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Język rosyjski  “Wiem, co trzeba”        aktualizacja 08.10.2018 

Październik kl. 3 LO  podstawa 

Zagadnienia: 
На досуге. Wyjście do teatru, do kina. 

Krótka	  forma	  użytkowa	  (reklama)	  

Zdania	  	  złożone	  podrzędnie	  przydawkowe	  połączone	  zaimkiem	  względnym	  Zdania	  	  złożone	  podrzędnie	  przydawkowe	  
połączone	  zaimkiem	  względnym	  который	  z	  przyimkiem	  lub	  bez.	  

Rola środków ma- sowego przekazu w życiu codziennym. Czasownik 
пользоваться	  Zaimki	  wskazujące:	  этот,	  тот	  

Zadania:	  

1. Zestawić	  słowniczek	  podstawowych	  zwrotów	  związanych	  z	  teatrem.

2. Uzupełnij	  zdania,	  żeby	  miały	  sens:
a) На	  выставке	  было	  много	  картин,	  но…………………………………………………………………	  
b) Икону	  	  Святая	  Тройца	  написал	  …………………………………………………………………………	  
c) Вчера	  вечером	  по	  телевизору………………………………………………………………………..	  
d) В	  этом	  спектакле………………………………………………………………………………………………	  

3. Napisz	  e-‐meil	  ,	  w	  którym	  zaprosisz	  kolegę,	  koleżankę	  do	  teatru	  na	  spektakl	  (	  nazwa	  teatru,
spektaklu,	  dzień,	  godzina,	  gdzie	  się	  spotkacie)
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4.   	  Połącz	  zdania	  pojedyncze	  w	  podrzędnie	  złożone	  przydawkowe	  za	  pomocą	  	  zaimka	  

„который”	  w	  odpowiedniej	  formie.	  

	  

В	  фильме	  играет	  актриса.	  Я	  её	  очень	  люблю.	  

	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

На	  выставке	  я	  видел	  картину	  Шишкина.	  Она	  мне	  очень	  понравилась.	  

	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

В	  театре	  игрла	  изестная	  актриса.	  Я	  	  вчера	  встретил	  её	  на	  улице.	  

	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Это	  мой	  друг.	  Его	  не	  было	  вшколе.	  

	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

5.   	  Napisać	  kilka	  zdań	  na	  temat	  środka	  masowego	  przekazu,z	  którego	  najczęściej	  korzystasz	  
(kiedy,	  gdzie	  i	  jak	  często)	  

	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

6.   Przetłumacz:	  
  Ta	  książka	  mi	  się	  nie	  podoba,	  proszę	  mi	  dać	  tamtą………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Ten	  dom	  jest	  wysoki,	  a	  tamten	  niski………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
To	  drzewo	  jest	  stare	  i	  zielone,	  a	  to	  	  bardzo	  	  małe	  	  ……………………………………………………………………...	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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7.   Przetłumacz	  zaimki	  wskazujące:  zaimki  wskazujące:  
этот  -  ten  
тот  -  tamten  
это  -  ………………  
то  -  ………………………  
эта  -  …………………………  
та  -  ……………………………  
эти  -  ………………………  
те  -  ………………………	  
	  

8.   Odmień	  przez	  przypadki	  zaimki:	  этот  i  тот  .	  
	  


