
  5    Quiz realioznawczy.

Materiał leksykalno-gramatyczny Umiejętności – uczeń potrafi:Tytuł lekcji               Strona

Провáрь себã! Раздáл I, II, III 30

Nazwy miesięcy i pór roku.
Nazwy niektórych zwierząt.
Słownictwo dotyczące pogody.
Słownictwo dotyczące życia w mieście i na wsi. 
Słownictwo związane z parkami krajobrazowymi 
i rezerwatami przyrody. 
Czasowniki наблюдàть, посещàть / посетâть.
Rzeczowniki друг, брат, дáрево, лист w liczbie mnogiej.
Przymiotniki w stopniu wyższym интерáснее, чâще, 
тâше, бæльше, лçчше, хçже.
Przysłówki w stopniu wyższym скучнáе, бæльше, лçчше, 
чâще, тâше.

• opisać pogodę w różnych porach roku.
•  przedstawić wady i zalety życia w mieście 

i na wsi
• opisać przebieg wycieczki szkolnej
•  poinformować, co wolno i czego nie wolno 

robić w parku krajobrazowym
•  używać liczebników 2, 3, 4 

z przymiotnikami i rzeczownikami
•  używać form stopnia wyższego 

przymiotników i przysłówków
•  poprawnie używać konstrukcji 

z wybranymi czasownikami.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „Бçду жить в гæроде” lub „Бçду жить в дерáвне”.

Nazwy niektórych dyscyplin sportowych i imprez sportowych.
Nazwy niektórych obiektów sportowych. 
Słownictwo związane z uprawianiem sportu.
Rzeczowniki соревновàния, чемпионàт, кçбок, матч 
z przyimkiem по.
Czasowniki интересовàться, увлекàться, занимàться, 
забæтиться, соревновàться, учàствовать, болáть  
за когæ.
Wyrażenie друг дрçга, друг дрçгу, друг с дрçгом,  
друг о дрçге.
Rzeczownik медàль.
Rzeczowniki nieodmienne дзюдæ, каратå, интервьä.
Rzeczowniki skrótowce велоспæрт, велошлáм, велопрокàт.

•  wymienić nazwy dyscyplin i imprez 
sportowych

• wymienić nazwy obiektów sportowych
•  zadać pytanie o rolę sportu w życiu 

i udzielić na nie odpowiedzi
•  opowiedzieć o sukcesach polskich 

sportowców
•  opowiedzieć o sporсie osób 

niepełnosprawnych 
•  poprawnie używać konstrukcji 

z wybranymi czasownikami.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „Лçчшие пæльские спортсмáны”.

Nazwy niektórych chorób i dolegliwości.
Nazwy lekarstw i środków medycznych w domowej 
apteczce.
Nazwy niektórych specjalizacji lekarskich. 
Słownictwo dotyczące stanu zdrowia.
Słownictwo związane z leczeniem i udzielaniem pierwszej 
pomocy.
Rzeczowniki грипп, ангâна, простçда, воспалáние 
лёгких.
Czasowniki чçвствовать себã, болáть / заболáть чем, 
ухàживать за кем?.
Wybrane formy trybu rozkaującego.
Konstrukcja у когæ болâт что.
Zaimki przeczące никтæ, ничтæ, никогæ, ничегæ.
Przysłówki никогдà, нáкогда.

•  wymienić nazwy podstawowych lekarstw 
i środków opatrunkowych

• nazwać kilku lekarzy różnych specjalizacji
•  zadać pytanie o samopoczucie i udzielić na 

nie odpowiedzi
•  powiedzieć, na co ktoś chorował lub 

choruje
• poinformować, co kogo boli
•  powiedzieć, co robi, aby nadrobić zaległości 

w szkole z powodu nieobecności
•  udzielić odpowiedzi na pytania 

dyspozytora pogotowia ratunkowego
•  wymienić nazwy podstawowych czynności 

ratujących życie
•  powiedzieć, co należy robić, aby nie 

chorować.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „Здорæвый æбраз жâзни”.

1. Мы и культçра  32

2. Литератçра и фильм  34

3. „М” как мçзыка и... музáй  36

4. Повторãем, не забывàем!  38

Nazwy niektórych imprez kulturalnych.
Nazwy gatunków filmowych.
Nazwy gatunków muzycznych.
Słownictwo związane z imprezami kulturalnymi 
i uczestnictwem w różnych wydarzeniach.
Czasowniki слçшать, посещàть, обожàть, нрàвиться.
Konstrukcje z przyimkiem по: по одноимённому ромàну, 
по расскàзу, по мотâвам.
Rzeczowniki: музáй, филармæния, галерáя, кинотеàтр, 
теàтр, вèставка.
Zdania z przysłówkami поåтому i потомç что.

•  wymienić nazwy różnych imprez kulturalnych
•  opowiedzieć o uczestnictwie rosyjskiej 

młodzieży w życiu kulturalnym
•  zasięgnąć i udzielić informacji na temat 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
•  krótko poinformować o autorze i jego utworach
•  opowiedzieć o swoim ulubionym pisarzu, 

o swojej ulubionej książce
• wymienić nazwy gatunków filmowych
• napisać krótką recenzję filmu
• wymienić nazwy gatunków muzycznych
• poinformować, jakiej muzyki słucha
•  objaśnić po rosyjsku znaczenie piktogramów 

w muzeum
• powiedzieć, czy lubi chodzić do muzeów
• uzasadnić swoją opinię.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „Мой любâмый фильм”.
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1.  Послезàвтра ожидàется 
похолодàние...  6

2. В гæроде âли в дерáвне  8

3. В пàрке и в заповáднике  10

4. Повторãем, не забывàем!  12

1. Вы лäбите спорт?  14

2. Готæвы? На стaрт!  16

3. Рекæрды бывàют рàзные...  18

4. Повторãем, не забывàем!  20

1. Мàша заболáла ангâной!  22

2. Нас спасàет скæрая!  24

3.  Он никогдà ничáм  
не болáет!  26
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Nazwy ważnych wynalazków.
Nazwy wybranych urządzeń elektronicznych.
Słownictwo związane z korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych.
Słownictwo dotyczące roli Internetu.
Słownictwo związane z zasadami etykiety 
w Internecie.
Czasownik изобрестâ.
Czasownik пæльзоваться чем.
Konstrukcje нàдо, мæжно, нельзã, необходâмо + 
bezokolicznik.
Rzeczowniki zakończone w mianowniku na -ий, -ия, 
-ие: гáний, истæрия, изобретáние. 
Niektóre skróty stosowane przez internautów пжлст, 
про100, прст, спсб, спс, прив. 
Zdania pytające z partykułą ли.

•  wymienić nazwy niektórych ważnych 
wynalazków

•  wymienić nazwy wybranych urządzeń 
elektronicznych

• powiedzieć, do czego służy smartfon
•  wypowiedzieć się na temat plusów i minusów 

Internetu
•  powiedzieć, jak należy zachowywać się 

w Internecie
•  poprawnie używać zwrotów ze słowami нàдо, 

мæжно, нельзã, необходâмо
•  prawidłowo używać rzeczowników 

zakończonych na -ий, -ия, -ие
•  poprawnie używać form czasownika изобрестâ 

w czasie przeszłym
•  poprawnie używać konstrukcji z wybranymi 

czasownikami. 
• zadać pytanie z partykułą ли.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „Сàмые вàжные изобретáния XX вáка”.

Słownictwo związane z ochroną środowiska. 
Słownictwo dotyczące zachowań proekologicznych. 
Słownictwo związane z międzynarodową wymianą 
młodzieżową. 
Słownictwo dotyczące Rosji, jej historii, geografii 
i kultury.
Czasowniki забæтиться i беспокæиться.
Wybrane formy trybu rozkazującego, np.: уступàйте, 
здорæвайтесь, слçшайте, приходâте.
Konstrukcje wyrażające wartości przybliżone минçт 
сæрок, часæв в шесть, мáтров двáсти.
Zaimki wskazujące bliższe åтот, åта, åто, åти.
Zaimki wskazujące dalsze тот, та, то, те.

•  zrozumieć treść sloganów o tematyce 
proekologicznej

•  powiedzieć, co można robić na rzecz ochrony 
środowiska

•  opowiedzieć o plusach międzynarodowej 
wymiany szkolnej

•  zrozumieć porady dla cudzoziemców 
odwiedzających Rosję

•  udzielić kilku porad obcokrajowcom 
przyjeżdżającym do Polski

•  powiedzieć, z czym kojarzy mu się Rosja oraz 
opowiedzieć o swoich planach i marzeniach 
z nią związanych

•  poprawnie używać szyku przestawnego 
wyrazów dla określenia wartości przybliżonych

•  poprawnie używać konstrukcji z wybranymi 
czasownikami. 

•  prawidłowo stosować zaimki wskazujące 
bliższe i dalsze.

Powtórzenie materiału. Zadania sprawdzające. Projekt „10 причâн, по котæрым полãки лäбят своä рæдину”.

Słownictwo związane z przyrodą i klimatem Rosji.

Słownictwo związane z rosyjską sztuką filmową.

Słownictwo związane z wybitnymi postaciami kultury i nauki rosyjskiej.
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Teksty do samodzielnego czytania 64

Komentarz gramatyczny 66

Słowniczki („polekcyjny” i alfabetyczny)        74 i 79

Klucz Провéрь себã! 88

1. От колесà до компьäтера  40

2. Интернáт вездá!  42

3.  Нетикáт и безопàсность  
в Сетâ  44

4.  Повторãем, не забывàем!  46

1. Молодёжь за эколæгию  48

2. Мы партнёры!  50

3. Знàю бæльше о Россâи  52

4. Повторãем, не забывàем!  54

Провáрь себã! Раздáл IV, V, VI      56

Прирæда и клâмат Россâи  58

В странá Х мçзы  60

Âми гордãтся россиãне  62

Вèбери прàвильные отвáты. Wybierz poprawne odpowiedzi. 

12.  Начàло и конáц 
Транссибâрской магистрàли – 
åто
А. Москвà и Иркçтск.
Б. Петербçрг и Владивостæк.
В. Москвà и Владивостæк.

13.  Маршрçтка – åто  
микроавтæбус, котæрый  
А.  áздит по маршрçтам 

городскâх автæбусов.
Б.  áздит тæлько по маршрçтам 

городскâх трамвàев.
В.  áздит тæлько по маршрçтам 

городскâх троллáйбусов.

14.  Пáрвый пàспорт молодèе 
россиãне получàют 
А.  на восемнàдцатый  

день рождáния. 
Б.  на шестнàдцатый  

день рождáния.
В.  на четèрнадцатый  

день рождáния.

15. Блäда рçсккой кçхни – åто
А. солãнка и блинè.
Б. пâцца и блинè.
В. солãнка и бâгос.

16. Пообáдать в Россâи мæжно 
А. в пирожкæвой.
Б. в пельмáнной.
В. в бутербрæдной.

1.  1 сентябрã 
россиãне отмечàют  
А. День Россâи.
Б.  День всех 

влюблённых.
В. День знàний.

2.  Россиãне отмечàют 
Рождествæ 
А. 25 декабрã.
Б. 1 январã.
В. 7 январã.

3.  Сàмый любâмый  
прàздник россиãн – åто
А. Пàсха.
Б. Нæвый год.
В. Сочáльник.

4. Мàсленица – åто 
А.  послáдняя недáля пáред 

Велâким постæм.
Б. недáля пáред Пàсхой.
В.  послáдняя недáля пáред 

Нæвым гæдом.

5. Сâмвол Мàсленицы – åто 
А. пирожкâ с мãсом.
Б. блинè.
В. кутьã.

6.  На прàздничном пасхàльном 
столá найдём
А. солãнку, крàшеные ãйца, пàсху.
Б. кулâч, крàшеные ãйца, кутьä.
В. кулâч, крàшеные ãйца, пàсху.

7. Сàмое стàрое метрæ нахæдится 
А. в Москвá.
Б. в Лæндоне.
В. в Варшàве.

8.  Человáк, котæрый  
интересçется метрæ –  
åто 
А. метрофàн.
Б. метрополитáн.
В. метронæм.

9. Протяжённость Транссâба – åто
А. æколо 3000 км.
Б. æколо 6000 км.
В. æколо 9000 км.

10.  Сàмый длâнный мост Транс-
сибâрской магистрàли – åто
А. мост чáрез рекç Амçр.
Б. мост чáрез рекç Вæлгу.
В. мост чáрез рекç Невç.

11.  Зâмние температçры  
Транссâба достигàют 
А. – 42оС.
Б. – 52оС.
В. – 62оС. 


