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W s t ę p

Wstęp

Rosyjski. Kurs dla początkujących

Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko nauczyć się języka rosyjskiego 
i umożliwi swobodną komunikację w codziennych sytuacjach – kurs Lingo jest w sam 
raz dla Ciebie! 

Zadaniem pierwszych rozdziałów jest łagodnie wprowadzić Cię w specyfikę języ-
ka rosyjskiego – znajdziesz tu m.in. rosyjski alfabet, informacje o zasadach wymowy 
i akcentowania. Poznasz też najważniejsze zwroty grzecznościowe i podstawowe cza-
sowniki. 

Każda kolejna jednostka lekcyjna składa się z dialogu wraz z tłumaczeniem, porcji 
najważniejszych słówek i zwrotów a także zwięzłego objaśnienia gramatyki. Każdą lek-
cję wzbogacamy różnorodnymi ćwiczeniami z kluczem. 

Dla ułatwienia wszystkie słówka zamieściliśmy także na końcu książki w formie 
wygodnego słowniczka.  

Wierzymy, że z kursem Lingo nauka języka rosyjskiego stanie się czystą przyjemnością. 

Z życzeniami powodzenia
Zespół autorów i redaktorów Lingo
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ä Ú Ó  ˝ +Ú Ó ?  ó Ú Ó  ˝ +Ú Ó ?

litery�drukowane�i�pisane
	 Ä	 ‡	 А	 а
	 Å	 ·	 Б	 б
	 Ç	 ‚	 В	 в
	 É	 „	 Г	 г
	 Ñ	 ‰	 Д	 д
	 Ö	 Â	 Е	 е
	 ›	 fi	 Ё	 ё
	 Ü	 Ê	 Ж	 ж
	 á	 Á	 З	 з
	 à	 Ë	 И	 и
	 â	 È	 Й	 й
	 ä	 Í	 К	 к
	 ã	 Î	 Л	 л
	 å	 Ï	 М	 м
	 ç	 Ì	 Н	 н
	 é	 Ó	 О	 о
	 è	 Ô	 П	 п

nazwa��
litery

	 ‡
  ·˝
  ‚˝
  „˝
  ‰˝
  È˝
  ÈÓ
  Ê˝
  Á˝
  Ë
 Ë Í‡+ÚÍÓÂ
  Í‡
  ˝Î¸
  ˝Ï
  ˝Ì
  Ó
  Ô˝

litery�drukowane�i�pisane
	 ê	 	 Р	 р
	 ë	 Ò	 С	 с
	 í	 Ú	 Т	 т	
	 ì	 Û	 У	 у
	 î	 Ù	 Ф	 ф
	 ï	 ı	 Х	 х
	 ñ	 ˆ	 Ц	 ц
	 ó	 ˜	 Ч	 ч	
	 ò	 ¯	 Ш	 ш	
	 ô	 ˘	 Щ	 щ
									˙	 	 								ъ	

									˚		 								ы
									¸	 	 								¸

	 ù	 ˝	 Э	 э
	 û	 ˛	 Ю	 ю
	 ü	 fl	 Я	 я

nazwa��
litery

˝
˝Ò
Ú˝
Û

˝Ù
ı‡
ˆ˝
˜Â
¯‡
˘‡

Ú‚fi‰˚È ÁÌ‡Í
(znak twardy)

˚
Ïfl+„ÍËÈ ÁÌ‡Í
(znak miękki)
˝ Ó·ÓÓ+ÚÌÓÂ

ÈÛ
È‡

Czy wiesz, że

... na zwa al fa be tu ro syj skie go – 
cy ry li ca – po cho dzi od imie nia 
Cy ryl. Imię to no sił mnich, któ ry 
wraz ze swym to wa rzy szem Me to-
dym w IX wie ku sze rzył chrze ści-

jań stwo na Ru si i opra co wał al fa bet 
sło wiań ski. Al fa be tem tym, opar tym 
na grec kim, po słu gu ją się do dzi siaj 
Sło wia nie wschod ni i po łu dnio wi. 

êÛ +ÒÒÍËÈ	‡ÎÙ‡·Ë +Ú
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ì ê é +ä  1

Litery rosyjskie drukowane: Ä,	‡	 – a 	 ù,	˝	 – e	 é,	Ó	 – o	 ä,	Í	 – k
	 í,	Ú	 – t 	 ç,	Ì	 – n	 ó,	˜	 – cz	 è,	Ô	 – p
	 Å,	·	 – b

Litery rosyjskie pisane:		 А а  Э э  О о   К к
 Т т  Н н  Ч ч  П п
 Б б 

1. Posłuchaj, powtórz, przeczytaj: Ä: Э+то	по+чта?
Ç: По+чта.	
Ä: А	э+то	что+?
Ç: Э+то	ба+нк.

Ä:	 Кто+	э+то?
Ç: Э+то	А+нна.	
Ä: А	э+то	кто+?
Ç: Э+то	На+та.
Ä: А	кто+	э+то?
Ç: Э+то	кот.

–  W języku rosyjskim w odniesieniu do zwierząt, ryb i ptaków stosujemy pyt-
anie ÍÚÓ?

–  W zdaniach rosyjskich czasownik posiłkowy być w czasie teraźniejszym 
jest pomijany. Rzeczownik ma formę mianownika.  
 Porównaj:   

ù+ÚÓ	ÔÓ+˜Ú‡?	–	To jest poczta?

2. Uzupełnij dialogi

– ......................................... 

– Э+то На +та.

– ......................................... 

– Э+то А+нна.

Zapamiętaj

– ......................................... 

– Э+то банк.

– ......................................... 

– Э+то по +чта.

3.  Zapytaj kto to jest lub co to jest?
 
Э+то по +чта. Э +то кот. Э+то А +нна. Э+то банк.

1.äÚÓ	˝ +ÚÓ?	óÚÓ	˝ +ÚÓ?
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ä Ú Ó  ˝ +Ú Ó ?  ó Ú Ó  ˝ +Ú Ó ?

4.  Posłuchaj, powtórz, przeczytaj:
окно+ (m. l. poj.) – о+кна (m. l. mn.); по +чта, что. 
Кто э+то? А э+то кто? Э+то А+нна? Э+то по+чта? Э+то А+нна. Э+то банк.

5.  Przeczytaj tekst pisany.
Кто + э+то? Э+то А+нна. Э+то На +та. Э+то кот. Что э +то? Э+то по +чта. 
Э +то банк.

To trzeba wiedzieć
Bardzo ważny jest w języku rosyjskim akcent, który (inaczej niż w języku pol-
skim) jest ruchomy. Znaczy to, że w różnych formach tego samego wyrazu 
może on się przemieszczać, na przykład: 
 ÓÍÌÓ+	(mianownik l. poj.)       Ó+ÍÌ‡ (mianownik l. mn.). 
1. Wymowa niektórych samogłosek zależy od pozycji akcentu, szczególnie 
samogłoski o. Jeżeli samogłoska o znajduje się przed akcentem, wymawiamy 
ją jak a, np.: ÓÍÌÓ+ (akno+), natomiast, gdy znajduje się w pozycji po akcencie 
wymawiamy ją jak krótki dźwięk pośredni między a i y, np.:	˝+ÚÓ.

2. Samogłoskę o wymawiamy jak o jedynie jeśli jest ona akcentowana, np.:	
ÔÓ+˜Ú‡. Wymawiamy ją jednak nieco inaczej niż w języku polskim: dłużej 
i mocniej, z większym zaokrągleniem ust.
 Dla ułatwienia w samouczku akcent oznaczany będzie ukośną kreską 
nad samogłoską akcentowaną. 

3. Spółgłoska ˜ należy do spółgłosek, które w języku rosyjskim wymawiamy 
zawsze miękko, np.: ÔÓ+˜Ú‡.
 Jednak w niektórych wyrazach, jak na przykład ˜ÚÓ, spółgłoskę tę 
wymawiamy jako sz (szto).

4. W języku rosyjskim zdania pytające wypowiadamy z intonacją wznoszącą 
na sylabie akcentowanej, np.:
	 äÚÓ	˝+ÚÓ?									Ä	˝+ÚÓ	ÍÚÓ?

Natomiast zdania oznajmujące wypowiadamy z intonacją opadającą (zob. ćw. 4), 
np.: ù+ÚÓ	Ä+ÌÌ‡.	 	 					ù+ÚÓ	·‡ÌÍ.

Klucz do ćwiczeń

ù+ÚÓ	Ä+ÌÌ‡?									ù+ÚÓ	ÔÓ+˜Ú‡?

2. a) ù
+
ÚÓ Ä

+
ÌÌ‡. b) ù

+
ÚÓ ç‡+Ú‡. c) ù

+
ÚÓ ÔÓ+̃Ú‡. d) ù

+
ÚÓ ·‡ÌÍ. 3. äÚÓ +̋ÚÓ? Ä +̋ÚÓ ÍÚÓ?

 óÚÓ +̋ÚÓ? Ä +̋ÚÓ ˜ÚÓ? 4. óÚÓ +̋ÚÓ? äÚÓ +̋ÚÓ? äÚÓ +̋ÚÓ? óÚÓ +̋ÚÓ?
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