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Oferta kursu języka rosyjskiego  
dla grupy słabo zaawansowanej A2 

Nazwa grupy:  

Rosyjski przez Internet 

 
Termin oraz charakter zajęć:  

poniedziałki, środy 19.30 – 21.00. Prowadząca – Ekaterina Rozhko.  
Zajęcia prowadzone w konwersacji grupowej na Skype. 
 

Suma godzin lekcyjnych w ramach kursu:  

130 godzin lekcyjnych (65 spotkań po 90 minut) 

 

 

Całkowity koszt kursu:   

1600 zł  

  

Możliwość opłaty w ratach:   
Tak. 8 miesięcznych opłat po 200 zł, przelewem, na numer konta bankowego: 

Nest Bank 32 2530 0008 2007 1012 1822 0001 

 

 

Harmonogram zajęć:  
11 maja 2020 – 23 grudnia 2020  
Dokładny harmonogram z wyszczególnieniem wszystkich zajęć dostępny w osobnym pliku.  

 

Osoby, opłacające z góry cały kurs uzyskają zniżkę - 50 zł. 

  
Co zyskasz po 90 godzinach lekcyjnych? 

 

 Po ukończeniu kursu uczniowie opanowują język w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację w większości typowych sytuacji z życia prywatnego oraz zawodowego, 

potrafią tworzyć spójne wypowiedzi o średnim stopniu trudności, wyrażać swoje zdanie na 

różne tematy oraz argumentować je, opisywać swoje zamierzenia, doświadczenia i wrażenia. 
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Programowy podręcznik:  

„ОТ А ДО Я” CZĘŚĆ II  

Autor: Anna Wrzesińska Każdy 

podręcznik składa się z 7 rozdziałów 

tematycznych oraz rozdziału 

powtórzeniowego z całego kursu.  

Poszczególne rozdziały zawierają aktualne, 

ciekawe teksty, dialogi i ćwiczenia służące 

opanowaniu zwrotów niezbędnych w 

danych sytuacjach życia codziennego 

(zawodowego i osobistego).  

Po każdym rozdziale znajdziesz lekcję 

powtórzeniową, zawierającą najważniejsze 

zwroty i słownictwo oraz ćwiczenia 

utrwalające, a także banki słownictwa, 

które możesz ściągnąć także w formie mp3 

i w wolnych chwilach powtarzać słówka.  

W podręczniku są też ćwiczenia oraz 

miejsce na notatki, nie musisz więc nosić 

ze sobą dodatkowych zeszytów – 

wszystko, czego potrzebujesz masz w 

jednej książce. 

 

 

 

 

Programowe ćwiczenia:  

Rosyjski w tłumaczeniach  

autor: Katarzyna Łukasiak  

Dzięki tej serii poznasz zasady pisowni i 

gramatyki, utrwalisz wiedzę i w praktyczny 

sposób przećwiczysz umiejętność 

mówienia. Dołączone płyty CD (mp3) to 

kurs audio, który składa się z kilku godzin 

nagrań wszystkich zdań zawartych w 

książce.  

Książki zawierają:  

 zaznaczony akcent wyrazowy, dzięki 

czemu nauczysz się poprawnie posługiwać 

językiem w mowie i piśmie,  

 setki zdań i wyrażeń przydatnych na 

co dzień, ułożonych według zagadnień 

gramatycznych,  

 teorię w języku polskim umieszczoną 

obok zdań, dzięki czemu na przykładach 

poznasz zasady gramatyczne języka 

rosyjskiego,  

 trzy płyty CD (mp3) z kursem audio, 

pomagającym w utrwaleniu przyswojonej 

wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym 

konstruowaniu zdań,  

 jasny, nowatorski i przystępny układ 

stron usprawniający proces nauki.  
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