
Kl.7   4.05  poniedziałek 

Zagadnienie 1   Plan lekcji 

Dzisiaj nauczymy się nazw przedmiotów szkolnych, nazw dni tygodnia 

1.Zacznijmy od poznania nazw dni tygodnia po rosyjsku. 

Неделя – Tydzień  

Понедельник – Poniedziałek                                

Вторник - Wtorek 

Среда - Środa 

Четверг - Czwartek 

Пятница - Piątek 

Суббота - Sobota 

Воскресенье – Niedziela               Natomiast w danym dniu tygodnia powiemy: 

в 

понедельник 
w poniedziałek 

каждый понедельник w każdy poniedziałek lub w poniedziałki 

во вторник we wtorek 
каждый вторник w każdy wtorek lub we wtorki 

в среду w środę 
каждую среду w każdą środę lub w środy 

в четверг w czwartek 
каждый четверг w każdy czwartek lub w czwartki 

в пятницу w piątek 
каждую пятницу w każdy piątek lub w piątki 

в субботу w sobotę 
каждую субботу w każdą sobotę lub w soboty 

в воскресенье w niedzielę 
каждое воскресенье w każdą niedzielę lub w niedziele 

Dla osób, które chcą dodatkowo poćwiczyć dni tygodnia podaję link: 

ww.lingohut.com/pl/v205182/kurs-rosyjskiego-czas-dni-tygodnia 

 

2.  Przy każdym dniu tygodnia mamy wymienione lekcje kl.7b. Wiele nazw z nich są podobne do 

j.polskiego. Wyrazy, które nie znacie, proszę sprawdzić w słowniku. 

 

Praca domowa bez przesyłania  

Ćw. 1/ 48   zeszyt ćwiczeń 

 

 



Kl.7   6.05  środa 

Zagadnienie 2                 Mój ulubiony przedmiot 

Dzisiaj nauczymy się zadawać pytania o lubiane i nielubiane przedmioty szkolne i udzielać na nie 

odpowiedzi 

1.Zacznijmy od krótkiego dialogu na str.51   ćw.3 Przeczytajmy go powoli. 

Jak zauważyliście w nim mamy nazwy ocen z danego przedmiotu. Popatrzcie poniżej. Szóstka 

to-  ……………….piątka-……………………… itd. Z lewej strony mamy wykrzyknik- jaka jest tu dla 

nas wiadomość?  

2.какая у тебя оценка по .......- jaką masz ocenę z …… 

Już wiemy że dana ocena z danego  przedmiotu brzmi:  

По русскому языку у меня  двойка – z j.rosyjskiego mam dwójkę 

По математике, по физике  у него/ у неё   пятёрка-z matematyki, z fizyki on ma/ ona ma 

piątkę.   

Dokładnie zapoznajcie się wiadomościami w ramce str.51 

3. Czasami z ocenami związany jest ulubiony przedmiot. Zapytajmy o niego: 

Какой у тебя любимый предмет ?    Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 

Мой любимый предмет-это....... 

 

Praca domowa  do przesłania  dla nauczyciela, w dniu kiedy mamy lekcję do godz.20.00 
Zadanie 3 i 4 / 49  zeszyt ćwiczeń 

 

 


