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Witajcie 

Temat: Давай поедем в пиццерию! Chodź 

pojedziemy do pizzerii! – Odmiana czasowników 

„iść- pójść”. Zaimki „tutaj-tam”. 12.05.2020r. 

Cel: - Zapoznanie z odmianą rosyjskich czasowników 

„iść-pójść” oraz „jechać-pojechać”. 

- Zaimki przysłowne „tutaj” i tam” w języku rosyjskim. 

Zapiszcie w zeszytach odmianę czasowników 

rosyjskich „идти-пойти” i „ехать-поехать” z tabelki 

„ВНИМАНИЕ” na str. 24. 

Zwróćcie uwagę na znaczenie tych czasowników. Ich 

użycie zależy od tego, czy czynność jest wykonywana 

tu i teraz jednorazowo czy odnosi się do przyszłości. 

Wykonajcie w zeszytach ćwiczenie 2 ze strony 24 

(podręcznik). Zwracajcie uwagę kto jest podmiotem w 

zdaniach i czy czynność odbywa się teraz czy będzie 

odbywać się w przyszłości! Od tego zależy użyta forma 

czasowników, których odmianę właśnie przepisaliście 

do zeszytów  

 



Zaimki „tutaj” i tam” 

W języku rosyjskim mamy po dwie formy 

odpowiadające tym dwóm polskim. Ich użycie zależy 

od tego, czy podmiot wykonuje ruch czy znajduje się w 

bezruchu. 

bezruch                                           ruch 

Где? – Gdzie?                                Куда? – Dokąd? 

(być, stać, znajdować się)      (iść, jechać, biec, podążać) 

          здесь  - tutaj                                        сюда - tutaj 

          там  - tam                                             туда – tam 

 

Przykłady: 

1. Я всегда сижу здесь.        Я прихожу сюда после работы. 

2. Ja zawsze siedzę tutaj.       Ja przychodzę tutaj po pracy. 

W zdaniu 1 czasownik oznacza bezruch – „siedzę” a w zdaniu 

drugim czasownik ma znaczenie poruszania się – 

„przychodzę”. Dlatego też należy użyć różnych form słówka 

„tutaj” – w jednym zdaniu „здесь” a w drugim „сюда”. 

 

 

 

 

 



Temat: Давай поедем в пиццерию! Chodź 

pojedziemy do pizerii! – Dialog. 14.05.2020r. 

Cele: - Utrwalenie słownictwa. 

- Wzmacnianie umiejętności w czytania ze 

zrozumieniem. 

- Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia. 

 

1. Przepiszcie proszę z tabelki „ВНИМАНИЕ” czym 

możemy pojechać? - на чём можно поехать? 
2. Przeczytajcie dialog z góry strony 24, 

przetłumaczcie na język polski a następnie 

zapiszcie dwa pytania znajdujące się pod dialogiem 

i odpowiedzcie na nie. Dialog jest krótki i dość 

prosty, więc spokojnie powinniście sobie z nim 

poradzić   
Czekam na Wasze zdjęcia i skany zeszytów i prac. 

 

Serdecznie pozdrawiam. 

Piotr Jażdżyk 
 

 


