KLASA VII
15.12.2020r.
17.12.2020r.
Тема: Мои близкие.
1. Zapoznaj się z nowym słownictwem, przepisz lub wklej:

mama- маама

Nazwy członków rodziny
tata- паапа

brat- брат

siostra- сестраа

babcia- баабушка

wnuk- внук

wnuczka- внуачка

ciocia- тётя

syn- сын

rodzice- родиатели

siostrzenica, bratanica
-племяанница

siostrzeniec, bratanekплемяанник

wujek- дяадя

córka- дочь

żona- женаа

mąż- муж

dziadek- деадушка

rodzina- семьяа

kuzyn- двоюародный брат

kuzynka- двоюародная сестраа

bliscy- блиазкие

2. Przyjrzyj się ilustracji na str. 30 i udziel po polsku odpowiedzi na pytania zadane w języku
rosyjskim:
1) Кто на иллюстрации?
2) Где они находятся?
3) Сколько им лет?
3. Przeczyta 8 pytań do tekstu. Następnie wysłuchaj wypowiedzi Maszy (CD 46) i odpowiedz na
pytania- podręcznik str. 30 ćw. 1. W pytaniu najczęściej zawarta jest duża część odpowiedzi, więc
uważnie czytaj pytania, przykład:
1.Где живёт семья Маши?
Семья Маши живёт в Москве.
2.Что делают родители Маши? (Co robią rodzice Maszy?)
3.Что делают бабушка и дедушка Маши? (Co robią babcia i dziadek Maszy?)
4.Кого любит Маша? (Kogo lubi Masza?)
5.Кто для Маши самый любимый человек? (Jaka osoba dla Maszy jest najukochańsza?)
6.Как зовут бабушку Маши? (Jak ma na imię babcia Maszy?)
7.Как зовут брата Маши? (Jak ma na imię brat Maszy?)
8.Как зовут тётю Маши? (Jak ma na imię ciocia Maszy?)
W języku rosyjskim nie ma słów rodzeństwo- мои брат и сестра, moi dziadkowie- мои

бабушка и дедушка.
4. Zapoznaj się z notatką, przepisz lub wklej:
Przykłady tworzenia imion odojcowskich
W języku rosyjskim zwracając się do osób
dorosłych do imienia dodajemy imię odojcowskie
(отчество). Tworzy się je od imienia ojca.
отец Владимир
сын – Владимирович
дочь –Владимировна
отец Александр
сын –Александрович
дочь –Александровна
отец Григорий
сын –Григорьевич
дочь –Григорьевна

5. Przepisz do zeszytu nazwy członków rodziny, uzupełniając luki (lewa kolumna- forma żeńska,
prawa kolumna- forma męska)- podręcznik str. 30 ćw. 2.
6. Powtórz liczebniki za lektorem, a potem odczytaj je samodzielnie- podręcznik str. 30 ćw. 3.
Przepisz lub wklej:
10 десять
20 двадцать
30 тридцать
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто
200 двести
300 триста
400 четыреста
500 пятьсот
600 шестьсот
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот
1000 тысяча

*W liczebnikach 5-30 (пять-тридцать) znak
miękki piszemy na końcu.
Natomiast w liczebnikach 50-80 i 500-800 znak
miękki piszemy w środku.
*Liczebnik 1000 (тысяча), inaczej niż w języku
polskim, to wyraz rodzaju żeńskiego.

7. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1, 2 str. 28.

