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WARUNKI

Studium Języków Obcych
CEL: Poznanie alfabetu rosyjskiego: litery pisane, drukowane, wymowa
Wprawki językowe: zwroty służące powitaniu, pożegnaniu, słuchanie i
budowanie krótkich dialogów sytuacyjnych. Wykorzystywanie
podobieństw języków polskiego i rosyjskiego. Kształtowanie sprawności
językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.
ZAKRES: alfabet rosyjski, realioznawstwo: quiz – co wiemy o Rosji,
nazwy państw i narodowości, przedstawienie siebie i swojej rodziny i
znajomych, miejsca zamieszkania, opisanie rozkładu mieszkania, pokoju
;czas wolny- zainteresowania, plany: dokąd pojedziesz latem lub zimą
krótkie telefoniczne rozmowy sytuacyjne ( zwroty na przywitanie się,
pożegnanie, umiejętność podtrzymania rozmowy), sposoby określania
różnicy wieku, założenie konta mailowego, jak zarejestrować się na czacie,
jak wypełnić formularz wizowy, jak sprawdzić numer pociągu do Rosji,
nazwy dni tygodnia, umiejętność mówienia o planach na najbliższe dni,
jakich języków i gdzie się uczysz, ustalanie miejsca spotkania, wyjazdu itp.
Liczebniki porządkowe 1-10.Liczebniki główne 1-100.
ADRESAT KURSU: STUDENCI, DOKTORANCI, PRACOWNICY
1.Zapoznanie z Rosją, „ciekawostki rosyjskie” .Alfabet rosyjski. Nazywanie
przedmiotów i osób. Przedstawianie siebie i innych. Zainteresowania.
Drzewo genealogiczne.
2. Zaimki pytające, czasowniki w czasie teraźniejszym, nazwy
zainteresowań, określenia członków rodziny. Fonetyka: intonacja zdania
twierdzącego i pytającego. Wymowa samogłosek akcentowanych.
Zapisywanie pojedynczych zwrotów.
3.Kraje i narody Europy. Przedstawianie się: wiek i wygląd.
4.Pytaniea o miejsce i kierunek. Zwroty określające wiek. Zaimki osobowe.
Połączenie liczebników 1, 2-4, 5 i powyżej z rzeczownikami.
5.Czytanie: udzielanie informacji, odnajdywanie informacji zgodnej /
niezgodnej z prawdą.
6.Opis mieszkania, pokoju.
7.Przygotowanie do podróży do Rosji.
8. Słuchanie wielokrotny wybór. Mówienie: dialogi/opis ilustracji.
9.Czas przyszły. Czas teraźniejszy. Czasowniki zwrotne(wybrane).Rekcja
czasownika. Odmiana czasownika.
10.Nazwy dni tygodnia, nazwy pomieszczeń i mebli. Przyimki służące do
określania położenia.
11.Deklinacja czasowników w połączeniu z przyimkiem.
12.Liczebnki porządkowe 1-10.
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetowej SJO ze wskazaniem
wybranej grupy,
obecność na zajęciach zerowych,
podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za
prowadzenie kursu dokształcającego
wniesienie opłaty za kurs,
liczebność grupy- max 15 osób
Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

ZALICZENIA KURSU

UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W
WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

1.Słuchanie: Student będzie rozumieć nieskomplikowane pytania i
odpowiedzi w sytuacjach o charakterze towarzyskim, rodzinnym, będzie
mógł odebrać proste wiadomości przez telefon.
2.Mówienie: Student będzie umiał wypowiadać proste sformułowania o
podstawowym charakterze, przedstawić się, nazwać dni tygodnia,
przedmioty w mieszkaniu, pomieszczenia, nazwy członków rodziny i
znajomych, zapytać o informację.
3.Czytanie: Student będzie umieć czytać wyrazy, krótkie zdania pisane i
drukowane. posługiwać się słownikiem, rozumieć proste instrukcje,
poszczególne słowa np. nazwy mebli, czytać proste notki np. rozkład jazdy
pociągów, liczebniki porządkowe 1-10. Liczebniki główne 1-100.
4.Pisanie: Student będzie umieć napisać poszczególne słowa, zwroty,
krótkie notatki, informacje.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

6.10.2017 do 12.10.2017

CZAS TRWANIA
KURSU

październik 2017 do luty 2018

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen
umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie
internetowej SJO.

KIEROWNIK KURSU

Tamara Pochopin, (t.pochopin@po.opole.pl)

KONTAKT

t.pochopin@po.opole.pl; sjo@po.opole.pl; kursy.sjo@po.opole.pl

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

Kurs nowy. Termin zajęć do uzgodnienia z grupą. Spotkanie „zerowe”: 17.10.
wtorek godz.16.30 sala 105.
Prowadzący: Jolanta Jankowska

