Lista pytań na egzamin semestralny z języka rosyjskiego
dla słuchaczy CKU Nr 1
kl. II sem. I L.O. dla dorosłych (forma zaoczna)
Nowa podstawa programowa

1) Jak tworzymy przysłówki w jęz. rosyjskim?
2) Jak tworzymy przymiotniki w jęz. rosyjskim?
3)Odmieo w liczbie pojed. i mnog. w czasie teraźo. czasownik " покупать ".
4)Odmieo w czasie przyszłym w liczbie pojed. i mnog. czasownik " купить".
5)W jaki sposób tworzymy tryb rozkazujący w jęz. rosyjskim?
6)Odmieo w licz. pojed. i mnog.w czasie teraźo. czasownik " одеваться".
7)Odmieo w licz. pojed. i mnog. w czasie teraźo. czasownik "гулять".
8)Przetłumacz na język rosyjski słowa i wyrażenia:
a)bezchmurnie, powietrze, deszcze , błyskawica , pochmurno, świeże
powietrze, słonecznie, ciśnienie atmosferyczne, wieje wiatr, burza, prognoza
pogody, zachmurzenie, jeździd na nartach, przebiśnieg, chmura ,rzucad się
śnieżkami, jeździd na łyżwach, odpoczynek.
b)bochenek chleba, zważyd, cukierki, produkty mleczne, dział mięsny, kotlet
schabowy, sklep spożywczy, biały ser, czekolada, krawat, sprzedaż, cebula,
centrum handlowe .
c)ubrad się z gustem, princeska, buty na obcasie, kapelusz, spódnica, futro,
marynarka.
9)Opowiedz, jak spędziłeś letnie wakacje.
10)Opowiedz o wczorajszej i dzisiejszej pogodzie, porównując je.
11)Opowiedz o zaletach jesieni.
12)Wolisz lato, czy zimę? Porównaj te pory roku.

13)Opowiedz o plusach i minusach zimy.
14) Dzisiejsza prognoza pogody-opowiedz o niej.
15)Poled koledze zrobid zakupy; ułóż listę tych zakupów.
16)Poradź koleżance, w jakich kolorach jest jej do twarzy.
17)Opowiedz o Świętach Bożego Narodzenia w Rosji i w Polsce.
18)Opowiedz o Sankt-Petersburgu; pomniki, osobliwości, historia miasta.
19)Doradź koledze, jak ma się ubrad do szkoły, na dyskotekę i do teatru.
20)Czy interesujesz się modą? Udziel odpowiedzi, wykorzystując argumenty.
21)Wymieo nazwy sklepów i działów sklepowych.
22)Nazwij podstawowe produkty żywnościowe.
23)Wypowiedz się na temat własnego stylu ubierania się.
24)Zrelacjonuj przebieg imprezy urodzinowej.
25)Opisz prognozę pogody dla czterech pór roku.
26)Wymieo nazwy miesięcy w języku rosyjskim.
27)Wyjaśnij znaczenie poznanych frazeologizmów w języku rosyjskim.
28)Jak tworzymy pytania w mowie zależnej?
29)Jakie są przysłowia w jęz. rosyjskim związane z ubieraniem się?
30)Jak nazywają się niektóre typowo rosyjskie słodycze i wypieki?
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