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Z czego słynie Rosja.
Wiesz co przedstawiają ilustracje?
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NAJ…NAJ…NAJ…
Zapewne nie będzie dla Ciebie odkrywczym fakt, że Rosja nieustannie ściga się ze światem, o bycie NAJ…
Oto kilka wybranych przykładów z długiej listy rosyjskich rekordów.
Największe państwo na świecie. Zajmuje
ponad 17 mln km² co stanowi ponad 11%
powierzchni lądowej świata.
Dla porównania – Polska to niecałe 313
tyś km² czyli jest około 54 razy mniejsza.
Najgłębsze jezioro na świecie – BAJKAŁ
– jego głębokość to 1637m. Woda w
Bajkale jest przejrzysta do 40 metrów
głębokości.
Największe muzeum na świecie.
ERMITAŻ znajduje się w SanktPetersburgu i mieści ponad 3 miliony
eksponatów.
KREML jest najstarszą europejską
średniowieczną twierdzą.
Ściany Kremla mają długość 2,5 km.

Karabin KAŁASZNIKOW skonstruowany w
Rosji 1949 roku do dziś jest najbardziej
popularną bronią automatyczną na świecie.
Największy las na świecie – TAJGA
SYBERYJSKA. To 17% wszystkich lasów na
świecie.

Najdłuższa trasa kolejowa MOSKWA –
WŁADYWOSTOK - 9289 km stanowiąca
część sieci KOLEI TRANSSYBERYJSKIEJ.
Przejazd w jedną stronę trwa 6 dni.
Najgłębsze METRO na świecie znajduje
się w Sankt-Petersburgu. Najgłębiej
położona stacja metra znajduje się
100 m pod powierzchnią ziemi.

Najwyższy budynek w Europie znajduje się
w Sankt-Petersburgu.
Drapacz chmur ŁACHTA-CENTR to budynek
o wysokości 462 metrów i posiadający 87
pięter.

Najdłuższy pobyt w kosmosie zaliczył
rosyjski kosmonauta VALERY POLAKOW.
Wytrzymał w kosmosie 437 dni.

MOSKIEWSKIE METRO chodzi najczęściej
na świecie – co 90 sekund. Korzysta z
niego codziennie ponad 6 milionów ludzi.

Najzimniejszy zamieszkały punkt na ziemi
znajduje się w okręgu JAKUTIA we wsi
OJMJAKON,
gdzie
zarejestrowano
temperaturę -89,2 stopnie Celsjusza.

FAKTY i fakciki
Poniżej garstka ciekawostek, o których mogliście nie wiedzieć.
JĘZYK ROSYJSKI obok angielskiego jest
oficjalnym językiem międzynarodowego
programu kosmicznego, dlatego jeśli
planujesz polecieć w kosmos – ucz się
rosyjskiego.

Rosyjski SAMOWAR uważany jest za
pierwszy prototyp czajnika elektrycznego.

Pierwszym człowiekiem w kosmosie był
rosyjski (wtedy jeszcze radziecki)
kosmonauta – JURIJ GAGARIN.
Pierwszym psem w kosmosie była
rosyjska ŁAJKA.

Ogrom rosyjskiego terytorium świetnie
obrazują STREFY CZASOWE, których
w Rosji jest 11.
Przykładowo kiedy w Moskwie jest północ
(00:00), to w najbardziej oddalonej na
wschód Czukotce jest już 09:00.
Od 2014 roku Rosja już nie „majstruje”
przy zegarach i pozostaje ku uciesze
wszystkich cały rok w czasie „zimowym”.

Rosyjscy pisarze – LEW TOŁSTOJ i
FIODOR DOSTOJEWSKI w czołówce
najbardziej
„czytanych”
autorów
wszechczasów.

Według oficjalnych informacji na terenie
Rosji znajduje się około 15 UKRYTYCHSEKRETNYCH MIAST (których próżno
szukać na mapie). Nieoficjalnie – kto wie...

STOLICA ROSJI liczy oficjalnie ponad
12 milionów mieszkańców.
Nieoficjalnie w Moskwie mieszka
ponad 20 miliomów ludzi.

JĘZYKIEM ROSYJSKIM posługuje się
ponad 250 milionów ludzi na
świecie. Jest oficjalnym językiem
urzędowym m.in. na Białorusi, w
Kazachstanie, Kirgizji i Abchazji.

Rosja zajmuje drugie miejsce pod
względem liczebności ŻOŁNIERZY na
świecie. Zaraz po Chinach...

JAK SIĘ ZAPRZYJAŹNIĆ Z ROSYJSKIM ALFABETEM?
Nauka rosyjskiego alfabetu jest łatwiejsza niż myślisz. Wiem
doskonale jak widok rosyjskich liter potrafi sparaliżować i zniechęcić
do nauki, kiedy rzędy tych dziwnych „znaków” wydają się być
barierą nie do przejścia. Nic bardziej mylnego. Całość rosyjskiego
alfabetu można opanować już po 2 czy 3 zajęciach.

Podobno z rosyjskim alfabetem jest jak z jazdą na rowerze – tego się
nie zapomina. Kiedy już raz opanujesz umiejętność czytania, to
ciężko będzie Ci się jej pozbyć (nawet po latach).
Wiele osób uczących się rosyjskiego w szkole, chcących po latach
wrócić do nauki, nadal pamięta większość liter i nadal potrafi je
przeczytać (mimo, że nie zawsze rozumie czytane słowa)

Masz przed sobą 2 wersje rosyjskich liter – pisaną i drukowaną.
1. Przyjrzyj się uważnie i zakreśl litery, które wydają Ci się najbardziej dziwne i skomplikowane.
2. Przejdź do załącznika nr 3 (ostatnia strona) i przyjrzyj się uważnie zawartości znajdującej się tam tabeli.
3. Jeśli po analizie załącznika nr 3 udało Ci się zmienić swoje spojrzenie na kwestię „dziwnych i skomplikowanych”
znaków, to może kiedy jeszcze raz przyjrzysz się poniższym literom, wydadzą Ci się już bardziej przyjazne 😊
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KILKA ISTOTNYCH ARGUMENTÓW

“Granice mojego języka są
granicami mojego świata.”
Ludwig Wittgenstein

“Jeśli znasz języki, wszędzie

Znajomość rosyjskiego pozwoli Ci bez
problemu porozumieć się nie tylko w samej
Rosji, ale i na Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w
Mołdawii, Kazachstanie, Gruzji, Mongolii.
Czyż to nie imponujący zasięg?

Język rosyjski podobnie jak polski należy do grupy
języków słowiańskich.

Jako osoba posługująca się językiem polskim (czyli
również językiem słowiańskim) masz ogromną
przewagę nad innymi.
Ze względu na wiele podobieństw między polskim i
rosyjskim – w budowie gramatycznej, składni, czy też
podobnym brzmieniu, jesteś w stanie o wiele szybciej
i efektywniej opanować rosyjski niż np. Brytyjczyk czy
Francuz.

Niewykorzystanie tej przewagi byłoby ogromnym
marnotrawieniem Twojego wrodzonego potencjału.
Nie dopuść do tego!

czujesz się jak w domu.”
Edward De Waal
Językiem rosyjskim posługuje się
biegle ponad 250 milionów ludzi na
Świecie. Skoro tyle osób potrafi, to
chyba nie masz wątpliwości, że
nauczenie się go jest jednak możliwe.

Znajomość rosyjskiego otworzy Ci wiele drzwi:
✓
✓
✓
✓

do lepszej pracy
ciekawych podróży
interesujących znajomości
nieskończonych źródeł wiedzy,
informacji i rozrywki

„Bez znajomości języków obcych człowiek
czuje się gorzej niż bez paszportu.”
A Czechow

KILKA MOICH ARGUMENTÓW
Stwórz listę własnych motywujących argumentów

.

Znajomość języka rosyjskiego pozwoli mi/pomoże mi…

Wśród wielu osób panuje przekonanie, że język rosyjski jest na tyle podobny do polskiego, że zawsze da się jakoś „dogadać”.
To przekonanie bywa w zasadzie nieszkodliwe, ale tylko do momentu, kiedy mamy się o tym przekonać w praktyce…
Jeśli podzielasz tę teorię, to masz teraz szansę zmienić to przekonanie, i sprawdzić dlaczego było błędne.
W tym celu spróbuj dopasować podane fonetycznie rosyjskie słowa do odpowiednich ilustracji. Powodzenia! 😊
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TEST O ROSJI
LEVEL – EXPERT
1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.

PLAC CZERWONY swoją nazwę zawdzięcza
czerwonym ścianom Kremla
przelanej na nim krwi
swojemu pięknu
Odległość między USA a Rosją wynosi:
4000 km
400 km
4 km
Imię rosyjskiego Prezydenta w przełożeniu na polski
to
Władysław
Włodzimierz
Władca Świata
Najwspanialsze muzeum na świecie – ERMITAŻ
zatrudnia nietypowych pracowników
koty
psy
papugi

5. Rosjanie wymyślili jedną z dziwniejszych
dyscyplin sportowych
A. szachowy boks
przelanej
na nim krwi golf
B. helikopterowy
C. podwodny
hokej
rosyjskiemu
słowu „piękny”
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6. W języku rosyjskim brak jest zwrotów pan i pani,
dlatego zwracając się do obcej osoby używają zwrotów
A. kobieto mężczyzno
B. towarzyszu towarzyszko
C. gospodarzu gospodyni
7.
A.
B.
C.
8.
A.
B.
C.
9.
A.
B.
C.
10.
A.
B.
C.

Słowo KAWIOR, w Rosji oznacza:
kanapę
fotel
dywan
Jeden z rosyjskich programistów zasłynął w świecie jako
autor jednej z najpopularniejszych gier
pac-man
tetris
wilk i zając zbierający jajka
Znane również w języku polskim określenie
PACAN w języku rosyjskim oznacza
dobrego kumpla
skończonego durnia
natręta
Zimą Rosjanin założy na siebie
uszatkę i walonki
waletki i uszankę
uszankę i szubę

ZAŁĄCZNIK

1. CHRAM WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO
2. RUBEL
3. ALFABET ROSYJSKI (CYRYLICA)
4. MOSKIEWSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. M.W. ŁOMONOSOWA.
5. JEDNA ZE STACJI MOSKIEWSKIEGO METRA (Stacja Komsomolskaja)
6. RZEKA MOSKWA. W TLE BUDYNEK KREMLA.

7. MOSKIEWSKIE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BIZNESOWE – „MOSKWA-CITY”
8. PLAC CZERWONY
9. SAMOWAR
10.BLINY I KAWIOR
11.BAŁAŁAJKA

12.MATRIOSZKI

ZAŁĄCZNIK
1. C – Słowo „krasnyj’ (dziś oznaczające kolor czerwony) kiedyś znaczyło – piękny (stąd nazwa „Piękny Plac”).
2. C – Cieśnina Beringa oddzielająca Alaskę od Syberii ma 85 km szerokości. Jednakże pośrodku niej leżą dwie wyspy: Duża i
Mała Diomeda należące odpowiednio do Rosji i USA. Odległość między nimi wynosi zaledwie 4 kilometry.
3. B – Polskim odpowiednikiem imienia Wladimir jest imię Włodzimierz (choć rosyjskie pochodzenie imienia jest dwuczłonowe
„vlad” - władać i „mir” – świat, co daje łącznie – Władcę Świata 😉)
4. A – Koty pełnią bardzo odpowiedzialną funkcję – strzegą cenne eksponaty przed gryzoniami.
5. B – To „zjawisko” akurat trudno wytłumaczyć. To trzeba zobaczyć -https://www.youtube.com/watch?v=Ya8l2mMPZlk
(гольф на вертолетах)
6. A – Rzeczywiście, to dosyć niezręczne, ale Rosjanie dają radę.
7. C – Jeden z wielu przykładów tzw. „fałszywych przyjaciół” – słów, które brzmią podobnie, a znaczą coś zupełnie innego.
8. B – Komputerowa gra TETRIS stworzona została przez Aleksieja Pażytnowa w 1984 roku w Związku Radzieckim.
9. A – Potoczne i bardzo popularne określenie dobrego kumpla, czy też „ziomka” z naszego rodzimego podwórka.
10. C – Uszanka – charakterystyczna rosyjska czapka na zimę; walonki – rosyjskie grube zimowe buty z filcu; szuba – to po
rosyjsku futro.
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