
Słownik tematyczny 

Szkoła – Школа

начальная школа – szkoła podstawowa
ПТУ (профессионально-техническое училище) – 
zasadnicza szkoła zawodowa
средняя школа – szkoła średnia
лицей – liceum
техникум – technikum
вуз (высшее учебное заведение) – szkoła wyższa
университет – uniwersytet
образование – wykształcenie
среднее образование – wykształcenie średnie
высшее образование – wykształcenie wyższe
директор школы – dyrektor szkoły
кабинет директора – gabinet dyrektora
учитель – nauczyciel
учительница – nauczycielka
классный руководитель – wychowawca klasy
учительская – pokój nauczycielski
педагогический совет (педсовет) – rada 
pedagogiczna
коридор – korytarz
спортзал – sala gimnastyczna
библиотека – biblioteka
взять книги на дом – wypożyczyć książki do domu
гардероб, раздевалка – szatnia
столовая – stołówka
актовый зал – aula
буфет – bufet
туалет – toaleta
спортивная площадка – boisko sportowe
класс – klasa
парта – ławka
доска – tablica
мел – kreda
губка – gąbka
тряпка – ścierka
портфель – teczka
сумка – torba
доска – tablica
указка – wskaźnik 
отвечать у доски – odpowiadać przy tablicy
ранец – plecak
книга – książka
учебник – podręcznik
тетрадь – zeszyt 
тетрадь в клетку – zeszyt w kratkę
тетрадь в линейку – zeszyt w linię
словарь – słownik
блокнот – notes
ручка – długopis

авторучка – wieczne pióro
(простой) карандаш – (zwykły) ołówek
цветной карандаш – kredka
фломастер – flamaster
резинка – gumka
пенал – piórnik
краски – farby
альбом для рисования – blok rysunkowy
кисточка – pędzelek
линейка – linijka
угольник – ekierka
транспортир – kątomierz
циркуль – cyrkiel
готовальня – przybornik kreślarski
перемена – przerwa
звонок – dzwonek
отметка, оценка – ocena, stopień
шестёрка – szóstka
пятёрка – piątka
четвёрка – czwórka
тройка – trójka
двойка – dwójka
единица – jedynka
получить пятёрку – dostać piątkę
классный журнал – dziennik lekcyjny
урок – lekcja
первый урок – pierwsza lekcja
второй урок – druga lekcja
урок русского языка – lekcja języka rosyjskiego
урок физкультуры – lekcja wychowania fizycznego

Uczeń – Ученик

ученица – uczennica
школьник – uczeń
школьница – uczennica

лицеистка – licealistka 
учащиеся – uczniowie, osoby uczące się
товарищ, друг по классу – kolega z klasy
одноклассник – kolega z tej samej klasy
одноклассница – koleżanka z tej samej klasy
отличник – wzorowy uczeń
школьная подруга – koleżanka ze szkoły
старшеклассник – uczeń starszej klasy
старшеклассница – uczennica starszej klasy
выпускник – uczeń ostatniej klasy, absolwent
выпускница – uczennica ostatniej klasy, absolwentka
староста класса – przewodniczący klasy
учебный год – rok szkolny

Edukacja

лицеист – licealista
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начало учебного года – początek roku szkolnego
конец учебного года – koniec roku szkolnego
полугодие (первое / второе полугодие) – półrocze 
(pierwsze / drugie półrocze)
каникулы (зимние / летние каникулы) – wakacje 
(ferie zimowe / wakacje letnie)
школьная форма – mundurek
ученик первого класса – uczeń pierwszej klasy
учиться в школе – uczyć się w szkole
учиться в первом классе – uczyć się w pierwszej klasie
учить уроки – uczyć się, odrabiać lekcje, 
przygotowywać się do lekcji
дежурный – dyżurny
дежурить в классе – dyżurować w klasie
ученик начальной школы – uczeń szkoły 
podstawowej
отличник – prymus
участвовать в олимпиаде – uczestniczyć w olimpiadzie
участвовать в конкурсе – uczestniczyć w konkursie
активный – aktywny
внимательный – uważny
способный – zdolny
старательный – staranny, pilny
хороший – dobry
пассивный – bierny
плохой – zły
слабый – słaby
спрашивать / спросить – pytać / zapytać
задавать / задать вопрос – zadawać / zadać pytanie
отвечать / ответить – odpowiadać / odpowiedzieć
отвечать / ответить на вопрос – odpowiadać / 
odpowiedzieć na pytanie
отвечать по русскому языку – odpowiadać z języka 
rosyjskiego
поднимать / поднять руку – podnosić / podnieść rękę
читать текст – czytać tekst
повторить / повторять – powtórzyć / powtarzać
говорить – mówić
сказать – powiedzieć
рассказывать / рассказать – opowiadać / 
opowiedzieć
слушать – słuchać 
понимать – rozumieć
писать упражнение – pisać ćwiczenie
написать – napisać
решать задачу – rozwiązywać zadanie
решить – rozwiązać
делать домашнюю работу – odrabiać pracę domową
выучить урок – nauczyć się lekcji
делать ошибки – robić błędy
принимать участие в уроке – brać udział w lekcji

Przedmiot – Предмет

польский язык – język polski
английский язык – język angielski
немецкий язык – język niemiecki
русский язык – język rosyjski

урок иностранного языка – lekcja języka obcego
история – historia
математика – matematyka
физика – fizyka
химия – chemia
география – geografia
биология – biologia
информационные технологии / информатика – 
informatyka
изобразительное искусство – sztuka, plastyka
природоведение – przyroda
музыка – muzyka
труд – technika
литература – literatura 
физкультура – wychowanie fizyczne
обществоведение – wiedza o społeczeństwie
рисование – rysunek, plastyka
пение – śpiew
кабинет – pracownia
кабинет русского языка – pracownia języka 
rosyjskiego
заниматься в кабинете географии – uczyć się, mieć 
zajęcia w pracowni geograficznej
выпускные экзамены – egzaminy końcowe
переводить текст с русского языка на родной 
язык – tłumaczyć tekst z języka rosyjskiego na język 
ojczysty
проверять / проверить – sprawdzać / sprawdzić
сочинение – wypracowanie
контрольная работа – praca kontrolna
объяснять / объяснить новый материал – wyjaśniać / 
wyjaśnić nowy materiał
списывать с доски – przepisywać z tablicy
подчёркивать новые слова – podkreślać nowe słowa
выполнять / выполнить упражнение – wykonywać / 
wykonać ćwiczenie
устное упражнение – ćwiczenie ustne
письменное упражнение – ćwiczenie pisemne
правильное произношение – poprawna wymowa
работать над произношением – pracować 
nad wymową
составлять / составить диалог – układać / ułożyć 
dialog
писать диктант – pisać dyktando
пользоваться словарём – posługiwać się słownikiem / 
korzystać ze słownika
успевать по всем предметам – nadążać / osiągać 
postępy we wszystkich przedmiotach
готовиться к экзамену – przygotowywać się 
do egzaminu
сдавать / сдать экзамен – zdawać / zdać egzamin
экзаменационный билет – kartka z pytaniami 
(na egzaminie)
отвечать / ответить по билету – odpowiadać / 
odpowiedzieć na pytania (wylosowane na egzaminie)
факультативные занятия – zajęcia fakultatywne
записаться в секцию – zapisać się do sekcji
кружок – koło zainteresowań
математический кружок – koło matematyczne
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 1 Przeczytaj treść zadania. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1–4). Przyporządkuj 

Jedna reakcja językowa została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. В понедельник, двадцатого.
B.  Хорошо, у меня пятёрки и четвёрки,  

но с русским у меня проблемы.
C. Извините, я проспал.
D. Выходные я всегда провожу дома.
E. Нет, нельзя. 

 2 Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj treści ogłoszenia. Usłyszysz je dwukrotnie. 
Następnie wybierz jedną z podanych odpowiedzi, zakreślając A, B lub C.

 Эти курсы предназначены для 
 A. людей, которым нужен специальный язык.
 B. школьников, которые готовятся к экзамену.
 C.  всех, кто хочет свободно владеть английским  

на разговорном уровне.

 3  Przeczytaj ogłoszenia (1–4). Do każdego z nich dobierz 
odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.  
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje  
do żadnego z ogłoszeń.

A. Автор этого объявления предлагает продажу канцтоваров.
B.  Такую вывеску можно прочитать на двери школьной  

библиотеки.
C. Такое объявление можно увидеть в магазине.
D.  Автор этого объявления приглашает детей учиться  

ещё после школы.
E. Такие объявления висят в школах и вузах. 

1. 2. 3. 4.

1

2

1. 2. 3.

4.

1. 2. 3. 4.

Zadania 

Zadania 

każdej z nich właściwą reakcję językową (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.  
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 4 Przeczytaj poniższe informacje (1–5). Do każdej z nich dobierz fotografię (A–F), 
która przedstawia miejsce lub sytuację, do której odnosi się dana informacja.  
Odpowiedzi zapisz w tabeli. Jedna fotografia nie pasuje do żadnej z opisanych sytuacji.

1. Сменная обувь – должна быть обязательна. 
• Требования к причёске. Девушки не носят распущенные волосы. 
• Одежда: не разрешаются короткие юбки, блузки с глубокими вырезами, топы,  

спортивные костюмы, чулки в сетку.
• Косметика и бижутерия умеренная, т.е. брас леты и большие серьги в школе не уместны,  

яркую помаду и стрелки на глазах оставим для дискотеки.

2. Женщина, которой уступили место, должна тотчас за это поблагодарить . Не годится 
в таких случаях на освобождённое место сажать своего здорового ребёнка даже 
младшего школьного возраста . Женщина не уступает места мужчине даже намного старше 
себя . 

3. В общественных местах (кафе, рестораны, магазины, общественный транспорт и т.п.) 
мобильный телефон следует использовать с наименьшим возможным уровнем громкости 
сигнала и голоса и с наибольшим возможным уважением к окружающим.

4.	Женщинам	не рекомендуется	носить	короткие	юбки,	вызывающе	яркие	украшения	и столь же	
яркую	или	слишком	шикарную	обувь.	Если	вы молоды	и при	этом	работаете	в солидной	
компании,	не стоит	показывать	окружающим	свой	юношеский	максимализм –	приверженцы	
традиционных	взглядов	его	не оценят.

5. Следует избегать разговоров о семейной жизни, неудачах, болезнях, политике, религии 
и доходах семьи. Не следует также говорить в обществе о делах, касающихся только  
вас и вашего собеседника, не стоит затрагивать и вопросов, понятных только вам двоим. 
Также не принято за столом говорить о людях, с которыми присутствующие незнакомы. 
В общем, говорите только о том, что всем понятно, приятно, оставив обсуждение своих 
проблем для психоаналитика. При разговорах за столом следует внимательно выслушивать 
собеседника и не прерывать его. Грубые анекдоты не допустимы. 

A. B.

C.

EDUKACJA
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F.E.

D.

 5 Zapoznaj się z opisami sytuacji (1–4). Dobierz do każdej z nich właściwą 
reakcję językową. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając  
literę A, B lub C.

1. Składasz koleżance gratulacje z okazji ukończenia szkoły.
 A. Поздравляю вас и желаю всего хорошего, долгих лет жизни.
 B. Желаю здоровья и счастья.
 C. Поздравляю тебя с окончанием начальной школы и желаю дальнейших успехов.

2. Anton umawia się z kolegami na mecz piłki nożnej.
 A. Вы всегда опаздываете на занятия!
 B. Ребята, давайте встретимся в шесть вечера у входа в школу!!!
 C. До спектакля будем отдыхать в актовом зале.

3. Chcesz powiedzieć, że bardzo dobrze się uczysz.
 A. У меня проблемы с учёбой.
 B. Я отличник.
 C. У меня четвёрки и тройки, но иногда получаю и пятёрки.

4. W księgarni chcesz zapytać o cenę podręcznika.
 A. Вам нужен новый словарь?
 B. Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот учебник?
 C. Есть ли у вас новейшие учебники?

1. 2. 3. 4. 5.

Zadania
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 6 Przeczytaj wypowiedź Jany. Luki (1–4) wypełnij słowami tak, aby tekst był spójny 
i logiczny. Jedno słowo jest zbędne.

писать • мою • друзья • бассейн • библиотека

Я очень люблю (1.) _______________ школу  потому, что у меня здесь есть 
(2.) _______________. В школе дают много знаний, например, учат читать, 
(3.) _______________, решать трудные задачи. 
Я очень люблю плавать, а у нас в школе есть красивый (4.) _______________.

 7
z Rosji. Napisz w e-mailu: 
• kiedy kończysz szkołę;  
• jakich przedmiotów się uczysz, które z nich lubisz najbardziej i dlaczego;  
•  gdzie będziesz kontynuować naukę po ukończeniu szkoły.

listu / e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania 
informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość 
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Nagranie nr 1

1. – Борис, почему ты снова опоздал на уроки?
2. – Когда у нас контрольная по математике?
3. – Вера Павловна, можно открыть окно?
4. – Гриша, как ты учишься?

Nagranie nr 2

Эффективные курсы разговорного английского 
языка: общайтесь свободно!

Наши курсы английского языка – прекрасная 
возможность научиться общаться по-английски 
без всяких затруднений, общаться и каждый раз 
получать от этого огромное удовольствие. Если ваша 
цель – свободное владение разговорным английским 
языком, значит, нам с вами по пути!

Transkrypcja tekstów do słuchania

Nagrania 1–2
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Edukacja 

1. 1C, 2A, 3E, 4B
2. 1C 
3. 1A, 2E, 3B, 4D
4. 1F, 2B, 3C, 4A, 5D
5. 1C, 2B, 3B, 4B
6. мoю, 2. друзья, 3. писать, 4. бассейн

Klucz

8

Źródła ilustracji i fotografii

Tekst główny:
s. 2 Africa Studio/Shutterstock.com (przybory szkolne), Karuka/Shutterstock.com (kolorowe karteczki kwiatki), Winston Link/
Shutterstock.com (tabliczka „open”), Bershadsky Yuri/Shutterstock.com (kolorowe kredki); s. 3 Yuri Arcurs/Shutterstock 
(kobieta), Eric Audras/PhotoAlto (młody człowiek), Steve Skjold/Alamy/BE&W (wnętrze tramwaju); s. 4 Jacques Alexandre/

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich 
wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, 

podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje 
prawo do wynagrodzenia. 

postępują zgodnie z art. 27  1  ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym 

BE&W (rodzina w restauracji), PAP/S. Kraszewski (plaża), Comstock (uczniowie).




