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Nauka języka rosyjskiego 
w Internecie 

W Internecie działa 
specjalny tryb 
przekazywania wiedzy, 
tryb, który ma swoje 
zalety i wady... 
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 NAUCZYCIELE  
• Ilustracje do 

fragmentów lekcji 
• Video-lekcja 
• Gry-zadania online 

(leksyka) 
• Stworzenie treningu 

gramatycznego 
• Korepetycje  
• Przesyłanie zadań 
• Sprawdzanie zadań, 

poprawienie błędów 
• Podwyższenie 

kwalifikacji zawodowej , 
aktualizacja wiedzy, 
poszerzenie kontaktów 
 

UCZNIOWIE  
• materiał 

krajoznawczy do 
wykonania zadań 

• źródła do 
sprawdzenia 
poprawności 
gramatycznej 

• trening 
• partnerzy do 

komunikowania w JR 
• pomoc lektora 
• cały kurs JR 
• audio, video 
• słownik 

 



4 

Internet daje możliwość nie tylko 
nauki języka od zera, lub pogłębienia 
jego znajomośсi, lecz także rozwijania 
umiejętności mowy potocznej (skype), 
ogólnych umiejętności 
komunikowania się, podniesienia 
poziomu wiedzy krajoznawczej, 
kultury osobistej,  tolerancji świata 
wielojęzycznego. 
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W  a  d  y   

 

Brak gwarancji jakości 
produktu informacyjnego! 

W  a  d  y   
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• EduFind :naucz się rozmawiać po 
rosyjsku! 

• Научиться говорить на русский 
  a 
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• В этом разделе LiveRus.com ® нашем 
сайте представлены Интернет 
Мультимедиа курсы русского 
языка. Он предназначен, чтобы 
помочь вам избежать многих 
типичных людей проблемы изучения 
иностранных языков и русского языка 
в частности сталкиваются с. 

• Используя только квалифицированным 
родной русский лингвистов 
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• TEST ON-LINE - LingRos.pl 

Test znajomości języka rosyjskiego 

• Gratulacje!!! - Ukończyłeś/aś "Test 
znajomości języka rosyjskiego". 

Uzyskałeś/aś punktów: 30 z 30 możliwych. 
Zdobyłeś/aś 100% poprawnych 

odpowiedzi. Idealnym kursem dla Ciebie  

 

będzie ŚREDNIOZAAWANSOWANY  
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W A D Y 

W wielu przypadkach porad 
gramatycznych czy leksykalnych 
udziela nie specjаlista, lecz przeciętny 
native speaker- To jest niebiezpieczne! 
Bo nie każdy Rosjanin i nie zawsze 
potrafi poprawnie użyć formy czy 
wyrazu... 
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„Można co prawda zorientować się, kiedy 
mamy do czynienia z czymś 
bezwartościowym, słabym czy też 
prowokującym pod względem formy i treści, 
tego doświadczenia nabiera się jednak 
często w dość dotkliwy sposób…” 

 

Barbara Chlebda 

Przewodnik  po stron@ch Runetu 
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• Metodycznie niepoprawna 
praca z zasobami Internetu 
może doprowadzić do 
powstania fałszywych 
stereotypów a nawet 
ksenofobii. 
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• Nauka JRO pozwala Europejczykom na 
głębsze poznanie duszy narodu oraz 
realiów  życia współczesnej Rosji, a 
czasem dodaje nowych  barw  w  
odpowiedzi na tradycyjne pytania. 

• Możliwość  komunikacji z rówieśnikami 
lud kolegami w sferze zawodowej jest 
bodźcem do integracji  w dzisiejszej 
Europie 
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• W trakcie przerabiania 
wirtualnej lekcji mamy 
możliwość przerwania nauki w 
dowolnym czasie, powrotu do 
niej, jak również do ponownego 
przerobienia  materiału, 
dokonania powtórki według 
własnej woli oraz planów.  
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KURSY ONLINE - LingRos.pl 

 

http://www.lingros.pl/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_1367627_XS1.jpg
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Oferujemy następujące kursy: 

• KURSY ROSYJSKI DLA FIRM ONLINE – Kurs 
rosyjskiego online dla pracowników firm. 

• KURS ROSYJSKI NA CO DZIEŃ ONLINE – 
Jest to kurs rosyjskiego, który realizujemy 
na trzech poziomach 
nauczania: Początkującym, bazowym i śre
dniozaawansowanym. 

• KURS EGZAMINACYJNY ONLINE – Kurs 
gimnazjalny i maturalny 

http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kurs-dla-firm-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/rosyjski-na-co-dzien-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/rosyjski-na-co-dzien-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/rosyjski-na-co-dzien-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/rosyjski-na-co-dzien-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/rosyjski-na-co-dzien-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kursy-egzaminacyjne-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kursy-egzaminacyjne-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kursy-egzaminacyjne-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kursy-egzaminacyjne-online
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• KURS ROSYJSKI INTENSYWNY 
ONLINE – W tej kategorii masz 3 
rodzaje kursów do wyboru:  

Kurs intensywny egzaminacyjny 
(kurs gimnazjalny i maturalny), 

 Kurs rosyjskiego dla 
wyjeżdżających do krajów 
rosyjskojęzycznych i  

Kurs wakacyjny. 
 

http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kurs-intensywny-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kurs-intensywny-online
http://www.lingros.pl/kursy-online-rosyjski/kurs-intensywny-online
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• Kurs "Rosyjski na Szóstkę Część 1" 
obejmuje podstawy języka 
rosyjskiego w zakresie słownictwa i 
gramatyki. 
Dzięki temu kursowi nauczysz się ok. 
2000 słów i zwrotów z 
następujących zagadnień 
tematycznych: 
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Powitania, pożegnania i pozdrowienia 

Zawody i miejsca pracy 

Określanie godzin i wieku osób 

Rodzina i podobieństwa 

Liczby i dni tygodnia 

Zainteresowania i hobby 

Pory roku 

Ubieranie się 
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Kolory 

Wnętrze mieszkania 

i meble 

Jedzenie 

Pogoda 

Wakacje 

Zakupy 
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Gramatyka kursu "Rosyjski na Szóstkę 

Część 1" obejmuje m.in. zagadnienia: 

Alfabet (cyrylica) 

Zdania twierdzące, pytające i 

przeczenia 

Odmiana czasowników w czasie 

teraźniejszym 

Zaimki wskazujące 

Czasowniki zwrotne 
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Odmiana rzeczowników 

przez przypadki 

Czasowniki nieregularne 
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Rosyjski Tylko Ze Mną  
Lekcja 1 

• Zanim przejdziemy do lekcji, muszę Ci 
podać kilka istotnych informacji 
dotyczących naszego kursu. Rosyjski 
alfabet różni się od polskiego. Po każdej 
lekcji będę Ci wyszczególniała litery 
pojawiające się w niej, aż do całkowitego 
wprowadzenia alfabetu.  
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• Druga sprawa - to akcent. W języku rosyjskim 
nie jest on związany z przedostatnią sylabą, 
jak to ma miejsce w języku polskim. Może 
padać na różne sylaby. Ja będę go zaznaczała 
w nowych wyrazach poziomą kreską pod 
samogłoską, która występuje w sylabie 
akcentowanej. Ma to na celu ułatwienie Ci 
nauki i wymowy. Jednak wiedz, że spełnia on 
jedynie rolę pomocniczą dla Ciebie i w 
gazetach czy książkach go nie znajdziesz, no 
chyba że są to książki, z których można uczyć 
się rosyjskiego.  
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Rozmowę zazwyczaj zaczynamy od przywitania się. „Cześć” 

- to po rosyjsku: 

П (mała litera to: п) – odpowiednik polskiej litery „p”  

р (duża litera to: Р) - odpowiednik polskiej litery „r”  

и (duża litera to: И) - odpowiednik polskiej litery „i” 

в (duża litera to: В) - odpowiednik polskiej litery „w” 

е (duża litera to: Е) - to połączenie „i” oraz „e”; czytamy jak 

„ie” – w środku wyrazu i jak „je” na początku wyrazu oraz 

po samogłosce 

т (duża litera to: Т) – odpowiednik polskiej litery „t”. 

W ten oto sposób rozszyfrowaliśmy rosyjskie litery 

drukowane w słowie powitalnym: „Привет!”. 
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Как тебя зовут?                      Jak masz na imię? 

как – oznacza „jak” (prawie tak samo jest 

po polsku) 

тебя – dosł. „ciebie” 

зовут – dosł. „zwą”. 

Całe zdanie dosłownie zabrzmi: „Jak cię 

zwą?”, ale po polsku raczej tak się nie mówi, 

prędzej powiemy: „Jak masz na imię?”.  
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W nauce języka obcego, w tym 
rosyjskiego, ogromną rolę odgrywa 
słuchanie. Zanim zaczniemy sami w 
naturalny sposób formułować zdania 
po rosyjsku musimy spędzić wiele 
godzin słuchając innych osób 
posługujących się tym językiem, 
najlepiej - tak zwanych native 
speakers . 
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Kurs do nauki ze słuchu (Rosyjski Mp3) 

 Samouczek Lingo to skuteczny i szybki sposób na 

opanowanie nowoczesnego języka rosyjskiego zarówno 

dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz 

zaczynali.  

Dzięki aktualnej tematyce dasz sobie radę w podróży, 

na spotkaniu ze znajomymi i u lekarza, porozmawiasz 

służbowo lub prywatnie przez telefon. Dialogi i 

słownictwo nagrane z udziałem rodowitych Rosjan i 

polskiego lektora. 

Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do 

B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. 
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Rosyjski w pracy „1000 podstawowych słów i 

zwrotów" (kurs Mp3 do słuchania) - Lekcje 

Audio 

Audio Kurs do samodzielnej nauki ze słuchu 

przeznaczony dla osób wyjeżdżających do 

pracy za granicę oraz tych, którzy używają 

języka rosyjskiego w pracy. Kurs obejmuje 10 

lekcji uczących najważniejszych słów i zwrotów 

używanych w codziennych sytuacjach oraz 4 

grupy tematyczne, prezentujące przydatne 

słownictwo w różnych miejscach pracy.  

Kurs dostępny jest również w wersji na iPod. 
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Adresy Polnetu 
onet.pl/ 
wp.pl/ 
interia.pl/ 
• (audio) nexto.pl?pid=18150 
• epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs 
centrumrosyjskie.pl    (Wrocław) 
 

 
LingRos.pl 
6ka.pl 
Bukwa.pl 
blin.pl 
 

http://www.onet.pl/
http://www.wp.pl/
http://www.wp.pl/
http://www.interia.pl/
http://www.nexto.pl/?pid=18150
http://www.nexto.pl/?pid=18150
http://www.nexto.pl/?pid=18150
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
http://epartnerzy.com/audiobooki/rosyjski__superkurs
mailto:biuro@centrumrosyjskie.pl
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R U N E T 
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Ruscorpora.ru 

• 300 mln słów 

Korpusy-  

• multimedia 

• potoczny 

• akcentologii i t.p. 

Przeznaczony dla badań leksyki i gramatyki, 

sprawdzenia  uzusu 

 



33 

Russian on-line 

Dla poziomu elementarnego 

• Kurs fonetyki i pisowni (122 video, 1109 
ćwiczeń); 

• Alfabet rosyjski z przykładami 
brzmiącymi; 

• Rosyjskie liczebniki; 

• Gramatyka (44 tematy, 1370 ćwiczeń). 

 



34 

• Dla poziomu bazowego 

• gramatyka(24 tematy, 720 ćwiczeń); 

• Porozmawiajmy po rosyjsku! (24 
tematy: «Приветствие», 
«Прощание», «Знакомство», 
«Комплименты», 
«Благодарность», «Извинение», 
«Просьба»,  «Погода», «Деньги» и 
др.) 
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doc-style.ru 

Wzory tekstów dokumentów, 
typowe konstrukcje  dla  
napisania listów, ofert, 
podań, umów i innej 
dokumentacji 
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Adresy Runetu 

• Ruscorpora.ru 
• russkoeslovo.org   
• Russian on-line 

• Gramota.ru 
• Gramma.ru 
• mapryal.edu 
• ropryal.edu 
•  philol.ru   (Uniw-.Mosk.) 
• webcenter.ru/~- ruslang     

    (Inst.Puszkina)  

• gi-akademie.com/ru/new_video 
 

http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
http://www.gi-akademie.com/ru/new_video
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Переводчик 
 Transёr 

 • сеть помогает россиянам 
интегрироваться в европейское 
сообщество 

• sieci ułatwia integrację Rosjanie we 
Wspólnocie Europejskiej 

 

• osobowy, osobisty, własny, prywatny 

• кровать, личное, личное, частные 
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Czy  e-nauczanie to nasza 
przyszłość? 

 

•Owszem, ale jest wiele 
do przemyślania, a 
jeszcze więcej do 
zrobienia... 
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Najlepsze życzenia z okazji Dnia 
Języków w Europie! 


