 

–  

poprawniezrozumiećte

kstzesłuchuiupo- 

rządkowaćwypowiedzi 

–ułożyćkrótkidialog, 

wykorzystująckilka 

zwrotów 

–

prawidłowozrozumiećte

kstzesłuchuiupo- 

rządkowaćwypowiedzi 

–ułożyćdialog zwykorzy- 

staniemwszystkich 

zwrotów 

Podr. s.35 

ćw.4 

Podr. s.35 ćw.6– 

uczniowie 

prowadządialogi – 

nauczyciel 

korygujebłędy 

Czasowniki: 
говорить, 
разговаривать 

–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasowniki 

говорить, 

разговариватьistosowaćje

wzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćczasow

nikiговорить, 

разговариватьistosowaćjewz

daniu 

Podr. s.34– 

ramka 

Podr. s.35 ćw.3 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 
 

Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

 Czasowniki: 
звонить/позвонить 

–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasowniki 

звонить/позвонить 

istosowaćjewzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćcza

sownikiзвонить/позвони

тьistosowaćje wzdaniu 

Podr. s.35– 

ramka 
Z.ćw.s.39ćw.4 
–ustnienalekcji 

Z.ćw.s.38 ćw.3 

–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.39 ćw.5 
–zad. dom. pisem- 
nie 

  

 

Rozdział2 Lekcja3 

   
А

н
я

 и
 П

а
в

е
л

 п
р

и
е
зж

а
ю

т
! 

Przyjazddo 

Moskwy 

–zrozumiećogólnie tekstze 

słuchuiwybraćpoprawnąodp

owiedź 

–
dokładniezrozumiećtekst
zesłuchuiwybraćwłaściwąod
powiedź 

–
opowiedziećoprzyjeździeb
ohaterówksiążkidoMo- 
skwy 

Podr. s.36 
ćw.1 

Z.ćw.s.40 
ćw.1 

Według 

WSOiPSO 

2 

Plany nacały 

tydzieńzuży- 

ciemнадо/нужнок

ому?что? 

–wmiarępoprawniein- 

formowaćotym, comu- 

sizrobićNataszawpo- 

szczególnedni tygodnia 

–
opowiedziećinapisaćo
planachNataszy 
nanajbliższytydzieńio
swoich własnych 
planach 

Podr. s.36 

ćw.2–ustnie 

Podr. s.37 

ćw.4 

Podr. s.36ćw.2– 

zad.dom.  pisemnie. 

Nauczycielocenia 

wypowiedźpisemną 

Pisaniee-maila –napisaćlistwformie e-

maila, zachowując 

elementyistotnedlatej 

formy wypowiedzi 

–napisaćobszernye-mail 

zdokładnymi 

informacjamioswoim 

przyjeździedoMoskwy 

Z.ćw.s.40 

ćw.3–ustnie 

Z.ćw.s.40 

ćw.3–zad.dom. 

pisemnie 

Użycieznaku 

twardego 

–powiedzieć,kiedy 

wsłowiepiszemyznak 

twardy 

–określićregułędot. 

występowaniuznaku 

twardegoiwłaściwiejąstos

ować 

Podr. s.37 

ćw.3 

Z.ćw.s.40 

ćw.2–zad.dom. 

pisemnie 

Czasownik: 

встретить 
–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasownik 
встретитьistosowaćgo 
wzdaniu 

–ułożyćprostydialog 
zczasownikiem 
встретить 

–
poprawnieodmieniaćc
zasownikвстретить 
istosowaćgowzdaniu 

–ułożyćdialog zczasow- 
nikiemвстретитьpodając
szczegółydotyczące 
wyjazdudoMoskwy 

Podr. s.37ćw.5 

–wparach 

(nauczyciel 

korygujebłędy) 

Prezentacjadialogów 

poprzygotowaniu 
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 Wymowagłoski: 

ж 

–
poprawnieprzeczytać
wierszyk 

–powiedziećwierszyk 
zpamięci 

Podr. s.37 

ćw.6 

   

Czasowniki 
należącedoIiII 
koniugacji 

–wmiarępoprawnieod- 

mieniaćczasownikinale- 

żące doIiIIkoniugacji 

istosowaćjewzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćc

zasownikinależące 

doIiIIkoniugacji 

istosowaćjewzdaniu 

 Z.ćw.s.41 

ćw.4–ustnie, 

ćw.5–zad. dom. 

pisemnie 

 

Rozdział2 Lekcja4 

   
К

в
а

р
т
и

р
а

 Н
а

т
а

ш
и

 

Mieszkanie 

–pomieszczenia 
iichokreślenia 

–zrozumiećogólnie tekst 

zesłuchuiwmiarępoprawn

iewykonać 

doniego zadania 

–wmiarępoprawnie 

przeczytaćtekst 

iwybraćwłaściwąodp

owiedź 

–nazwaćpomieszczenia 

wmieszkaniu,dobierając 

donich określenia 

–zrozumiećdokładnie 

tekstzesłuchu 

ipoprawniewykonaćd

oniego zadania 

–

poprawnieprzeczytaćtek

stiwybraćwłaściwąodpowi

edź 

–opisaćswojemieszkanie 

Podr. s.38 

ćw.1i2 

Z.ćw.s.43 

ćw.4–ustnie 

Podr. s.39 

ćw.5i6– 

ustnie 

Z.ćw.s.43 

ćw.4–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.43 
ćw.6–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.42 

ćw.1i2–zad. dom. 
pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
2 

Rzeczowniki 

IiIIdeklinacji w 
mianowniku, 
dopełniaczu 
inarzędniku 
l.poj. 

–

poprawnieodmieniaćrze

czownikiIiIIdekli- nacji 

wmianowniku, 

dopełniaczuinarzędni- 

kul.poj.iwmiarępoprawni

estosowaćje wzdaniu 

–

prawidłowoodmieniaćrzec

zownikiIiIIdekli- nacji 

wmianowniku, 

dopełniaczuinarzędniku 

l.poj.istosowaćje 

wzdaniu 

Podr. s.39– 

ramka 

Podr.s.39 

ćw.3 

 

Liczebnik 
porządkowy 
–rodzajmęski 
wmianowniku i 
miejscowniku 
l.poj. 

–poprawnie 

odmieniaćliczebnik 

porządkowy 

rodzajumęskiego 

wmianowniku 

imiejscownikul.poj. 

iwmiarępoprawnie 

stosowaćgowzdaniu 

–

prawidłowoodmieniaćlic

zebnikporządkowy 

rodzajumęskiego 

wmianowniku 

imiejscownikul.poj. 

istosowaćgowzdaniu 

Podr. s.39– 

ramka 

Podr.s.39 

ćw.4 

Z.ćw.s.42 

ćw.3–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.43 

ćw.5–zad. dom. 

pisemnie 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 
 

Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin 

 

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

Rozdział2 Lekcja5 

   
К

о
м

н
а

т
а

 Н
а

т
а

ш
и

и
 Л

ен
ы

 

Pokój ijego 

wyposażenie– 

leksyka 

–zrozumiećogólnie tekstze 

słuchuiwmiarępopraw- 

niewykonaćpolecenie 

–wymienićmeble isprzęty 

znajdującesięwpokoju 

–
dokładniezrozumiećtekstze
słuchuipopraw- 
niewykonaćpolecenie 

–opisaćdokładniepokój, 
wykorzystującnowe 
słownictwo 

Podr. s.40ćw.1 
Podr. s.41ćw.3 
Z.ćw.s.45ćw. 
8–ustniena 
lekcji 

Podr. s.41 ćw.2i4 
–ustnie 
Z.ćw.s.44 ćw.1 
–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.45 ćw.7 
i8–zad. dom. 
pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

3 

Rzeczowniki 
IiIIdeklinacji 
wmianowniku, 
dopełniaczu, 
narzędniku imiej- 
scownikul.poj. 

–poprawnieodmieniaćrze- 
czownikiIiIIdeklinacji 
wmianowniku,dopełniaczu, 
narzędnikuimiejscowniku 
l.poj.iwmiarępoprawnie 
stosowaćjewzdaniu 

–
prawidłowoodmieniaćrzecz
ownikiIiIIdeklina- 
cjiwmianowniku,dopeł- 
niaczu,narzędnikuimiej- 
scownikul.poj.istoso- 
waćjewzdaniu 

Podr. s.41– 
ramka 
Z.ćw.s.45ćw. 
5–pisemniena 
lekcji 

Z.ćw.s.44 
ćw.2,3i4–zad. 
dom. pisemnie 
Z.ćw.s.45 ćw.6 
–zad. dom. 
pisemnie 

Wymowagłoskiл 
(twardejimiękkiej) 

–przeczytaćpoprawnie 
wierszyki 

–powiedziećwierszyki 
zpamięci 

Podr. s.41ćw.5  

Rozdział2 Powtórzenie 

  
П

о
в

т
о

р
ен

ь
е
 –

 м
а

т
ь

 

у
ч

е
н

ь
я

! 

Rozwijanieumie- 
jętnościmówienia 
zodpowiedniąinton
acjąUtrwalenieleks
yki związanejzopi- 
semmieszkania 
ipokoju 
Powtórzeniemate- 
riałuwprowadzo- 
negowrozdziale 

–opisaćmieszkanie,pokój 

–wymienićkilka mebli, 

które musi kupić 

domieszkania 

–uporządkowaćrzeczow- 

niki, wybierającdla 

większościwłaściwyrodzaj 

–

szczegółowoopisaćm

ieszkanie,pokój 

–prawidłowopowiedzieć, 

comusi kupićdonowego 

mieszkania 

–prawidłowo uporządko- 

waćrzeczowniki, wybie- 

rając  właściwyrodzaj 

Podr. s.42 

ćw.1,2,3 

Podr. s.42 

ćw.4 

Z.ćw.s.46 

ćw.I,II,III,IVi V– 

Test:samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom.  pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
1 

Rozdział2 Częśćmaturalna 

А
 н

а
м

 т
е
ст

ы
 н

е
 с

т
р

а
ш

н
ы

! Rozwijanie umie- 
jętności rozumie- 
niatekstusłucha- 
nego 
Rozwijanieumie- 
jętności mówienia 
zodpowiedniąinto
nacją 

Rozwijanieumie-

jętności 

mówienia(opis 

ilustracji; 

odpowiedzi na 

pytania) 

 

–

poprawniezrozumiećt

ekstyzesłuchu 

iwybraćpoprawnąodp

owiedź 

–poprawnieopisaćpokój 

– udzielić w miarę poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

–
szczegółowozrozumiećtek
stzesłuchuiwybraćpoprawną
odpowiedź 

–prawidłowozapytać 
omiejsce mebli wpokoju 

–szczegółowoopisaćpokój 
– udzielić poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

Podr. s.43ćw.1 

Podr. s.43ćw.2 

Podr. s.43ćw.3 

Podr. s.43ćw.4 

 Według 

WSOiPSO 

 

1 
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Rozdział3 Lekcja1 
   

К
а

к
 д

о
й

т
и

, 
к

а
к

 д
о

ех
а

т
ь

?
 

Objaśnianiedrogi–
(leksyka, 
zwrotygrzeczno- 
Ściowe,czasow- 
niki: дойти, 
доехать, 
попасть) 

–zrozumiećtekstzesłu- chu 
iwmiarępoprawnie 
dopasowaćzdjęcia 
dodialogów 

–zapytaćjakdojść/doje- 
chaćwokreślonemiejsce 

–objaśnićjakdojść/doje- 
chaćwokreślone miejsce 

–zrozumiećtekstzesłuchu 
iprawidłowodopasowaćzdję
ciadodialogów 

–zapytaćodrogę, wykorzy- 
stując poznanesłownictwo 
izwrotygrzecznościowe 

–udzielićwyczerpującejod- 
powiedzinapytanieodrogę 

Podr. s.44 

ćw.1,2i3 

Podr. s.44 – 

ramka 

Podr. s.45ćw.6B 
–uczniowieprzygo- 
towujądialogi,na- 
uczyciel koryguje 
błędy 
Z.ćw.s.50ćw.5i6 
–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.49ćw.1 

Według 

WSOiPSO 
2 

 

Określaniemiej- 
scaikierunku 
Pytania:где, куда 

Przysłówki:там, 

здесь, туда, сюда 

 

–wmiarępoprawnie 
zapytać,używającpytań 

где, куда 
–wprostysposóbodpowie- 
dziećnapytaniaodrogę 

–wmiarępoprawnie 
stosowaćprzysłówki: 
там, здесь, туда, сюда 

–bezbłędniezadawaćpy- 
taniazużyciemгде, куда 

–
poprawnieodpowiedziećn
apytaniaodrogę 
–rozróżniaćprzysłówki: 
там, здесь, туда, 
сюдаiprawidłowostosowaćje 
wzdaniu 

Podr. s.45 

ćw.4i5 

Z.ćw.s.49 
ćw.2–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.50 
ćw.4–zad. dom. 
pisemnie 

Określanie 
miejsca akcentu 

–powysłuchaniunagra- 

niazaznaczyćakcent 

wdialogachipoprawnie 

jeprzeczytać 

–powysłuchaniunagrania 

zaznaczyćakcentwdia- 

logach iprawidłowoje 

przeczytaćoraz odegrać 

Podr. s.45 

ćw.6A 

Podr. s.45 

ćw.6B 

 

Rozdział3 Lekcja2 

   
К

а
к

 п
о

п
а

ст
ь

 в
 ш

к
о

л
у

?
 

Droga doszkoły –zrozumiećogólnie tekst 

zesłuchuiodpowiedziećnaw

iększośćpytań 

–opisaćwmiarępopraw- 

niedrogędoszkoły 

napodstawietekstów 

–zrozumiećszczegółowo 

tekstzesłuchuiodpo- 

wiedziećnawszystkie 

pytania 

–opowiedziećpłynnie 

oswojejdrodzedoszko- 

ły zokreśleniemwyboru 

środka(środków) trans- 

portu 

Podr. s.46 

ćw.1 

Podr. s.47 

ćw.6 

Z.ćw.s.51 

ćw.1–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.52 

ćw.4i5–ustnie 

nalekcji,  pisemnie 

wdomu 

Według 

WSOiPSO 

2 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 

 
Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

   
К

а
к

 п
о

п
а

ст
ь

 в
 ш

к
о

л
у

?
 

Rodzaje 

środków 

transportu 

–wymienićkilka 

rodzajówśrodków 

transportu 

–powiedzieć,czym można 

poruszaćsiępomieście 

Podr. s.46 

ćw.2 

Z.ćw.s.51 

ćw.2–zad. dom. 

pisemnie 

  

Czasownik 

ехать(formyosob

owe)начѐм?wpoł

ączeniu 

zmiejscownikiem 

–ułożyćzdanie 

zwykorzystaniem 

wyrażeniaехатьначѐм? 

–

prawidłowozapytaćio

dpowiedzieć, 

używającwyrażenia 

ехатьначѐм? 

Z.ćw.s.51 
ćw.3–ustnie 
nalekcji 
Z.ćw.s.52 
ćw.7–pisemnie 
nalekcji 

Z.ćw.s.51 

ćw.3–zad. dom. 

pisemnie 

Tryb rozkazujący: 
давай+1os.l. 
mn.czasu przy- 
szłegoprostego 

–poprawniezapropono- 

waćśrodektransportu 

–prawidłowo 

zaproponowaćróżne 

środkitransportu 

Podr. s.47 

ćw.4i5 

Z.ćw.s.52 

ćw.6–zad. dom. 

pisemnie 

 

Rozdział3 Lekcja3 

   
П

ер
в

ы
й

 д
ен

ь
 в

 ш
к

о
л

е
 

Szkoła 

(pomieszczenia, 

sprzęty, 

przybory) 

–zrozumiećtekstzesłuchu 
iwmiarępoprawnieupo- 
rządkowaćwiększośćzdań 

–wymienićkilkapomiesz- 
czeńwszkole, sprzęty 
iprzyboryszkolne 
–pokrótceopisaćswoją 
szkołęiklasę 

–zrozumiećtekstze 

słuchuiprawidłowo 

uporządkowaćwszystkie 

zdania 

–dokładnieopowiedzieć 

oswojejszkole ioswojej 

klasie 

Podr. s.48 

ćw.1i2 

Podr. s.49 

ćw.3 

Podr. s.49ćw.4i5 
Z.ćw.s.53ćw.1i2 
–zad.dom. pisemnie 
Z.ćw.s.54ćw.3 
–zad.dom. pisemnie 
Ustnie–opowiadanie 
oszkoleioklasie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Dni tygodnia, 

przyimek:по 

zcelownikiem 

l.mn. 

–

poprawniezastosowaćk

onstrukcjęпоwpołą- 

czeniuznazwamidni 

tygodnia 

–opowiedzieć,ilemalek- 

cjiwjakie  dni tygodnia, 

stosująckonstrukcję:поwp

ołączeniuznazwami dni 

tygodnia 

Podr. s.49 

ćw.7 
Z.ćw.s.55 

ćw.6–zad. dom. 

pisemnie 

  

Planlekcji –wymienićprzedmioty 

szkolne 

–powiedzieć,ilelekcjima 

wposzczególnedni 

tygodnia 

–opowiedziećszczegółowo 

oswoim planie lekcji 

ioplanie lekcji 

kolegi/koleżanki 

Podr. s.49 

ćw.6,8 

Zćw.s.55 

ćw.7i8 

Z.ćw.s.54 ćw.4 i5–
zad. dom. 
pisemnie 
Ustnie–opowiada- 
nieoplanie lekcji 
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Rozdział3 Lekcja4 
   

Л
ю

б
и

м
ы

й
 п

р
ед

м
ет

 

Przedmioty 
szkolne(ulubio- 
nyprzedmiot; 
przedmiot,który 
przychodzi 
łatwo/sprawia 
problemy; 
oceny szkolne 
zróżnych 
przedmiotów) 

–zrozumiećogólnietekstze 
słuchui w miarępoprawnie 
wykonaćdoniegozadanie 

–wymienićprzedmioty 
szkolne 

–wymienićoceny szkolne 
–powiedzieć,jakieoceny 
otrzymujezjakich przed- 
miotów 

–poinformować,jakie 
przedmioty lubi,ajakie 
sprawiająmuproblemy 

–dowiedziećsię,jakie 
przedmioty idlaczego lubi 
jegokolega/koleżanka 

– dokładniezrozumiećtekst 
zesłuchuipoprawniewy- 
konaćdoniegozadanie 

–opowiedziećootrzymywa- 
nych ocenachszkolnych 
zposzczególnych 
przedmiotów 

–opowiedziećoswoich 
ulubionychprzedmiotach 
oraz uzasadnić,dlaczego 
jelubi 

–opowiedziećoulubionych 
przedmiotachkolegi/kole- 
żanki –uzasadnićwypo- 
wiedź 

Podr. s.50 ćw.1 

Podr. s.50 

–ramka 

Podr. s.51 ćw.4 

Z.ćw.s.56 

ćw.1–ustnie 

nalekcji 

Z.ćw.s.57 

ćw.5–pisemnie 

nalekcji 

Podr. s.51 ćw.5 
Podr. s.51 ćw.6 
Z.ćw.s.56 
ćw.1i3–zad. 
dom. pisemnie 
Z.ćw.s.57 ćw.6– 
zad. dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Czas przeszły 
czasowników 
regularnych 

–utworzyćformy czasu 

przeszłegoiwmiarępopra

wniestosowaćje 

wzdaniu 

–utworzyćformy czasu 

przeszłegoipoprawnie 

stosowaćjewzdaniu 

Podr. s.50– 

ramka 

Podr.s.50 

ćw.2 

Podr. s.51 ćw.3 

Z.ćw.s.56 ćw.2 

–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.57 ćw.4 

–zad.dom.pisemnie 

 

Rozdział3 Lekcja5 

   
Д

ен
ь

 С
а

ш
и

 

Dzieńpows
zedni 
ucznia 
(czynności) 

–powysłuchaniu 

iprzeczytaniutekstu 

wmiarępoprawnie 

uzupełnićnajego 

podstawietabelę 

–nazwaćczynności, jakie 

wykonujewciągudnia 

–

poinformowaćocz

ynnościachbohate

rów 

podręcznikowych 

–powysłuchaniu 

iprzeczytaniutekstu 

prawidłowouzupełnić 

najegopodstawietabelę 

–opowiedziećoswoim 

dniu powszednim 

iodniu swoich 

rówieśnikówwczasie 

teraźniejszymoraz 

przeszłym 

Podr. s.52 

ćw.1 

Podr. s.52 

ćw.2,3,4 

Z.ćw.s.59 

ćw.3–ustnie 

Z.ćw.s.58 

ćw.2–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.59 

ćw.4–zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
3 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 

 
Liczba 

godzin 

 

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 
Kryteria 

oceniania 

   
Д

ен
ь

 С
а

ш
и

 
Zegar, 

podawanieczasu 

(pełnagodzina, 

połówka godziny) 

–poprawniepytać 

ogodzinę,podawaćczas 

–prawidłowopytać 

ogodzinę,podawaćczas 

Podr. s.52 

–zegary 

Podr. s.53 

ćw.2 

Podr. s.53 

–ramka 

Podr. s.53 

ćw.3 

Podr. s.53 ćw.4– 
ustnie 
Podr. s.53 ćw.5– 
pisemnie 
Z.ćw.s.58ćw.1– 
zad. dom. pisemnie 
Z.ćw.s.59 ćw.3, 
5i6–zad. dom. 
pisemnie 

  

Rozdział3 Powtórzenie 

   
П

о
в

т
о

р
ен

ь
е
 –

 м
а

т
ь

 у
ч

е
н

ь
я

! Rozwijanieumie- 
jętności pisania 
zzastosowaniem 
czasu przeszłego 
iprzyszłegozło- 
żonego. 
Rozwijanieumie- 
jętności mówie- 
nia(czynności 
codzienne 
ucznia). 
Powtórzeniema- 
teriałuwprowa- 
dzonegowroz- 
dziale 

–poprawnienapisać 
olekcjach bohaterów 
podręcznikowychoraz 
swoich lekcjach,stosując 
czasprzeszłyiprzyszły 
złożonyoraz 
określeniagodzin 

–
poprawnieopowiedziećoc
zynnościachdnia po- 
wszedniegozuwzględ- 
nieniemgodzin 

–prawidłowonapisać 
olekcjach bohaterów 
podręcznikowychoraz 
oswoich lekcjach, 
stosującczasprzeszły 
iprzyszłyzłożonyoraz 
określeniagodzin 

–
prawidłowoopowiedziećoc
zynnościachdnia po- 
wszedniegozuwzględ- 
nieniemgodzin 

Podr. s.54 

ćw.1,2,3i4 

Z.ćw.s.60 

ćw.I,II,III,  IV,V 

iVI–Test: 

samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

1 

Rozdział3 Częśćmaturalna 

   
А

 н
а

м
 т

е
ст

ы
 н

е
 с

т
р

а
ш

н
ы

! 

Rozwijanie 
umiejętnościr
ozumienia 
tekstu słuchanego 

Rozwijanieumieję

tności interakcji i 

mówienia(rozmo

wa z 

odgrywaniem 

roli; odpowiedzi 

na pytania) 

 

–wmiarępoprawniezro- 
zumiećtekstzesłuchu 
dotyczącysystemuszkol- 
nictwaiwybraćwłaściweodpo
wiedzi 

–wskazaćpodobieństwa 
iróżnicewpolskim 
irosyjskimsystemie 
szkolnictwa 

–wmiarępoprawnie 
wyjaśnićRosjaninowi, 
jakdotrzećdobanku 

– udzielić w miarę poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

–
dokładniezrozumiećtekstz
esłuchudotyczą- 
cysystemuszkolnictwa 
iwybraćwłaściweodpo- 
wiedzi 

–wymienićszczegółowo 
podobieństwairóżnice 
wpolskimirosyjskim 
systemieszkolnictwa 

–
prawidłowowyjaśnićRosjan
inowi,jakdotrzećdobanku 

– udzielić poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

Podr. s.55 

ćw.1i2 

Podr. s.55ćw.3 

Podr. s.55ćw.4 

Podr. s.55ćw.5 

 Według 

WSOiPSO 

1 
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Rozdział4 Lekcja1 
   

Н
ео

п
о

зд
а

т
ь

б
ы

н
а

м
в

к
и

н
о

! 

Wyjściedokina –poprzeczytaniutekstu 
uzupełnićwiększośćlukwt
ekście 

–powysłuchaniutekstu 
wmiarępoprawnie 
zakwalifikowaćzdania 
jako zgodnezjego 
treściąlubnie 

–umówićsięzrówieśni- kiem 
dokina 

–poprzeczytaniutekstu 
poprawnieuzupełnić 
lukiwtekście 

–powysłuchaniutekstu 
poprawniezakwalifiko- 
waćzdaniajako zgodne 
zjegotreściąlubnie 

–ułożyćobszernydialog 
natematwyjściadokina 

Podr. s.56 

ćw.1i2 

Podr. s.57 

ćw.8 

Z.ćw.s.64 

ćw.6–zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Czasownik 
успеть(formy 
osobowe)wpo- 
łączeniuzbez- 
okolicznikiem 

–odmieniaćczasownik 

успетьiwmiarępoprawn

iestosowaćgo 

wzdaniuwpołączeniu 

zbezokolicznikiem 

–odmieniaćczasownik 

успетьipoprawnie 

stosowaćgowzdaniu 

wpołączeniu 

zbezokolicznikiem 

Podr. s.56– 

ramka 

Podr.s.56 

ćw.3 

Z.ćw.s.63 

ćw.1i2–zad. 

dom. pisemnie 

Wyrażenie 
obawy 

–wmiarępoprawnie 

wyrazićobawę 

–

poprawniewyrazićo

bawę 

Podr. s.57– 

ramka 

Podr.s.57 

ćw.4 

Z.ćw.s.63 

ćw.3–zad. dom. 

pisemnie 

Godzinana 
zegarze 
(zminutami) 

–pytaćogodzinę, 

podawaćczas 

–zadawaćróżnepytania 

ogodzinę,podawaćczas 

nakilka sposobów 

Podr. s.57 

ćw.5i6 

Podr. s.57 ćw.7 

Z.ćw.s.64 ćw.4 i5–

zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.65 ćw.8 

–pisemnie 

nalekcji 

Określenie 
wielkości 
wprzybliżeniu 

–wmiarępoprawnie 

określaćwielkość 

wprzybliżeniu 

–

poprawnieokreślaćwielko

śćwprzybliżeniu 

Podr. s.57– 

ramka 

Z.ćw.s.65 

ćw.7–zad. dom. 

pisemnie 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 

 
Liczba 

godzin Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 
Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

Rozdział4 Lekcja2 

   
С

в
о

б
о

д
н

о
е
 в

р
е
м

я
 

Spędzanie 

wolnego czasu 

–zrozumiećogólnie tekstze 
słuchuiwmiarępopraw- 
nieuporządkowaćjego 
fragmenty 

–poinformowaćoswoim 
spędzaniuwolnego czasu 

–
dowiedziećsię,powiedziećin
apisaćjakspędzająwol- 
nyczasjegorówieśnicy 

–zaplanowaćsposóbspę- 
dzania wolnego czasu 
nanajbliższytydzień 

–

dokładniezrozumiećtekstze

słuchuipoprawnieuporządk

owaćjego fragmenty 

–opowiedzieć,jakspędza 

swójwolny czasijakspę- 

dzajągojegorówieśnicy 

–

szczegółowozaplanowaćs

wojezajęciawnajbliż- 

szym tygodniu 

Podr. s.58 

ćw.1 

Podr. s.58 

ćw.2 

Podr. s.59ćw.6 
–ustnie 
Z.ćw.s.66ćw.4 
–zad.dom.  pisemnie 
Z.ćw.s.67ćw.5,6 
i7–zad.dom. 
pisemnie 
Ustnie–opowiadanie 
osposobiespędzania 
wolnego  czasui opla- 
nachjegospędzania 
nanajbliższytydzień 

Według 

WSOiPSO 

2 

Czasowniki: 

интересоватьса, 

увлекатьсячeм?(f

ormyosobowe) 

wpołączeniu 

znarzędnikiem 

l.poj.il.mn. 

wrodzajumę- 

skimiżeńskim 

–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasowniki 

интересоватьса, 

увлекатьсяistosowaćje 

wzdaniu 

–
poprawnieodmieniaćczas
owniki интересоватьса, 
увлекатьсяistosowaćje 
wzdaniu 

Podr. s.58– 

ramka 

Podr.s.59 

ćw.3i4 

Podr. s.59 

ćw.5–ustnie 

Z.ćw.s.66 

ćw.1,2i3–zad. dom. 

pisemnie 

Rozdział4 Lekcja3 

   
Н

а
ш

и
 у

в
л

еч
ен

и
я

 

Zainteresowania 

młodzieży 

–zrozumiećtekstze 
słuchuiodpowiedziećna 
większośćpytań 

–wymienić 
zainteresowania 
młodzieży 

–zapytaćrozmówcęojego 
zainteresowania 

–udzielićrozmówcy 
odpowiedzinapytania 
dotyczącejego 
zainteresowań 

–zrozumiećtekstze 

słuchuiopowiedzieć 

ozainteresowaniachAni 

–opowiedziećozaintere- 

sowaniach młodzieży 

–ułożyćdialog dotyczący 

zainteresowańwśródmłod

zieży 

Podr. s.60 

ćw.1i2 

Podr. s.61 

ćw.5i6 

Z.ćw.s.68 

ćw.1,2i3–zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 
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 Czynnościwy- 

konywanewcią- 

gutygodnia 

–
napisaćoczynnościachwy
konywanychw ciągu 
tygodnia 

–wypowiedziećsięwfor- 
miepisemnejiustnej 
natematczynności, jakie 
wykonujewciągutygo- dnia 

Z.ćw.s.69 

ćw.5–ustnie 

nalekcji 

Z.ćw.s.69ćw.5i6 
–zad.dom. pisemnie. 
Ustnie–opowiada- 
nieocodziennych 
czynnościach 

  

Czasownik: 
любить(form
y osobowe)wpo- 
łączeniuzbez- 
okolicznikiem 

–wmiarępoprawnie 

odmieniaćczasownik 

любитьistosowaćgo 

wzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćc

zasownikлюбить 

istosowaćgowzdaniu 

Podr. s.61 – 

ramka 

Podr. s.61 ćw.3 i4–

ustnie 

Z.ćw.s.69 ćw.4– 

zad. dom. pisemnie 

 
Rozdział4 Lekcja4 

   
Х

о
б

б
и

 н
а

ш
и

х
 р

о
д

ст
в

е
н

н
и

к
о

в
 

Zainteresowania 
naszych 
krewnych 

– zrozumiećogólnie tekst 

zesłuchuiwmiarępo- 

prawniewykonaćzwią- 

zane znim polecenie 

–wymienićzainteresowa- 

niaswoich krewnych 

–zapytaćrozmówcę, 

czyminteresująsięjego 

krewni 

–udzielićrozmówcyod- 

powiedzinapytaniado- 

tyczące zainteresowań 

krewnychiznajomych 

osób 

–

dokładniezrozumiećte

kstzesłuchu 

iprawidłowowykonaćzw

iązaneznim polecenie 

–ułożyćdialog 

iopowiedzieć 

ozainteresowaniach 

swoich krewnych 

iznajomych 

Podr. s.62 

ćw.1i2 

Podr. s.63 

ćw.4 

Podr. s.63 
ćw.5 
Z.ćw.s.70 
ćw.3–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.71 
ćw.5–zad. dom. 
pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Przymiotnikiza- 
kończonena 

-ый, -ой, -ая 
wpołączeniu 
zrzeczownikami 

–odmieniaćprzymiotniki 

zakończonena-ый, -ой, -

аяwpołączeniuzrze- 

czownikamiiwmiarępopra

wniestosowaćte formy 

wzdaniu 

–

prawidłowoodmieniaćprzy

miotnikizakończonena-ый, 

-ой, -

аяwpołączeniuzrzeczownik

amiistosowaćteformy 

wzdaniu 

Podr. s.63– 

ramka 

Podr.s.63 

ćw.3 

Z.ćw.s.70 

ćw.1i2–zad. 

dom. pisemnie 

Z.ćw.s.71 

ćw.4–pisemnie 

nalekcji 

Uzasadnianie 
własnegozdania 

–powiedzieć,cokomu 

możnapodarowaćna 

urodzinyidlaczego 

–

opowiedziećszczegółow

o,cokomu 

możnapodarowaćna 

urodzinyiuzasadnićdec

yzję 

Podr. s.63 

ćw.6–ustniena 

lekcji 

Podr. s.63 

ćw.6–zad. dom. 

pisemnie 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 

 
Liczba 

godzin Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

 

Rozdział4 Lekcja5 

   
К

о
м

п
ь

ю
т
е
р

 –
 э

т
о

 к
л

ѐв
о

! 

Komputer–jego 

rola(leksyka) 

–zrozumiećogólnie tekstze 

słuchui 

przyporządkowaćwiększość

wypowiedzi 

dowłaściwychosób 

–

przeprowadzićankietę

wśródrówieśnikówna 

tematrolikomputera 

wichżyciu 

–poinformowaćdoczego 

wykorzystujekomputer 

–

dowiedziećsię,jakąrolęwż

yciurówieśnikaodgrywa 

komputer 

–
dokładniezrozumiećtekstz
esłuchuiprawi- 
dłowoprzyporządkowaćw
ypowiedzidowłaści- 
wychosób 

–
sformułowaćdłuższąwypow
iedźnatematroli 
komputerawżyciu 
zuzasadnieniemjegowad 
izalet 

Podr. s.64 
ćw.1i2 
Podr. s.65 
ćw.3i4 
Z.ćw.s.73 
ćw.4–pisemnie 
nalekcji 

Podr. s.65 
ćw.5 
Z.ćw.s.72 
ćw.1,2i3–zad. dom. 
pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

3 

Opisywanie 

ilustracji 

–opisaćilustrację 

iodpowiedziećna 

pytania 

–opisaćilustrację, 

uwzględniającwszystkie 

szczegółyiwyczerpująco 

odpowiedziećnapytania 

Podr. s.65ćw.6 Opisilustracji– 

ustniezad.dom. 

Korespondencja 

zrówieŚnikiem 
–napisaćwkilku zda- niach 

listdorówieśnikawRosji 
(wformie e-maila) 

–napisaćdłuższylist 

dorówieśnikawRosji 

(wformie e-maila) 

Z.ćw.s.73ćw.5 

–ustnienalekcji 

Z.ćw.s.73ćw.5– 

zad.dom.  pisemnie 

Wymowagłoski: 

ш 
–

poprawnieprzeczytać
wierszyk 

–powiedziećwierszyk 
zpamięci 

Podr. s.65ćw.7 Wierszyknapamięć 

–zad.dom. 
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Rozdział4 Powtórzenie 
   

П
о

в
т
о

р
ен

ь
е 

–
 м

а
т
ь

 у
ч

е
н

ь
я

! 

Rozwijanieumie- 
jętności mówie- 
nia(czynności 
codzienne 
ucznia) 
Rozwijanieumie- 
jętności pisania 
(dłuższawypo- 
wiedźosobie, 
rodzinie,ozain- 
teresowaniach 
swoich irodziny) 
Powtórzeniema- 
teriałuwprowa- 
dzonegowroz- 
dziale 

–poprawniewyrazićobawę 

–przeprowadzićprosty 

dialognatematwyjścia 

dokina 

–opowiedziećwkilku 

zdaniach,jakwyglądajego 

dzień 

–

wmiarępoprawnienapisaćdł

uższąwypowiedźosobie 

ioswojejrodzinie 

–

prawidłowowyrazićo

bawę 

–

prawidłowoprzeprowadzićdi

alognatematwyjścia 

dokina 

–szczegółowoopowiedzieć, 

jakwygląda jegodzień 

–prawidłowonapisaćdłuż- 

sząwypowiedźosobie 

ioswojejrodzinie 

Podr. s.66 

ćw.1 

Podr. s.66 

ćw.3 

Podr. s.66 

ćw.2i4 

Podr. s.66 ćw.5 

Z.ćw.s.74, 75 

ćw.I,II,III,IV,V iVI–

Test: 

samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

1 

 

Rozdział4 Częśćmaturalna 

   
А

 н
а

м
 т

е
ст

ы
 н

е
 с

т
р

а
ш

н
ы

! 

Rozwijanie 
umiejętności
mówienia 
(opis ilustracji; 
odpowiedzi na 
pytania) 
Rozwijanie 
umiejętnościpis
ania (notatka) 

–poprawnieopisaćilu- 

stracjęprzedstawiającąk

oncertmłodzieżowy 

iodpowiedziećnapyta- 

nia,  wykorzystująckilka 

zpodanychzwrotów 

–

poprawnienapisaćn

otatkędokolegi 

– udzielić w miarę 

poprawnych odpowiedzi na 

pytania związane z 

tematyką rozdziału 

 

–szczegółowoopisaćilu- 
stracjęprzedstawiającąk
oncertmłodzieżowy 
iodpowiedziećnapyta- nia, 
wykorzystując więk- 
szośćpodanychzwrotów 

–
prawidłowonapisaćno
tatkę dokolegi 
zuwzględnieniem 
wszystkichpodanych 
elementów 

– udzielić poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 
 

Podr. s.67ćw.1 

Podr. s.67ćw.2 

Podr. s.67ćw.3 

 Według 

WSOiPSO 

1 

 

Rozdział5 Lekcja1 

П
л

а
н

ы
н

а
у

и
к

-э
н

д
 

Plany na 
weekend 

–wmiarępoprawnieza- 

znaczyćkolejnośćusły- 

szanychwypowiedzi 

–wymienićmiejsca, które 

bohaterowie podręczni- 

kachcązobaczyć 

wMoskwie 

–

poprawniezaznaczyćko

lejnośćusłyszanych 

wypowiedzi 

–

opowiedziećszczegółowo

oplanach 

bohaterówpodręcznika 

naweekend 

Podr. s.68ćw.1, 

2i3 

Podr. s.69ćw.4 

Z.ćw.s.80ćw. 

8–pisemniena 

lekcji 

Podr. s.69 ćw.5 

Z.ćw.s.78 ćw.3– 

zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 
Kryteria 

oceniania 

  
П

л
а

н
ы

 н
а

 у
и

к
-э

н
д
 

Pisanie 

pocztówki 

–

napisaćdorówieśnikaw

Rosjipocztówkę 

zmiejsca wypoczynku 

–
napisaćdorówieśnikaw
Rosjipocztówkę 
zmiejsca wypoczynku 
zwyrażeniemopinii 
otym miejscu 

Z.ćw.s.81 

ćw.9– 

pisemniena 

lekcji 

Z.ćw.s.81 

ćw.10 –zad. dom. 

pisemnie 

  

Czasownik 

хотеть(formy 

osobowe) 

–odmieniaćczasownik 

хотетьiwmiarępoprawn

iestosowaćgo wzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćc

zasownikхотеть 

istosowaćgowzdaniu 

Podr. s.69– 

ramka 
Z.ćw.s.78 
ćw.1i2–ustnie 
nalekcji 

Z.ćw.s.78 

ćw.1i2–zad. 

dom. pisemnie 

Spójnikпотому 

что 

–wmiarępoprawnie 

łączyćzdaniaproste 

wzdaniapodrzędnie 

złożoneprzypomocy 

spójnikaпотомучто 

–poprawniełączyćzdania 

prostewzdania 

podrzędniezłożoneprzy 

pomocyspójnikaпотомучт

о 

Podr. s.69 

ćw.6 

Ułożyćkilka 

zdańzespójnikiem 

потомучто– 

pisemnie 

Stopieńnajwyż

szy 

przymiotników 

–tworzyćformy stopnia 

najwyższegoprzymiotni- 

kówiwmiarępoprawnie 

stosowaćjewzdaniu 

–poprawnietworzyćformy 

stopnianajwyż- 

szegoprzymiotników 

istosowaćjewzdaniu 

Podr. s.69 – 

ramka 

Podr. s.69 ćw.7 

Z.ćw.s.79 
ćw.4i5–zad.dom. 
pisemnie 

Rzeczowniki 

r.ż.zakończone 

na-ия 

–odmieniaćrzeczowniki 

r.ż.zakończonena-

ияiwmiarępoprawnie 

stosowaćjewzdaniu 

–

poprawnieodmieniaćr

zeczownikir.ż. 

zakończonena-ия 

istosowaćjewzdaniu 

Podr. s.69– 

ramka 

Podr. s.69ćw.8 

Z.ćw.s.79ćw.6 

–zad.dom. pisemnie 

Z.ćw.s.80ćw.7 

–zad.dom. pisemnie 

 

Rozdział5 Lekcja2 

  
П

о
ез

д
к

а
 в

 

К
у

ск
о

в
о

 

Wyjazddo 
Kuskowa 

–zrozumiećogólnie tekst 

zesłuchuiodpowiedziećnap

ytania 

–

dokładniezrozumiećte

kstzesłuchu 

iopowiedziećoplanach 

bohaterów 

podręcznikowych 

Podr. s.70ćw.1 Z.ćw.s.82 ćw.1 
–zad. dom. 
pisemnie 
Ustnie–opowiada- 
nieoplanach 
bohaterów 
podręcznikowych 

Według 

WSOiPSO 

2 
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П

о
ез

д
к

а
 в

 К
у
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о

в
о

 

Podróżmetrem 

poMoskwie 

–powiedziećnapodstawie 
planumetra,jakbohate- 
rowie podręcznikapo- 
dróżująpoMoskwie 

–opowiedziećszczegóło- 

woopodróżymetrem 

bohaterówpodręcznika, 

posługującsięschema- tem 

metra 

Podr. s.71 ćw.3 Podr. s.71 ćw.4   

Spójniki: 
потому что, 
поэтому 

–wmiarępoprawnie 

łączyćzdaniaprostewzda

niapodrzędnie 

złożoneprzy pomocy 

spójnikówпотомучто, 

поэтому 

–poprawniełączyćzdania 

prostewzdania 

podrzędniezłożoneprzy 

pomocyspójników 

потомучто, поэтому 

Podr. s.71ćw.2 Z.ćw.s.82ćw.2– zad.  
dom. pisemnie 
Z.ćw.s.83ćw.5i6 
–zad. dom. 
pisemnie 

Czasowniki 
dokonane/ 
niedokonane 

–wmiarępoprawnie 

stosowaćwzdaniu 

czasownikidokonane 

iniedokonane 

–właściwiestosować 

wzdaniuczasowniki 

dokonaneiniedokonane 

Podr. s.71 

ćw.5i6 

Z.ćw.s.82ćw.3– zad. 

dom.pisemnie 

Z.ćw.s.83 ćw.4– zad. 

dom. pisemnie 

 
Rozdział5 Lekcja3 

    

   
П

л
а

н
ы

 н
а

 к
а

н
и

к
у

л
ы

 

Plany na 
wakacje 

–zrozumiećogólnie 

usłyszanenagranie 

izakwalifikowaćzdania 

jako zgodnezjego 

treściąlubnie 

–powiedzieć,gdzie lubi 

wypoczywaćidokąd 

zamierzapojechać 

wwakacje 

–

dokładniezrozumiećusł

yszanenagranie 

izakwalifikowaćzdania 

jako zgodnezjego 

treściąlubnie 

–opowiedziećszczegóło- 

wooswoich planach 

wakacyjnych 

Podr. s.72 

ćw.2i3 

Podr. s.73 

ćw.6 

Z.ćw.s.84 

ćw.1,2i3–zad. dom. 

pisemnie 

Z.ćw.s.85 

ćw.5–zad. dom. 

pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Czynności 
wakacyjne 

–

poprawniepołączyćokreśl

enieczynnościze 

zdjęciem 

–wymienićkilka przed- 

miotów,które musi 

wziąć(którychniemusi 

brać) naobóz sportowy 

–

prawidłowopołączyćokreśl

enieczynnościze 

zdjęciem 

–prawidłowopowiedzieć, 

comusi wziąć(czego nie 

musi brać) naobóz 

sportowy 

Podr. s.72ćw.1 

Podr. s.73ćw.5 

Z.ćw.s.85 ćw.4 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 
 

Liczba 

godzin  

Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 

   
П

л
а

н
ы

 н
а

 к
а

н
и

к
у

л
ы

 

Wspomnienia 

zwakacji 

–napisaćkrótkilistdo 

rówieśnikawRosji 

(wformie e-maila) 

oswoich zeszłorocznych 

wakacjach 

–napisaćdłuższylist 

dorówieśnikawRosji 

(wformie e-maila) 

oswoich zeszłorocznych 

wakacjach 

Z.ćw.s.85 

ćw.6–ustnie 

nalekcji 

Z.ćw.s.85 

ćw.6–zad. dom. 
pisemnie 

  

Rzeczowniki 

r.męskiego 

ir.żeńskiego 

wdopełniaczu 

ibiernikul.poj. 

–

poprawnieużywaćwzda

niuform 

dopełniaczaibiernika 

l.poj.r.m.,ir.ż., 

wykorzystując 

nowąleksykę 

–

prawidłowoużywaćwzd

aniuform 

dopełniaczaibiernika 

l.poj.r.m.ir.ż., 

wykorzystująccałąnowąl

eksykę 

Podr. s.73 – 

ramka 

Podr.s.73 

ćw.4 

Z.ćw.s.85 

ćw.4–zad. dom. 

pisemnie 

Podr. s.73 

ćw.5–zad. dom. 

pisemnie 

 

Rozdział5 Lekcja4 

   
Н

а
ч

и
н

а
ю

т
с
я

 к
а

н
и

к
у

л
ы

! 

Plany nawakacje –zrozumiećogólnie tekst 
czytanyiuzupełnićwiększo
śćluk 

–powiedzieć,jakzamie- 
rzająspędzićwakacje bo- 
haterowiepodręcznikowi 

–uzyskaćinformacje 
odswoichrówieśnikównat
ematichplanów 
wakacyjnych 

–
dokładniezrozumiećteks
tczytanyiuzupeł- 
nićwszystkieluki 

–opowiedziećoplanach 
wakacyjnychbohaterów 
podręcznikowych,także 
wpierwszejosobie 

–opowiedziećoróżnych 
formachspędzaniawaka- 
cjiiuzasadnićichwybór 

Podr. s.74 

ćw.1 

Podr. s.75 

ćw.2i3 

Podr. s.75ćw.4i5 

Z.ćw.s.86ćw.1,2 i3–
zad. dom. pisemnie 
Z.ćw.s.87ćw.4 
–zad. dom. 
pisemnie 
Z.ćw.s.87ćw.5 
–zad. dom. 
pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

2 

Korespondencja 

zrówieśnikiem 

zRosji 

–odpowiedziećwkilku 

zdaniachrówieśnikowiz

Rosji(wformie e-

maila)nazaproszenie 

–

sformułowaćdłuższąodpo

wiedźnazaprosze- 

niedorówieśnika 

zRosji,(wformie 

e-maila),zachowując 

wszystkieelementy 

charakterystycznedlatej 

formy 

 Podr. s.75 

ćw.6–pisemnie 
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Rozdział5 Lekcja5 
   

Р
у

сс
к

и
е 

су
в

е
н

и
р

ы
 

Typowepamiątki 
przywożone 
zRosji 

–zrozumiećogólnie tekst 
czytanyiwmiarępopraw- 
niewykonaćpolecenia 

–nazwaćtypowepamiątki 
rosyjskie 

–nazwaćupominekcharak- 
terystycznydlaswojego 
miejscazamieszkania 

–wymienićswojąkolekcję 
pamiątekzwakacji 

–
szczegółowozrozumiećcz
ytanytekstiwykonaćpole
cenia 

–nazwaćtypowe pamiątki 
rosyjskie i poinformować, 
czymsięcharakteryzują 

–nazwaćupominekcharak- 
terystycznydlaswojego 
miejsca zamieszkania 
ikrótko goopisać 

–wypowiedziećsię 
wdłuższejformie ustnej 
lubpisemnejnatemat 
swojejkolekcji pamiątek 
zwakacji 

Podr. s.76 

ćw.1 

Podr. s.77 

ćw.2i3 

Podr. s.77 
ćw.4,5i6 
Z.ćw.s.88 
ćw.1,2i3–zad. 
dom. pisemnie 
Z.ćw.s.89 
ćw.5i6–zad. 
dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 
3 

Prezentydlabli- 
skich 
Uzasadnianie 
opinii,wyraża- 
niewłasnego 
zdania 

–poprawniepowiedzieć, 

jakiupominekkupi dla 

swoich bliskichiuzasad- 

nićkrótkojegowybór 

–szczegółowoopowie- dzieć, 
jakiupominek kupi 
dlaswoich bliskich 
iuzasadnićjegowybór 

–polecićrówieśnikowi 
zRosjipamiątkęzPolski 
iuzasadnićswójwybór 

Podr. s.76ćw.1 

Podr. s.77ćw.7 

Z.ćw.s.89 ćw.4 

Opowiadanie 

oupominkachdla 

bliskich–ustnie 

 
Rozdział5 Powtórzenie 

   
П

о
в

т
о

р
ен

ь
е
 –

 м
а

т
ь

 у
ч

е
н

ь
я

! 

Rozwijanie 
umiejętnościmó
wieniaopla- nach 
nawakacje 
Rozwijanie 
umiejętnościpisa
nia (pocztówka) 
Powtórzenie 
materiału 
wprowadzonego 
wrozdziale 

–

poprawniepowiedziećo

planachnawakacje, 

owyjeździenawycieczkę 

–poprawnienapisaćpocz- 

tówkędoznajomych 

–

poprawniewykonaćpr

ostyprojekt 

dotyczącyciekawych 

obiektówturystycznych 

wMoskwie 

–

obszernieopowiedziećo

planachnawakacje, 

owyjeździenawycieczkę 

–

prawidłowonapisaćpo

cztówkędo 

znajomych 

–wykonaćrozbudowany 

projektdotyczący 

interesującychobiektów 

turystycznych 

wMoskwie 

Podr. s.78 

ćw.1,2 

Podr. s.78 

ćw.3 

Podr. s.78 

ćw.4 

Z.ćw.s.90 

ćw.I,II,IIIiIV– Test: 

samokontrola 

isamoocena–zad. 

dom. pisemnie 

Według 

WSOiPSO 

1 
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Blok 

tematyczny 

 
Zakres 

komunikacyjny/ 

problematyka 

zajęć 

 
Wymaganiaedukacyjne 

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 

Procedurysprawdzania 

i ocenianiaosiągnięćucznia 

 

 
Liczba 

godzin Podstawowe(P) 

Uczeńpotrafi 

Ponadpodstawowe(PP) 

Uczeńpotrafi 

Zadania 

sprawdzające 

Kryteria 

oceniania 
 

Rozdział5 Częśćmaturalna 

А
 н

а
м

 т
е
ст

ы
 н

е
ст

р
а

ш
н

ы
! 

Rozwijanie 

umiejętnościro- 

zumieniatekstu 

czytanego 

Rozwijanie 

umiejętnościro- 

zumieniatekstu 

zesłuchu 

Rozwijanieumiejęt

ności interakcji i 

mówienia(rozmow

a z odgrywaniem 

roli; odpowiedzi 

na pytania) 

 

–zrozumiećtekstczytany 

ipoprawniedopasowaćdo

niegozdjęcia 

–ogólnie zrozumiećtekst 

zesłuchuipoprawnie 

przyporządkowaćtytuły 

donagranychfragmen- 

tów 

–zaproponowaćznajomej 

zRosjizwiedzanie 

miastawPolsce 

– udzielić w miarę poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

–
dokładniezrozumiećtekst
czytanyipopraw- 
niedopasowaćdoniego 
zdjęcia 

–
szczegółowozrozumiećtek
stzesłuchuiprawi- 
dłowoprzyporządkowaćty
tułydonagranych 
fragmentów 

–zaproponowaćznajomej 
zRosjizwiedzanie 
miastawPolsce 
zuzasadnieniemwyboru 
ciekawychmiejsc 

– udzielić poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tematyką 

rozdziału 

 

Podr. s.79 

ćw.1,3 

Podr. s.79 

ćw.2,4,5 

Podr. s.79 

ćw.6 

Podr. s.79 

ćw.7 

 Według 

WSOiPSO 

1 

 
Rozdział6 Lekcja1 

   
М

о
ск

в
а
 

Informacje 

oMoskwie 

–wymienićcztery 
(zośmiu)podstawowych 
informacjioMoskwie 

–opowiedziećojednym 
zzabytkówMoskwy 

–powiedzieć,cochciałby 
zobaczyćwMoskwie 

–zreferowaćpoznane 
informacjeoMoskwie 

–opowiedziećokilku 
poznanychzabytkach 
Moskwy 

–opowiedzieć,co 
chciałbyzobaczyć 
wMoskwieidlaczego 

Podr. s.80 Ustnie– 
opowiadanie 
oMoskwie 

Według 

WSOiPSO 

1 

Opis ilustracji –nazwaćkilka zabytków 

przedstawionychna 

ilustracjach 

–nazwaćwszystkiezabyt- 

kiprzedstawionenailu- 

stracjach 

ikrótkoopisaćkażdyznich 

Podr. s.80 
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Rozdział6 Lekcja2 
   

М
о
ск

о
в

ск
и

й
 К

р
ем

л
ь

 

Informacje 
oKremlu 

–wymienićcztery 

(zsiedmiu)podstawowych 

informacjioKremlu 

–opowiedziećojednym 

zzabytkówKremla 

–zreferowaćpoznane 

informacjeoKremlu 

–opowiedziećokilku 

poznanychzabytkach 

Kremla 

–opowiedzieć,która 

zosobliwościKremla 

najbardziejgo 

zainteresowałaidlaczego 

Podr. s.81 Ustnie– 

opowiadanie 

oKremlu 

Według 

WSOiPSO 

1 

Opis ilustracji –nazwaćkilkazabytków 

przedstawionychna 

ilustracjach 

–nazwaćwszystkiezabytki 

przedstawionena 

ilustracjachikrótkoopisaćka

żdyznich 

Podr. s.81 

 
Rozdział6 Lekcja3 

   
У

са
д

ь
б

ы
 М

о
ск

в
ы

 PałaceMoskwy –wymienićnazwy 

wybranychdworków 

położonychwobrębie 

Moskwy 

–opowiedziećojednym 

znich 

–nazwaćwszystkie 
poznanedworki położone 
wobrębieMoskwy 

–opowiedziećonich 
iuzasadnić,który znich 
chciałbyzwiedzić 

Podr. s.82 Ustnie–opowiadanie 

odworkach 

położonych 

wobrębieMoskwy 

Według 

WSOiPSO 

1 

 

Rozdział6 Lekcja4 

 
Р

о
ж

д
ес

т
в

о
 

Х
р

и
ст

о
в

о
 

 

Boże Narodzenie 
wRosji 

–

pokrótceopowiedziećo

Świętach Bożego 

NarodzeniawRosji 

–

dokładnieopowiedziećoŚ

więtach Bożego 

NarodzeniawRosji 

Podr. s.83 Ustnie–opowiadanie 

oŚwiętach 

BożegoNarodzenia 

wRosji 

Według 

WSOiPSO 

1 

Przepisna 
potrawęwigilijnąs
ocziwo 

–wymienićskładniki 

potrawywigilijnej 

socziwo 

–

opowiedzieć,zczegoijakpr

zyrządzasiępotrawęwigilij

nąsocziwo 

Podr. s.83 Ustnie–opowiadanie 

opotrawiewigilijnej 

 


