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W rankingu na najczęściej używane języki świata rosyjski jest na siódmym miejscu. 

Według statystyk posługuje się nim około 275 mln osób. Z kolei w rankingu języków 

europejskich szacunkowa liczba użytkowników języka rosyjskiego wynosi najwięcej, 

bo około 135 mln. W całej Polsce popularność tego języka rośnie. Pojawia się coraz więcej 

szkół, kursów i korepetytorów, którzy oferują naukę języka rosyjskiego. Na forach 

internetowych młodzi ludzie wymieniają się opiniami, z których wynika, że chętnie uczą 

się rosyjskiego i zachęcają do tego innych. W wypowiedziach wykładowców 

uniwersyteckich słyszymy, że z roku na rok rośnie liczba studentów rusycystyki. Dla wielu 

z nich jest to drugi kierunek, obok ekonomii lub prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dzisiejszych czasach świat stoi przed nami otworem i my jesteśmy bardzo ciekawi tego 

świata. Przemierzamy kraje, kontynenty w poszukiwaniu tego, co jest inne, niż to, 

co znamy. Chętnie wyjeżdżamy na wycieczki zagraniczne, podczas których chłoniemy 

każde słowo przewodnika, pstrykamy setki zdjęć i przywozimy walizki pełne pamiątek. 

I również podczas takich wojaży lubimy być rozumiani i lubimy rozumieć. W obiektach 

turystycznych, hotelowych na Zachodzie nie spotkamy raczej polskiego, ale oprócz 

angielskiego będzie na pewno rosyjski. Na Wschodzie z kolei – rosyjski i angielski. 

                                    Jezioro Bajkał                  Petersburg 



Rosja jest wspaniałym krajem o bogatej kulturze. Można by powiedzieć, że jest to kraj 

o wielu twarzach. Można zobaczyć tu wszystko, poczynając od pięknych starych cerkwi 

przez bogate pałace, a kończąc na fascynującym świecie dzikiej przyrody. Dzięki 

znajomości rosyjskiego będziemy mogli w pełni docenić kulturę tego kraju, porozmawiać 

z miejscowymi i dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy.  

 

  

                                       Ural                  Kaukaz 



 
 Moskwa            Moskwa 



Wydaje się, że jest to najbardziej pożądana kombinacja językowa: angielski i rosyjski. 

W ofertach pracy niejednokrotnie spotykamy znajomość angielskiego jako obowiązkowy wymóg 

a rosyjski jako dodatkowy atut. Są również takie oferty, w których kolejność jest odwrotna i język 

rosyjski wymagany jest na poziomie biegłym. Polscy biznesmeni dostrzegają potencjał Rosji, 

nawiązują owocną współpracę z partnerami wschodnimi i nierzadko, mimo iż porozumiewają się 

w języku angielskim, uczą się rosyjskiego, by zacieśnić kontakty. O tym, że współpraca 

ekonomiczna między obu krajami stale się rozwija świadczą na pewno również ilości tłumaczeń 

umów, stron internetowych czy też wszelkiego rodzaju instrukcji. 

Warto pamiętać, że rosyjski jest jednym z sześciu języków konferencyjnych ONZ. 
 

Światowy lider w projektowaniu, produkcji i sprzedaży 

zautomatyzowanych systemów magazynowych – firma 

 MECALUX Sp. z o.o., poszukuje do swojej jednostki w Gliwicach 

Kandydatów na stanowisko: 

Automatyk w Dziale Serwisu ze znajomością 

języka rosyjskiego 

Wymagania, jakie stawiamy Kandydatom: 

 wykształcenie minimum średnie techniczne preferowane 

wyższe techniczne (automatyka, mechanika, elektrotechnika) 

 mile widziana umiejętność parametryzowania falowników 

Lenze i SEW, 

 znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na swobodną 

komunikację w mowie i piśmie, mile widziana znajomość 

języka angielskiego, 

 gotowość do sporadycznych podróży służbowych. 

 

http://www.pracuj.pl/praca/automatyk-w-dziale-serwisu-ze-

znajomoscia-jezyka-rosyjskiego-malopolskie,oferta,4903108 

Beltrade sp z o.o.  

jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w 

doradztwie technicznym oraz dostawach podzespołów do 

 producentów urządzeń AGD, oświetlenia oraz automatyki.  

Technical Support Specialist 

Miejsce pracy: Warszawa 

Wynagrodzenie: 4 - 6 tys. zł 

Od kandydatów wymagamy: 

 Wykształcenia technicznego (energetyka, elektryka, 

automatyka przemysłowa...) 

 Znajomości języka rosyjskiego na poziomie C2 - native 

speaker 

 Znajomości języka angielskiego na poziomie B2 

 Umiejętności nawiązywania-budowania dobrych relacji z 

kontrahentami 

 Znajomości pakietu MS Office i programów technicznych 

http://www.pracuj.pl/praca/technical-support-specialist-

warszawa,oferta,4900776 



Rosyjski jest jednym z najważniejszych języków w dziedzinie nauki i technologii.  

Rosja przez wiele lat była bastionem wiedzy naukowej, rywalizując jak równy z równym 

z amerykańską sferą badawczą. Dzięki takim dziedzinom, jak fizyka teoretyczna 

i technologie nuklearne, stała się światowym liderem przemysłu kosmicznego. Rosyjscy 

naukowcy i technolodzy pracują nad badaniami m. in. w Niemczech, Izraelu, USA 

i Kanadzie. 

 
    

 

 

 

 



Może się to wydawać nieco kuriozalne, jednak rosyjski rynek nadal pozostaje 

w większości nieodkryty. Potężny i niezwykle chłonny, zdolny jest przyjąć niemal każdą 

ilość towarów. Wystarczy jedynie trochę chęci i oczywiście znajomości języka! 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Większość książek, szczególnie tych nieco starszych dostępnych jest w języku rosyjskim. 

Część była tłumaczona na francuski lub niemiecki, jednak nadal pozostają dzieła 

dostępne praktycznie jedynie w przekładzie rosyjskim. Poza tym, znając język rosyjski, 

możemy z pierwszej ręki poznać bogatą kulturę tego kraju, do której m. in. należą: 

 znane filmy rosyjskie, reżyserzy i aktorzy; 

 sztuka ludowa (Matrioszka, Grzel, Dymkowo, Mstiora, Palech, Fiedoskino, Chołuj, 

Chochłoma, Żostowo, Ikony); 

 rosyjskie obyczaje, święta religijne i świeckie (bania, radunica, maslenica, Kupała); 

 zabytki rosyjskiej architektury (architektura drewniana na wyspie Kiżi, Carskie 

Sioło, Peterhof, moskiewskie metro i inne) 

 tańce ludowe (barynia, kadryl, kozaczok, kamarinskaja, triepak); 

 instrumenty ludowe (bałałajka, bajan, harmonia, gusli, swirel, żalejka); 

  formy teatru ludowego (bałagan, kapustnik, teatr pańszczyźniany, Pietruszka, rajok, 

skomoroch); 

 Najbardziej znane teatry w Rosji (Teatr Bolszoj, Mały Teatr w Moskwie, MchAT, 

Teatr Dramatyczny im. M.Gorkiego w Petersburgu i inne). 

    



Rosyjski i polski wywodzą się z jednej grupy języków – grupy wschodniosłowiańskiej, 

stąd wiele podobieństw. Native speakerzy uczący rosyjskiego jako języka obcego 

podkreślają, że właśnie Polacy najszybciej uczą się języka rosyjskiego, że nam jest 

najłatwiej opanować go w stopniu biegłym. Istnieje, niestety, przeświadczenie, 

że skoro nasze języki są tak podobne, to nie ma potrzeby się go uczyć, bo przecież 

zawsze zdołamy się porozumieć. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że chociaż 

brzmienie wielu słów rosyjskich jest łudząco podobne do polskich, ich znaczenie jest 

zupełnie inne np. ros. czaszka – pol. filiżanka, ros. diwan – pol. kanapa, ros. krowat’ – 

pol. łóżko, pol. pieczeń – ros. wątroba, ros. lustro – pol. żyrandol itd. 

 

    



Cyrylica czyli alfabet rosyjski, przez osoby nie znające języka często określany mianem 

„szlaczków”, używany jest także w innych językach słowiańskich – ukraińskim, 

białoruskim, serbskim, bułgarskim i macedońskim. Może dlatego warto poświęcić trochę 

czasu, żeby się go nauczyć. 

 

 

 



JĘZYK   ROSYJSKI 

 JEST PIĘKNY,  ŁATWY,  MELODYJNY 

I   PRZYJEMNY! 

 



Źródło: 

http://www.rosyjskiwgorzowie.pl/linki/artykuly/czy-warto-uczyc-sie-rosyjskiego/ 

http://www.slavia-jezyki.pl/jezyk-rosyjski-czy-warto-sie-go-uczyc/ 

http://carska-stolica.mojglos.pl/2013/06/25/dlaczego-warto-uczyc-sie-rosyjskiego-oto-5-powodow-dlaczego-warto/ 

http://www.samowar.edu.pl/tl_files/samowar/pdf/WIE_Samowar_artykul.pdf 

http://www.infopraca.pl/praca?q=praca+znajomosc+jezyka+rosyjskiego&sort=score 

http://www.pracuj.pl/praca/Rosyjski?gclid=CL_gg4HHg9ACFcoAcwod9jwAPw&gclsrc=aw.ds 

http://podroze.gazeta.pl/podroze/5,114158,14184296.html?i=19 

http://www.gost-r.pl/eksport-do-rosji.html 
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