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Introduktion
Ruslan Ryska 3 är en kurs i avancerad ryska för ungdomar och vuxna som tidigare
har arbetat med Ruslan Ryska 1 och 2 eller annan likvärdig ryskkurs. Detta är en kurs
på tio lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till viss del även nivå B2.
Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och för universitetsnivå.

Kursen utgör en fortsättning på berättelsen från Ruslan 1 och 2. Den innehåller rikligt
med texter som ger bakgrundsinformation i varje lektion, grammatiska förklaringar och
repetitionsavsnitt, ett stort antal grammatiska övningar, hörförståelsematerial, tal- och
skrivövningar, dikter och sånger.

Det finns ingen översiktsordlista i slutet av boken. På den här nivån behöver de
studerande en egen ordbok.

Accenttecken finns utsatta i ordlistorna, i de grammatiska förklaringarna och i
övningarna. De flesta texterna finns inspelade och man kan kontrollera betoningen i
dessa avsnitt genom att lyssna på dem. Kom ihåg att accenttecken aldrig förekommer
i autentiska ryska texter. De sätts bara ut som hjälp i läromedelstexter.

Det finns en del extra material till Ruslan 3 på Ruslans hemsida. Detta innehåller facit
till övningarna, texter till hörförståelseavsnitt som inte finns i boken samt anmärkningar
och råd som  lärare och studerande kan ha nytta av.

Den som studerar ryska på denna nivå behöver utveckla strategier för en självständig
inlärning. Strukturen i många av övningarna uppmanar till just detta. Bl a ges
vägledning i hur man genomför en internetsökning på ryska.

Kursen kompletteras av tre audio-cd för lektionerna 1-4, 5-7 och 8-10. En symbol på
boksidan anger numret på respektive audio-cd och spåret för varje inspelat avsnitt:

= CD1, spår 5.

John Langran
Oktober 2014
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Ëþäìèëà è å¸ ñûí Ðóñëàí ñèäÿò â êóïå ïîåçäà. Îíè åäóò èç Ìîñêâû â Èðêóòñê,
÷òîáû òàì ïðîâåñòè øêîëüíûå êàíèêóëû Ðóñëàíà. Â÷åðà îíè îñòàíàâëèâàëèñü â
Íîâîñèáèðñêå, ãäå ïîñìîòðåëè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè è ïåðåíî÷åâàëè â
ãîñòèíèöå. Íîâîñèáèðñê èçâåñòåí ñâîèì æåëåçíîäîðîæíûì âîêçàëîì, ñàìûì
áîëüøèì â Ðîññèè. Ëþäà òàêæå ñâîäèëà Ðóñëàíà â íîâîñèáèðñêèé
æåëåçíîäîðîæíûé ìóçåé è â ìóçåé àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè.

Ñåãîäíÿ óòðîì áûëà îñòàíîâêà â Êðàñíîÿðñêå, ãäå Ëþäà êóïèëà áóòåðáðîäû ñ
ñûðîì è ñîê.

Îíè åäóò â ÷åòûð¸õìåñòíîì êóïå. Îò Íîâîñèáèðñêà äî Êðàñíîÿðñêà èõ
ïîïóò÷èêàìè áûëè äâà îôèöåðà, åõàâøèå äîìîé èç êîìàíäèðîâêè. Òåïåðü Ëþäà
è Ðóñëàí îäíè â êóïå. Ñêó÷íî. Ðóñëàíó êàæåòñÿ, ÷òî îíè åäóò ñòî ëåò. Òîëüêî øóì
îò ñòóêà êîë¸ñ, è â îêíå áåñêîíå÷íûå ïîëÿ, ëåñà, áîëîòà, èíîãäà ìåëüêàþò
îäèíîêèå ïîëóñòàíêè è äåðåâÿííûå ñèáèðñêèå äîìèêè.

– Ìàìà, äàâàé ìóçûêó ïîñëóøàåì!
– Íåò, ìèëûé. Òû çíàåøü, ÷òî áàòàðåéêè ñåëè.
– À ïî÷åìó òû â Êðàñíîÿðñêå íîâûå íå êóïèëà?
– Íå áûëî âðåìåíè, äðóæîê. Òåáå åñòü õîòåëîñü, ïîìíèøü? Íó êàê ÿ ìîãëà

êóïèòü è îáåä, è áàòàðåéêè îäíîâðåìåííî? Âðåìåíè íå áûëî. È íà âîêçàëå
âñ¸ óæàñíî äîðîãî.

– Çíàþ, ìàìà, òîëüêî ñêó÷íî.
– Òû ìîæåøü ïî÷èòàòü êíèãó ïðî ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà.
– Óæå ÷èòàë.
– Ìîæåò áûòü, òû õî÷åøü åù¸ ðàç ïðî÷åñòü ïèñüìî îò äÿäè Êîëè?
– Íåò. Ëó÷øå òû ìíå åãî ïî÷èòàé.

Ëþäìèëà è Ðóñëàí åäóò ê äÿäå Êîëå. Äÿäÿ Êîëÿ - ýòî íå Ëþäèí äÿäÿ, îí
ñòàðøèé áðàò Çîè Ïåòðîâíû, äÿäÿ Âàäèìà. Äÿäÿ Êîëÿ çíàåò Ëþäìèëó ñ äåòñòâà.
Îí áûâøèé äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû â Èðêóòñêå, íåäàâíî óøåäøèé íà ïåíñèþ.
Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê îí óø¸ë íà ïåíñèþ, åãî æåíà, Ñâåòëàíà Èîñèôîâíà,
òðàãè÷åñêè ïîãèáëà. Ïîñëå ýòîãî Ëþäìèëà ðåøèëà íàâåñòèòü äÿäþ Êîëþ, êàê
òîëüêî ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü. Ó äÿäè Êîëè êâàðòèðà áîëüøàÿ, òð¸õêîìíàòíàÿ.
Ëþäà è Ðóñëàí ïðîâåäóò òàì âñ¸ ëåòî.

ÓÐÎÊ 1               Â ïîåçäå «Áàéêàë»

ïðîâîä‰òü / ïðîâåñò‰ att tillbringa
êàí‰êóëû skollov
íî÷åâ‚òü / ïåðå- att övernatta
ñâîä‰òü / ñâåñò‰ att ta med någon någonstans
÷åòûð¸õìåñòíûé med fyra liggplatser
ïîï˜ò÷èê medresenär
øóì buller
ñòóê dunkande
êîëåñ‹ hjul
áåñêîíˆ÷íûé oändlig
ï‹ëå fält
áîë‹òî kärr
ìåëüê‚òü / ìåëüêí˜òü att skymta förbi
îäèí‹êèé ödslig
ïîëóñò‚íîê liten station
äåðåâµííûé trä-
áàòàðˆéêà batteri
ñåñòü att ta slut (om batterier)
äðóæ‹ê liten vän
åñòü õ‹÷åòñÿ är hungrig (se grammatik)

îäíîâðåìˆííî samtidigt
óæ‚ñíî hemskt
ïðî÷èò‚òü / ïðî÷ˆñòü att läsa (igenom)
ïðî om

(se grammatik)
ïóòåøˆñòâèå resa
ñò‚ðøèé äldre
äˆòñòâî barndom
á›âøèé före detta
ñðˆäíèé mellan-;

genomsnittlig
ñðˆäíÿÿ øê‹ëà "mellanskola"

(11 - 18 år)
âñê‹ðå snart
òðàã‰÷åñêè tragiskt
ïîãèá‚òü / ïîã‰áíóòü att omkomma
íàâåù‚òü / íàâåñò‰òü att besöka
ïîÿâëµòüñÿ / ïîÿâ‰òüñÿ att dyka upp
âîçì‹æíîñòü (f.) möjlighet

1/4

1/2

1/3
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Ëþäà ÷èòàåò äÿäèíî ïèñüìî ñâîåìó ñûíó:

áåñïë‚òíûé gratis
ïðîˆçä resa
ëüã‹òà förmån
çàáèð‚òü / çàáð‚òü att ta bort
äîáàâëµòü / äîá‚âèòü att tillägga
ñêð‹ìíî anspråkslöst
íåîáõîä‰ìîñòü (f.) nödvändighet
âîîáùˆ överhuvudtaget
íˆêóäà óˆõàòü det finns ingenstans att åka
ìîã‰ëà grav
ð‹âíî exakt
ñ òåõ ïîð, êàê sedan
ïîêèä‚òü / ïîê‰íóòü att lämna
âåëèêîëˆïíî underbart
êîì‚ð mygga
çàù‰òà skydd
ñòàð‰ê gammal man

1/5
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Läs avsnittet. Bestäm var du tycker att
betoningen ska vara. Kontrollera sedan
din version mot inspelningen.

ðàññê‚çûâàòü / ðàññêàç‚òü att berätta
ñáèâ‚òü / ñáèòü att slå ner; att köra på
ñê‹ðàÿ ï‹ìîùü ambulans
óâîç‰òü / óâåçò‰ att köra bort
÷ˆðåç efter, om (om tid)

Ïîåçä «Áàéêàë»
Ñêîðûé ïîåçä ¹ 10 «Áàéêàë» èä¸ò îò
Ìîñêâû äî Èðêóòñêà 72-76 ÷àñîâ (3,5 äíÿ).
Ýòî ôèðìåííûé ïîåçä. Îí îñòàíàâëèâàåòñÿ
âî Âëàäèìèðå, â Íèæíåì Íîâãîðîäå,

   Èíôîðìàöèÿ

ïåøåõ‹äíûé ïåðåõ‹ä övergångsställe
ñàæ‚òü / ïîñàä‰òü att sätta i fängelse
áˆäíûé stackars
ìîá‰ëüíûé mobil-
çàðÿæ‚òü / çàðÿä‰òü att ladda

Ïîåçä «Áàéêàë» íà âîêçàëå â Èðêóòñêå

ñê‹ðûé snabb-
ô‰ðìåííûé tillhörande en speciell

firma eller organisation
(här en stad)

ïîñ¸ëîê by
îá›÷íûé vanlig
èìˆòü att ha
ïîäðµä i rad
äåðæ‚òü att inneha
ì‚ðêà titel

1/7

1/6

â Êèðîâå, â Ïåðìè, â Åêàòåðèíáóðãå, â Òþìåíè, â Îìñêå, â Íîâîñèáèðñêå,
â Êðàñíîÿðñêå è åù¸ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ïîñ¸ëêàõ. Ôèðìåííûé ïîåçä èä¸ò
áûñòðåå îáû÷íîãî ïîåçäà, îòïðàâëÿåòñÿ è ïðèõîäèò â óäîáíîå âðåìÿ, ðåäêî
îïàçäûâàåò è èìååò ëó÷øèé ñåðâèñ. Îí ïðèõîäèò âñåãäà íà ïåðâóþ ïëàòôîðìó,
è âñòðå÷àþò åãî ñ ìóçûêîé. Íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïîåçä «Áàéêàë» äåðæèò ìàðêó
ëó÷øåãî ôèðìåííîãî ïîåçäà Ðîññèè.

– Ìàìà, ðàññêàæè ïðî ò¸òþ Ñâåòó. Îò ÷åãî îíà óìåðëà?
– Å¸ ñáèëà ìàøèíà. Îíà ïåðåõîäèëà óëèöó, è å¸ ïðîñòî ñáèëè. Ñêîðàÿ ïîìîùü

ïðèåõàëà áûñòðî, è å¸ óâåçëè â áîëüíèöó, íî òàì îíà óìåðëà ÷åðåç òðè äíÿ.
– Óëèöó íàäî ïåðåõîäèòü ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó.
– Îíà è ïåðåõîäèëà ïî ïåðåõîäó, íî øîô¸ð å¸ íå âèäåë.
– Åãî ïîñàäèëè çà ýòî?
– Íåò. Îí íå îñòàíîâèëñÿ, è ìèëèöèÿ åãî íå íàøëà.
– Áåäíàÿ ò¸òÿ Ñâåòà.
– Äà, è áåäíûé äÿäÿ Êîëÿ.
– À îí íàñ âñòðåòèò íà âîêçàëå â Èðêóòñêå?
– Äà, âñòðåòèò.
– Ìîæíî åìó ñåé÷àñ ïîçâîíèòü ñ òâîåãî ìîáèëüíîãî.
– Íåò, â í¸ì áàòàðåéêà òîæå ñåëà. Æäè äî çàâòðà.
– Â àìåðèêàíñêèõ ïîåçäàõ áàòàðåéêè ìîæíî çàðÿæàòü.
– Äà, à çäåñü íåò - ýòî Ðîññèÿ! Ðóñüêà, çàêðîé îêíî, óæå õîëîäíî.
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Òåìû äëÿ äèñêóññèè
1. ×åì îòëè÷‚åòñÿ ô‰ðìåííûé ï‹åçä îò îá›÷íîãî ï‹åçäà?
2. Îïèø‰òå ïîˆçäêó íà ï‹åçäå èç Ìîñêâ› â Èðê˜òñê.

– ×òî ¬òî çà ï‹åçä?
– Îïèø‰òå êóïˆ.
– ×òî äˆëàåò ïðîâîäí‰ê?
– Ñê‹ëüêî âðˆìåíè èä¸ò ï‹åçä? ×ˆðåç êàê‰å ãîðîä‚?
– ×òî ì‹æíî äˆëàòü â ïóò‰?
– ×òî â‰äíî èç îêí‚ ï‹åçäà âî âðˆìÿ ïîˆçäêè?
– ×òî ì‹æíî åñòü è ïèòü â ïóò‰?
– Êàê‰å ì‹ãóò áûòü ïîï˜ò÷èêè?

3. Êàê îòëè÷‚þòñÿ ïîåçä‚ â Ðîññ‰è îò ïîåçä‹â â Â‚øåé ñòðàíˆ?

Â ïîåçäå. ×èòàéòå!

1/8

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
óñëóã, îêàçûâàåìûõ â ïîåçäå ¹37/38 «Òîìè÷»

1. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîñòåëüíîãî áåëüÿ.

2. Çàñòèëêà è óáîðêà ïîñòåëåé.

3. Îáåñïå÷åíèå ÷àåì èëè êîôå ñ ñàõàðîì (èëè áåç ñàõàðà) â

ëþáîå âðåìÿ ñóòîê (ïî ïðîñüáå ïàññàæèðîâ).

4. Îáåñïå÷åíèå êîíäèòåðñêèìè èçäåëèÿìè è ïðîõëàäèòåëü-

íûìè íàïèòêàìè.

5. Ðåàëèçàöèÿ ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè.

6. Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèåé â ïóòè ñëåäîâàíèÿ.

7. Ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ ïðè îòïðàâëåíèè ïîåçäà ñ íà÷àëüíîãî

ïóíêòà ñ ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì ïî ðàäèîòðàíñëÿ-

öèîííîé ïðèâîêçàëüíîé ñåòè.

8. Ïðåäîñòàâëåíèå øàõìàò, øàøåê ïàññàæèðàì ïðîâîä-

íèêàìè êàæäîãî âàãîíà.

9. Ïðåäîñòàâëåíèå ê óñëóãàì ïàññàæèðîâ â êàæäîì âàãîíå

íåîáõîäèìûõ äîðîæíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé (íèòêè, èãîëêè,

íîæíèöû è ò.ä.)

Çàì. íà÷àëüíèêà äåïî ............................... Â.Ô. Ôðèáóñ

Detta är en lista på tjänster som ïðîâîäíèê på tåget Òîìè÷
från Moskva till Tomsk kan tillhandahålla. Använd din ordbok för
att ta reda på vad du kan förvänta dig.

Â Ôðèáóñ
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(Ïèøåò ó÷èòåëü ãèìíàçèè
â Îìñêå, Âàëåíòèíà Æóêîâà)

Âûïóñêíîé âå÷åð â ãèìíàçèè â Îìñêå

Gissa betydelserna:
òå÷ˆíèå
ó÷ˆáíûé
îêîí÷‚íèå
äë‰ííûéë
äë‰òüñÿ
ïð‚çäíîâàòü
ãîäîâù‰íà
çàê‚í÷èâàòüñÿ
ïˆðåä
âåñ¸ëûé
íîâîã‹äíèé
¸ëêà
ñë‚äîñòü
ïð‚âèëî
ñîñòîµòåëüíûé
ç‚ãîðîäíûé
ñòðåì‰òüñÿ
ïðèð‹äà
äåðˆâíÿ
ë‚ãåðü (m.)
çàãðàí‰öà
âûïóñêí‹é

1/9

Òåìû äëÿ äèñêóññèè
1. Êàê‰å øê‹ëüíûå êàí‰êóëû åñòü â Ðîññ‰è?
2. ×åì îòëè÷‚þòñÿ øê‹ëüíûå êàí‰êóëû â Ðîññ‰è

îò øê‹ëüíûõ êàí‰êóë â Â‚øåé ñòðàíˆ?
3. Êàê‰å øê‹ëüíûå êàí‰êóëû Âû á‹ëüøå ëþá‰ëè / ëƒáèòå è ïî÷åì˜?

Øêîëüíûå êàíèêóëû â Ðîññèè
Â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà êàíèêóëû ó ðîññèéñêèõ
øêîëüíèêîâ áûâàþò òðè ðàçà: îñåííèå, çèìíèå è
âåñåííèå.  Ëåòíèå êàíèêóëû, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ó÷åáíîãî ãîäà, ñàìûå äëèííûå - òðè ìåñÿöà.

Íå âñå øêîëüíèêè ìîãóò ïîåõàòü êóäà-íèáóäü îòäûõàòü. Îáû÷íî îíè îñòàþòñÿ
äîìà è ïðîâîäÿò âðåìÿ ó òåëåâèçîðà èëè êîìïüþòåðà. ×àñòî øêîëà îðãàíèçóåò
ãðóïïîâûå ïîåçäêè â äðóãèå ãîðîäà èëè äàæå ñòðàíû.

Îñåííèå êàíèêóëû íà÷èíàþòñÿ â íà÷àëå íîÿáðÿ è äëÿòñÿ íåäåëþ. Ðàíüøå â ýòî
âðåìÿ ïðàçäíîâàëè ãîäîâùèíó Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.

Çèìíèå êàíèêóëû íà÷èíàþòñÿ ïåðåä Íîâûì ãîäîì. Îíè äëÿòñÿ 10-12 äíåé è
çàêàí÷èâàþòñÿ â ÿíâàðå. Ýòî ñàìûå âåñ¸ëûå êàíèêóëû. Îáû÷íî â ýòî âðåìÿ âî
âñåõ äîìàõ ñòîÿò íîâîãîäíèå ¸ëêè. Äåòè ïîëó÷àþò ìíîãî ïîäàðêîâ è ñëàäîñòåé
ê Íîâîãîäíåìó ïðàçäíèêó.

Âåñåííèå êàíèêóëû, êàê è îñåííèå, äëÿòñÿ âñåãî íåäåëþ. Îíè áûâàþò â êîíöå
ìàðòà. Øêîëüíèêè, êàê ïðàâèëî, òîæå ïðîâîäÿò ýòè êàíèêóëû äîìà. Åñëè èõ
ðîäèòåëè ñîñòîÿòåëüíûå ëþäè, òî îíè ìîãóò ïðîâîäèòü øêîëüíûå êàíèêóëû
âìåñòå ñ äåòüìè â çàãîðîäíîé çîíå îòäûõà èëè óåçæàòü îòäûõàòü â äðóãóþ
ñòðàíó, ñ áîëåå ò¸ïëûì êëèìàòîì.

Êîãäà íàñòóïàåò ëåòî è çàêàí÷èâàåòñÿ ó÷åáíûé ãîä, ìíîãèå ðîäèòåëè
ñòðåìÿòñÿ, ÷òîáû èõ äåòè îòäîõíóëè ãäå-íèáóäü íà ïðèðîäå. Îíè ìîãóò îòâåçòè
ñâîèõ äåòåé ê áàáóøêå â äåðåâíþ. Îíè ìîãóò îòïðàâèòü äåòåé â øêîëüíûé
ëàãåðü, íà ìîðå èëè çà ãðàíèöó.

Âñå øêîëüíèêè î÷åíü ëþáÿò êàíèêóëû
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Ïåíñèîíåðû â Ðîññèè

Ïåíñèîííûé âîçðàñò â Ðîññèè ó æåíùèí 55 ëåò, à ó ìóæ÷èí - 60 ëåò. Ïðè ýòîì
ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìóæ÷èí 58 ëåò. Ðàçìåð ñðåäíåé ïåíñèè â
Ðîññèè 2027 ðóáëåé â ìåñÿö. Ýòî îêîëî 27% ñðåäíåé çàðïëàòû â ñòðàíå è ÷óòü
áîëüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 2008 ðóáëåé. Â.Â. Ïóòèí
ïîñòàâèë çàäà÷ó óäâîèòü ïåíñèþ ê 2008 ãîäó.

Â Ìîñêâå, òðåòüåì â ìèðå ãîðîäå ïî ñòîèìîñòè æèçíè, ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò
åæåìåñÿ÷íûå íàäáàâêè â ðàçìåðå îò 486 äî 1120 ðóáëåé. Äàæå ïîëó÷èâ ýòó
íàäáàâêó, ïåíñèîíåð íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå êóïèòü êà÷åñòâåííóþ îäåæäó,
ïîåñòü â ðåñòîðàíå èëè ñúåçäèòü çà ãðàíèöó.

Ðàíüøå ïåíñèîíåðû èìåëè ëüãîòû, òàêèå, êàê, íàïðèìåð, áåñïëàòíûé ïðîåçä â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, è áåñïëàòíî ïîëó÷àëè íåêîòîðûå âèäû ëåêàðñòâ.
Îäíàêî â 2005 ãîäó ýòè ëüãîòû íà÷àëè çàáèðàòü, è â êîìïåíñàöèþ äîáàâèëè
íåìíîãî ê ïåíñèè. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ èçìåíåíèé - ìîíåòèçàöèè ëüãîò,
íåäîâîëüíûå ïåíñèîíåðû âûõîäèëè íà äåìîíñòðàöèè ïðîòåñòà ïî âñåé ñòðàíå.
Êðåìëü îñòàâèë ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà íà óñìîòðåíèå ìåñòíûõ âëàñòåé.

Ïîæèëûå ëþäè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèâûêëè ê ñêðîìíîé æèçíè â ñîâåòñêîå
âðåìÿ. Â ñòàðîñòè, êàê ïðàâèëî, îíè æèâóò åù¸ ñêðîìíåå.

Ïèøåò Ìèõàèë Êóêóøêèí.  Äàííûå íà 2005 ãîä.           www

Finn det ryska ordet för
ålder
medellivslängd
storlek
genomsnittlig
pension
lön
lite grann
existensminimum
uppgift
att fördubbla
levnadsomkostnader
månatlig
tillägg
kvalitets-
kollektivt transportmedel
förmåner
gratis
medicin
att ta bort
som kompensation

Ïåíñèîíåðû èäóò íà ïàðàä â Äåíü Ïîáåäû

Âñòàâüòå ñëîâà!
Ìîíåòèçàöèÿ ëüãîò - ýòî _________ , â êîòîðîì
ãîñóäàðñòâî ___________ ó ____________ ðàçíûå
___________ , à â _____________ äîáàâèëî
íåìíîãî äåíåã ê __________.

Ñëóøàéòå!
Ïðîñë˜øàéòå ðàçãîâ‹ð ñ Ëàð‰ñîé. ×òî Âû ì‹æåòå óçí‚òü èç ðàçãîâ‹ðà ñ íåé,
î ÷¸ì íå íàï‰ñàíî â òˆêñòå íà ¬òîé ñòðàí‰öå?

Ïèøèòå!
Ñîñò‚âüòå òåêñò èç 150 ñëîâ î êàê‹ì-íèá˜äü ðîññ‰éñêîì èëè äðóã‹ì ïåíñèîíˆðå,
êîò‹ðîãî Âû çí‚åòå.

att lägga till
förändring
missnöjd
avgörande
äldre
vänja sig vid
anspråkslöst
ålderdom

1/11

1/10

êîìïåíñ‚öèÿ  -  ïˆíñèÿ
ïðîöˆññ  -  çàáð‚òü
ëüã‹òû  -  ïåíñèîíˆðû
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Preteritum particip aktivum
Detta används i skriven text, men är sällsynt i tal. Ta bort ändelsen -ë från maskulinum
av den perfektiva eller imperfektiva preteritumformen och lägg till -âøèé. Participen
böjs som adjektiv och föregås alltid av ett komma:

äâà îôèöˆðà, ˆõàâøèå äîì‹é två officerare som var på väg hem
ì‚ëü÷èê, ñèäˆâøèé â êóïˆ pojken som satt i kupén

Om preteritumändelsen slutar på en annan konsonant än -ë, t ex på -á, behålls denna
konsonant vid bildandet av preteritum particip aktivum.

æˆíùèíà, ïîã‰áøàÿ ïîä ï‹åçäîì kvinnan som omkom under ett tåg

I talspråk ersätts preteritum particip aktivum oftast med en fras som innehåller
êîòîðûé:

äâà îôèöˆðà, êîò‹ðûå ˆõàëè äîì‹é två officerare som var på väg hem

Verb med infinitiver på -éòè har preteritum particip aktivum som slutar på -åäøèé.
íåä‚âíî óøˆäøèé íà ïˆíñèþ som nyligen hade gått i pension

I avsnittet används preteritum particip aktivum bara i nominativ. Böjningen kan du se i
lektion 5.

Ó íèõ ÷åòûð¸õìåñòíîå êóïå.    De har en kupé med fyra liggplatser.
När siffror används i sammansatta substantiv och adjektiv uppträder de vanligen i
genitiv.

òð¸õê‹ìíàòíàÿ êâàðò‰ðà en trerumslägenhet
ïÿòèëˆòêà en femårsplan
äåâÿòèýò‚æíûé äîì ett niovåningshus

Undantag är 1, 90, 100 och 1000.
îäíîýò‚æíûé äîì ett envåningshus
äåâÿí‹ñòûå ãîäû nittiotalet

Ðóñëàíó êàæåòñÿ, ÷òî îíè åäóò ñòî ëåò.
    För Ruslan verkar det som om de har rest i hundra år.
I ryska används presens för att beskriva en handling som påbörjades i det förflutna
men fortfarande pågår. Fler exempel:

ß ïîëó÷‚þ ïˆíñèþ ïî÷ò‰ ãîä. Jag har fått pension i nästan ett år.
Îí æèâ¸ò òàì íåäˆëþ. Han har bott där en vecka.
ß åã‹ çí‚þ äàâí‹. Jag har känt honom länge.

áåñêîíå÷íûå ïîëÿ, ëåñà, áîëîòà  -  oändliga fält, skogar, kärr
Ordet ëåñ har nominativ plural ëåñ‚.

Òû çíàåøü, ÷òî áàòàðåéêè ñåëè.    Du vet att batterierna har tagit slut.
Verbet ñåñòü används i talspråk i betydelsen " att ta slut" om batterier.

Òåáå åñòü õîòåëîñü.    Du var hungrig.
De opersonliga uttrycken åñòü õ‹÷åòñÿ, ïèòü õ‹÷åòñÿ och ñïàòü õ‹÷åòñÿ används
med dativ för att uttrycka "att vara hungrig", "att vara törstig" och "att vara sömnig".

Ì‰øå õ‹÷åòñÿ ñïàòü. Misja är sömnig.
I preteritum sätts verbet i neutrum.

Ìíå óæ‚ñíî õîòˆëîñü ïèòü. Jag var förfärligt törstig.

ÓÐÎÊ 1                       Ãðàììàòèêà
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Òû ìîæåøü ïî÷èòàòü êíèãó.   Du kan läsa din bok en stund.
Prefixet  ïî- kan användas tillsammans med många verb för att bilda perfektiv infinitiv
med betydelsen "att göra något lite grann, att göra något en stund".

ïîòàíöåâ‚òü att dansa en stund ïîëîâ‰òü ð›áó att fiska lite
ïîï‰òü att dricka lite ïîêóï‚òüñÿ att simma lite
ïîá›òü att vara kvar en stund

ïðî ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà  -  om Gullivers resor
Det finns två ord för "om" på ryska:
î plus prepositionalis används för "om någon eller något".
ïðî plus ackusativ används för "om en händelse".

ïîãèáàòü / ïîãèáíóòü  -  att omkomma, att dö
Det perfektiva verbet har preteritumformerna :

îí ïîã‰á, îíà ïîã‰áëà, îíè ïîã‰áëè
ïîãèá‚òü / ïîã‰áíóòü används för att beskriva en plötslig död som inte har naturliga
orsaker.

Îí ïîã‰á â ãîð‚õ. Han omkom i bergen.
Íà âîéíˆ ïîãèá‚þò è ì‰ðíûå æ‰òåëè. I krig dör även fredliga medborgare.

Îíà ïîãèáëà òðàãè÷åñêè.     Hon omkom tragiskt.
Adjektiv med ändelser på -‰÷åñêèé bildar adverb på -‰÷åñêè.
Andra exempel: ïðàêò‰÷åñêè, ôèç‰÷åñêè

íåêóäà óåõàòü  -  ingenstans att åka
íˆêóäà, íˆãäå, íˆêîãäà och íˆçà÷åì används med infinitiv och bildar en opersonlig
konstruktion med dativ.

Åì˜ íˆêîãäà ïðèˆõàòü. Han har inte tid att komma.
Åé íˆçà÷åì èäò‰. Hon har ingen anledning att gå.
Æèòü ëƒäÿì íˆãäå. Folk har ingenstans att bo.

Ëþäèí äÿäÿ - Ljudas farbror            äÿäèíî ïèñüìî - farbroderns brev
Possessiva adjektiv kan härledas från namn, vanligen diminutiver, och från ord för
familjemedlemmar. Om de är bildade av namn har de stor bokstav. De flesta har
ändelsen -èí  i nominativ singular. En del har ändelsen -îâ. Böjningen är en blandning
av substantiv- och adjektivändelser:

M N F Pl
N ì‚ìèí ì‚ìèíî ì‚ìèíà ì‚ìèíû
G ì‚ìèíîãî ì‚ìèíîãî ì‚ìèíîé ì‚ìèíûõ
D ì‚ìèíîìó ì‚ìèíîìó ì‚ìèíîé ì‚ìèíûì
A ì‚ìèí /  ì‚ìèíîãî ì‚ìèíî ì‚ìèíó ì‚ìèíû  / ì‚ìèíûõ
I ì‚ìèíûì ì‚ìèíûì ì‚ìèíîé ì‚ìèíûìè
L ì‚ìèíîì ì‚ìèíîì ì‚ìèíîé ì‚ìèíûõ

ß ïîòåðµë Òàíèíó ñ˜ìêó. Jag tappade bort Tanjas väska.
Îí ïîçíàê‹ìèëñÿ ñ ì‚ìèíûìè ïîäð˜ãàìè.

Han bekantade sig med sin mammas väninnor.
êðîêîä‰ëîâû ñë¸çû krokodiltårar
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Imperativer - användning av aspekter
Använd perfektiv aspekt för engångsuppmaningar:

Çàêð‹é îêí‹, óæˆ õ‹ëîäíî! Stäng fönstret, det är redan kallt!
Ïî÷èò‚é ìíå ïèñüì‹! Läs brevet för mig!
Ïîêàæ‰òå ¬òó ôîòîãð‚ôèþ! Visa det där fotot!

Använd imperfektiv aspekt när det gäller en allmän begäran,
en uppmaning eller en inbjudan:

Ñàä‰òåñü, ïîæ‚ëóéñòà! Varsågoda och sitt!
Áåðåã‰ñü àâòîìîá‰ëÿ! Se upp för bilen!

Använd imperfektiv aspekt för att uppmana någon att inte
göra en sak:

Íå çàêðûâ‚é îêíî! Stäng inte fönstret!

äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû - rektor för en "mellanskola"
Vid  böjning av mjuka adjektiv blir û, î eller ó ersatta av è, å eller þ.
Bland de mjuka adjektiven finns:

ñðˆäíèé (genomsnitts-, mellan-), ïîñëˆäíèé (sist),
í‰æíèé (lägre, nedre), âˆðõíèé (högre, övre) och andra adjektiv som beskriver läge,
ñåã‹äíÿøíèé, â÷åð‚øíèé, ð‚ííèé, ï‹çäíèé och andra adjektiv som beskriver tid,
ëˆòíèé, ç‰ìíèé, îñˆííèé, âåñˆííèé (adjektiv som betecknar årstider),
ê‚ðèé (brun för ögonfärg) och ñ‰íèé (mörkblå).

Íàâåñòèòå ñòàðèêà!   Besök en gammal man!
I ryska finns två olika verb för "att besöka"

íàâåù‚òü / íàâåñò‰òü att besöka en person
ïîñåù‚òü / ïîñåò‰òü att besöka en plats

Îíà è ïåðåõîäèëà ïî ïåðåõîäó.   Hon gick faktiskt över på ett
övergångsställe.
è kan användas på det här sättet för att ge eftertryck åt något och översätts med
"faktiskt" eller "till och med".

Åãî ïîñàäèëè çà ýòî?     Satte de honom i fängelse för det?
Verbet ïîñàä‰òü betyder "att sätta i fängelse". Lägg märke till sambandet med verbet
ñèäˆòü som förutom. Verbet  ñèäˆòü - "att sitta" - också kan betyda "att sitta i fängelse".

çà plus ackusativ kan betyda "för" i betydelsen:
Ìû âñå çà äåìîêð‚òèþ! Vi är alla för demokrati!

ïîåçäêà çà ãðàíèöó  -  en resa utomlands
Den här frasen för "utomlands" används på följande sätt:

Îí‰ ˆäóò çà ãðàí‰öó. De ska åka utomlands.
Îí‚ æèâ¸ò çà ãðàí‰öåé. Hon bor utomlands.

Däremot står uttrycket som ett enda ord när det används som subjekt i meningen eller
när man avser "främmande länder, utlandet" i allmänhet.

Çàãðàí‰öà åãî íå èíòåðåñ˜åò. Främmande länder intresserar honom inte.
Ô‰ðìà òîðã˜åò ñ çàãðàí‰öåé. Firman bedriver handel i utlandet.

ðåàëèçàöèÿ ïå÷àòè  -  försäljning av trycksaker (tidningar)
En del internationella ord kommer från franskan eller från andra källor och har en
annan betydelse än man förväntar sig.  ðåàëèç‚öèÿ betyder "försäljning av". ê‚ìåðà
är t ex en cell eller innerslangen på ett bildäck!

Finn fem mjuka adjektiv i texten om
skolferier på sidan 14.
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ÓÐÎÊ 1            Óïðàæíåíèÿ

1. Âîïðîñû ê òåêñòó.
à. ×òî ì‹æíî ïîñìîòðˆòü â Íîâîñèá‰ðñêå?
á. Ëþäì‰ëà è Ðóñë‚í ˆõàëè èç Ìîñêâ› â Èðê˜òñê áåç îñòàí‹âîê?
â. ×òî á›ëî â‰äíî èç îêí‚ ï‹åçäà?
ã. Ïî÷åì˜ îí‰ íå ñë˜øàëè ì˜çûêó?
ä. Ïî÷åì˜ Ëƒäà íå êóï‰ëà í‹âûå áàòàðˆéêè â Êðàñíîµðñêå?
å. Ëƒäà è äµäÿ Ê‹ëÿ äàâí‹ çíàê‹ìû?
æ. Êåì ðàá‹òàë äµäÿ Ê‹ëÿ?
ç. Ïî÷åì˜ äµäÿ Ê‹ëÿ íå óˆõàë íà ä‚÷ó?
è. Êîãä‚ óìåðë‚ ò¸òÿ Ñâˆòà? Êàê îí‚ óìåðë‚?
ê. ×åì ì‹æíî çàíèì‚òüñÿ â Èðê˜òñêå ëˆòîì?
ë. Ïî÷åì˜ íåëüçµ ïîçâîí‰òü äµäå Ê‹ëå?

2. Skriv om fraserna och använd verbet plus êîòîðûé.
à. Òóð‰ñòû, ïðèˆõàâøèå èç Ìèíåð‚ëüíûõ Âîä.
á. Ì‚ëü÷èê, ñèäˆâøèé ðµäîì ñî ìíîé.
â. Êèíîêð‰òèê, íàïèñ‚âøèé êí‰ãó îá Ýéçåíøòˆéíå.
ã. Êîëëˆãà, îïîçä‚âøèé íà ðàá‹òó.
ä. Äˆòè, êóï‰âøèå áèëˆòû íà êîíöˆðò.

3 . Skriv om fraserna och använd verbet plus perfekt particip.
à. Ñîëä‚ò, êîò‹ðûé ïðèˆõàë èç Óô›.
á. Ëƒäè, êîò‹ðûå ïîëó÷‰ëè äˆíüãè îò ãóáåðí‚òîðà.
â. Æˆíùèíà, êîò‹ðàÿ ïîòåðµëà ñ›íà.
ã. Òàêñ‰, êîò‹ðîå ñòîµëî ‹êîëî ä‹ìà.
ä. Ìóæ÷‰íà, êîò‹ðûé ˜ìåð â ñóáá‹òó.
å. Äˆâóøêà, êîò‹ðàÿ ïðèøë‚ áåç ïðèãëàøˆíèÿ.

4 . Gör fraser som i exemplet.

äˆâóøêè / Ìîñêâ‚: Äˆâóøêè, ïðèˆõàâøèå èç Ìîñêâ›

à. ñîëä‚òû / Í‰æíèé Í‹âãîðîä
á. ïåíñèîíˆð / Ïåðìü
â. æˆíùèíà / Ìèíåð‚ëüíûå Â‹äû
ã. êîëëˆãè / ßê˜òèÿ
ä. èíæåíˆð / Ñàì‚ðà

5 . Sätt följande substantiv i plural. Lägg till betoningsaccenter.

ñîëä‚ò, ãåíåð‚ë, ïðîôˆññîð, ï‚ñïîðò, áˆðåã, íàð‹ä, ëåñ, îêí‹,
áîë‹òî, ï‹åçä, ïëàí, äîì, ðóê‚, ãëàç, âðà÷, ä‹êòîð, äèðˆêòîð,
í‹ìåð, ã‹ðîä, áðàò, ñåñòð‚, ñòóë, ñòîë, ÷åëîâˆê, ìàòü, äî÷ü,
ì‚ëü÷èê, êîëëˆãà, îòˆö, ñûí, ˜òðî, âˆ÷åð.
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6. Fyll i raderna från sången och använd orden för "trädgård", "morgon" och
"kvällar".

«Íå ñëûøí› â _________ ä‚æå ø‹ðîõè.
Âñ¸ çäåñü çàìåðë‹ äî ___________.
Åñë‰ á çí‚ëè âû, êàê ìíå ä‹ðîãè
Ïîäìîñê‹âíûå _____________!»

7. Skriv om ordfraserna och använd possessiva adjektiv.
Exempel: äˆíüãè ì‚ìû  -  ì‚ìèíû äˆíüãè

à. ìàø‰íà ï‚ïû
á. êâàðò‰ðà Íàò‚øè
â. âåëîñèïˆä ì‚ìû
ã. ñ˜ìêà Ò‚íè
ä. êîìïüƒòåð Ñåð¸æè
å. êí‰ãè Îëè
æ. áþð‹ Ê‚òè
ç. ïîäð˜ãè ò¸òè

8. Skriv om meningarna och använd possessiva adjektiv.
Exempel: Îí æèâ¸ò â êâàðò‰ðå ì‚ìû.

Îí æèâ¸ò â ì‚ìèíîé êâàðò‰ðå.

à. Îí ïðèˆõàë íà ìàø‰íå ï‚ïû.
á. ß ëþáëƒ êâàðò‰ðó Íàò‚øè.
â. Òàì íåò âåëîñèïˆäà ì‚ìû.
ã. Áèëˆò áûë â ñ˜ìêå Ò‚íè.
ä. Êîìïüƒòåð Ñåð¸æè íå ðàá‹òàåò.
å. Îí ÷èò‚ë êí‰ãó Îëè.
æ. Îí‰ ðàá‹òàëè â áþð‹ Ê‚òè.
ç. ß ãîâîð‰ë î ïîäð˜ãàõ ò¸òè.
è. Îí ïîçíàê‹ìèëñÿ ñ êîëëˆãàìè Ì‰øè.

9 . Fyll i luckorna.
à. Á‹ðÿ ó÷‰ëñÿ â ñðˆäí___ øê‹ëå â Í‰æí__ Í‹âãîðîäå.
á. Ýòî áûë‚ ïîñëˆäí___ ìèí˜òà ïîñëˆäí___ ÷‚ñà.
â. Íà âˆðõí__ ï‹ëêå ëåæ‚ëà äˆâóøêà ñ ê‚ð___ ãëàç‚ìè.
ã. Îí‚ êóï‰ëà ñ‰í___ áë˜çêó è êð‚ñí___ ƒáêó.
ä. Ìîëîä__ ñîëä‚òû á›ëè â ç‰ìí__ îäˆæäå.
å. Îíè ñèäˆëè âîêð˜ã íîâîã‹äí__ ¸ëêè.
æ. Âñå äˆòè ëƒáÿò ëˆòí__ êàí‰êóëû.

10. Fyll i luckorna och använd antingen íàâåù‚òü / íàâåñò‰òü eller
ïîñåù‚òü / ïîñåò‰òü.

à. ß _______________ åã‹ øê‹ëó ê‚æäóþ ñóáá‹òó.
á. Þðà _______________ ìóçˆé ã‹ðîäà ò‹ëüêî îä‰í ðàç.
â. ß õî÷˜  _______________ ñâîåã‹ îòö‚ â Óôˆ.
ã. Ìèõà‰ë _______________ ìîƒ á‚áóøêó òðè ð‚çà â íåäˆëþ.

ñëûøí› (pl.) -   hörbar
ø‹ðîõ -  prassel
çàìåðˆòü -   att tystna, att avstanna
ïîäìîñê‹âíûé

-   i Moskvatrakten
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11. Välj orden för att fylla i luckorna och ändra ändelserna om det behövs.
à. _______________ _______________ ä‹ìèê ñòîµë â _______________.
á. – Ïîñë˜øàé! ×òî ýòî çà _______________?
â. Ìîñêâ‚ ñë‚âèòñÿ ñâî‰ì _______________.
ã. Íà ïð‹øëîé íåäˆëå îí‰ _______________ òðè âˆ÷åðà âìˆñòå.
ä. Ë‚ìïà íå ðàá‹òàåò. Áàòàðˆéêè _______________.

êðåìëü  -  øóì  -  ëåñ  -  îäèí‹êèé  -  äåðåâµííûé  -  ïðîâåñò‰  -  ñåñòü

12. Välj orden för att fylla i luckorna och ändra ändelserna om det behövs.
à. Èì î÷åíü õîòˆëîñü _______________. Òðè äíÿ íè÷åã‹ íå ˆëè.
á. Ìîé _______________ áðàò óˆõàë â Êàí‚äó.
â. Ìîé äµäÿ æèâ¸ò â Ëèòâˆ è ïîëó÷‚åò òàì áðèò‚íñêóþ _____________.
ã. Îí _______________ çà Åâðîñîƒç.
ä. Îí ˆçäèò _______________ íà ãîðîäñê‹ì òð‚íñïîðòå.
å. Åé _______________ ˆõàòü íà ä‚÷ó.

íˆçà÷åì  -  ïˆíñèÿ  -  åñòü  -  ñò‚ðøèé  -   áåñïë‚òíî  -  ãîëîñîâ‚òü

13. Fyll i luckorna med verb i preteritum.
à. Íà÷‚ëüíèêà ìèë‰öèè _______________ çà êîðð˜ïöèþ.
á. Ãëåá _____________ ìîá‰ëüíûé òåëåô‹í â ñóáá‹òó è _____________

åãî ÷ˆðåç òðè äíÿ.
â. Îí‚ __________ íà âîêç‚ë â ÷àñ í‹÷è. Ðîä‰òåëè _____________ å¸.
ã. Ìû _______________ êîëëˆãó â áîëüí‰öå.
ä. Ñòàð‰ê ________________ íàì ïðî ñâî¸ äˆòñòâî.

ïîòåðµòü  -  âñòðˆòèòü  -  íàéò‰  -  ïîñàä‰òü  -  ðàññêàç‚òü
ïðèˆõàòü  -  íàâåñò‰òü

       ßçûêîâàÿ ïðàêòèêà

1. Óñòíàÿ ðàáîòà â ãðóïïå
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î òîì:

– ãäå Âû æèâ¸òå / ðàá‹òàåòå / ó÷‰òåñü ;
– êàê ä‹ëãî Âû òàì æèâ¸òå / ðàá‹òàåòå / ó÷‰òåñü ;
– ãäå Âû æ‰ëè / ðàá‹òàëè / ó÷‰ëèñü ð‚íüøå ;
– êàê ä‹ëãî Âû òàì æ‰ëè / ðàá‹òàëè / ó÷‰ëèñü?

Çàä‚éòå àíàëîã‰÷íûå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î ñâî‰õ
ð‹äñòâåííèêàõ / äðóçüµõ :

– ãäå îí‰ æèâ˜ò / ðàá‹òàþò / ˜÷àòñÿ / ïîëó÷‚þò ïˆíñèþ ;
– êàê ä‹ëãî îí‰ òàì æèâ˜ò / ðàá‹òàþò / ˜÷àòñÿ / ïîëó÷‚þò ïˆíñèþ ;
– ãäå îí‰ æ‰ëè / ðàá‹òàëè / ó÷‰ëèñü / ïîëó÷‚ëè ïˆíñèþ ð‚íüøå ;
– êàê ä‹ëãî îí‰ òàì æ‰ëè / ðàá‹òàëè / ó÷‰ëèñü / ïîëó÷‚ëè ïˆíñèþ?

2. Óñòíàÿ ðàáîòà â ãðóïïå
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î òîì, ê‚êèå ó Âàñ åñòü çíàê‹ìûå
â Ðîññ‰è è êàê‰å ó íèõ êâàðò‰ðû :
–  íà êàê‹ì ýòàæˆ
–  êàê‚ÿ ýòî êâàðò‰ðà : äâóõê‹ìíàòíàÿ, òð¸õê‹ìíàòíàÿ è ò.ä.
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3. Óñòíàÿ ðàáîòà â ïàðàõ
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î ñë˜÷àå, êîãä‚ Âàì ‹÷åíü ñ‰ëüíî
õîòˆëîñü åñòü / ïèòü / ñïàòü.
–  Ãäå ¬òî á›ëî?
–  Ïî÷åì˜ Âàì òàê õîòˆëîñü åñòü / ïèòü / ñïàòü?
–  ×òî ñëó÷‰ëîñü ïîò‹ì?

4. Óñòíàÿ ðàáîòà â ïàðàõ
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î òîì, ÷åì Âû ëþá‰ëè çàíèì‚òüñÿ
â äˆòñòâå âî âðˆìÿ îñˆííèõ, ç‰ìíèõ, âåñˆííèõ è ëˆòíèõ øê‹ëüíûõ êàí‰êóë.
À ÷åì äˆòè ñåã‹äíÿ çàíèì‚þòñÿ âî âðˆìÿ êàí‰êóë?

5. Óñòíàÿ ðàáîòà â ïàðàõ
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î ïîˆçäêå â Ðîññ‰þ èëè â
êàê˜þ-íèá˜äü äðóã˜þ ñòðàí˜.
–  Êàê‰å ìåñò‚ Âû ïîñåò‰ëè?
–  Êàê‰õ äðóçˆé ‰ëè çíàê‹ìûõ Âû íàâåñò‰ëè?

6. Çàäà÷à â ãðóïïå èç 6-òè ÷åëîâåê - èãðà â êðóãó
Ïˆðâûé ñòóäˆíò (íàïðèìˆð, Àííà) ãîâîð‰ò:
– Ìåíµ çîâ˜ò Àííà. ß æóðíàë‰ñòêà. ß æèâ˜ â òðèäöàòèýò‚æíîì ä‹ìå íà

äåñµòîì ýòàæˆ. Ó ìåíÿ òð¸õê‹ìíàòíàÿ êâàðò‰ðà.
 Âòîð‹é ñòóäˆíò (íàïðèìˆð, Áîð‰ñ) ãîâîð‰ò:
– Ýòî Àííà. Îíà æóðíàë‰ñòêà. Îíà æèâ¸ò â òðèäöàòèýò‚æíîì ä‹ìå íà

äåñµòîì ýòàæˆ. Ó íå¸ òð¸õê‹ìíàòíàÿ êâàðò‰ðà. À ìåíµ çîâ˜ò Áîð‰ñ.
ß ìèëèöèîíˆð. ß æèâ˜ â ïÿòèýò‚æíîì ä‹ìå íà âòîð‹ì ýòàæˆ. Ó ìåíµ
îäíîê‹ìíàòíàÿ êâàðò‰ðà.

È òàê ä‚ëåå, ïîî÷åð¸äíî, ïî êð˜ãó. Ïîìîã‚éòå äðóã äð˜ãó, ˆñëè êò‹-òî
çàòðóäíµåòñÿ ïðîä‹ëæèòü.

7. Óñòíàÿ ðàáîòà â ïàðàõ
Çàä‚éòå âîïð‹ñû è ðàññêàæ‰òå äðóã äð˜ãó î òîì, êàê ì‹æíî ïðîâåñò‰ âðˆìÿ
â òå÷ˆíèå êîð‹òêîãî ïîñåùˆíèÿ Â‚øåãî ã‹ðîäà èëè ðàé‹íà.

Ïîëåçíûå ñëîâà :
ïîëîâ‰òü ð›áó
ïîêóï‚òüñÿ â ðˆ÷êå
ïî˜æèíàòü â ðåñòîð‚íå
ñäˆëàòü ïîê˜ïêè â ìàãàç‰íàõ
ïîêàò‚òüñÿ íà êîíüê‚õ, íà ñ‚íêàõ, íà ë›æàõ
ïîñìîòðˆòü äîñòîïðèìå÷‚òåëüíîñòè ã‹ðîäà (êàê‰å?)

ñõîä‰òü â òå‚òð, â êèí‹
ñõîä‰òü â êàðò‰ííóþ ãàëåðˆþ
ñõîä‰òü â çîîï‚ðê, â öèðê
ïîñë˜øàòü êîíöˆðò
ïîñåò‰òü .........÷òî?
íàâåñò‰òü ........ êîã‹?

8. Ïèøèòå!
Íàïèøèòå ïðèãëàøåíèå â âèäå ïèñüìà Âàøåìó ðóññêîìó äðóãó èëè çíàêîìîìó
äëÿ ïîñåùåíèÿ Âàøåãî ãîðîäà èëè ðàéîíà. Âêëþ÷èòå èíôîðìàöèþ î òîì,
êîãäà è êàê ëó÷øå ïðèåõàòü, ãäå îí èëè îíà áóäåò æèòü è ÷òî ìîæíî áóäåò
ñäåëàòü âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ.
Íà÷íèòå òàê:

(íàçâàíèå
  ãîðîäà)
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10. Ñîñòàâüòå äèàëîã!
Ïˆðåä òåì, êàê ïîˆõàòü ê äµäå Ê‹ëå, Ëƒäà ïîçâîí‰ëà åì˜ â îòâˆò íà åã‹ ïèñüì‹
(ñòð. 9). Âîññòàíîâ‰òå èõ ðàçãîâ‹ð ïî ñëˆäóþùåìó ïë‚íó:

Ëþäà:
Ëƒäà ãîâîð‰ò, ÷òî îí‚ ð‚äà ðàçãîâ‹ðó
ñ äµäåé, ñïð‚øèâàåò, êàê ó íåã‹ äåë‚,
è ãîâîð‰ò, íàñê‹ëüêî òÿæåë‹ åé á›ëî, êîãä‚
îíà óçí‚ëà ïðî ò¸òþ Ñâˆòó. Åé ‹÷åíü æàëü,
÷òî îí‚ íå ñìîãë‚ ïðèˆõàòü íà ï‹õîðîíû.

Ëƒäà ñïð‚øèâàåò, íàøë‰ ëè âîä‰òåëÿ,
êîò‹ðûé ñáèë ò¸òþ Ñâˆòó.

Ëƒäà áëàãîäàð‰ò åã‹ çà ïèñüì‹ è çà
ïðèãëàøˆíèå â Èðê˜òñê; ñïð‚øèâàåò,
äîñò‚òî÷íî ëè ó íåã‹ äëÿ íèõ ìˆñòà â
êâàðò‰ðå.

Ëƒäà ãîâîð‰ò, êîãä‚ âûåçæ‚åò èç Ìîñêâ›
(5-ãî èƒíÿ) è êîãä‚ ïðèåçæ‚åò â Èðê˜òñê
(10-ãî èƒíÿ); íàçûâ‚åò í‹ìåð ï‹åçäà – 10.

Ëƒäà îáúÿñíµåò, ÷òî îí‰ ñîáèð‚þòñÿ
ïðîâåñò‰ îä‰í äåíü â Íîâîñèá‰ðñêå, ÷ò‹áû
îòäîõí˜òü è ïîñìîòðˆòü ã‹ðîä.

Ëƒäà ïðåäëàã‚åò íˆñêîëüêî âàðè‚íòîâ,
â òîì ÷èñëˆ, ïîˆçäêó íà Áàéê‚ë.
Îí‚ ïðèãëàø‚åò äµäþ Ê‹ëþ ïîˆõàòü
âìˆñòå ñ í‰ìè íà ýêñê˜ðñèþ.

Äÿäÿ Êîëÿ:

Äµäÿ Ê‹ëÿ îòâå÷‚åò
ñîîòâˆòñòâóþùèì ‹áðàçîì.

Äµäÿ Ê‹ëÿ îòâå÷‚åò, ÷òî íå
íàøë‰ è ÷òî ó ìèë‰öèè åñòü
á‹ëåå â‚æíûå äåë‚.

Äµäÿ îòâå÷‚åò ïîëîæ‰òåëüíî.

Äµäÿ Ê‹ëÿ îòâå÷‚åò, ÷òî
äîð‹ãà çàíèì‚åò âñåã‹ òðè ñ
ïîëîâ‰íîé äíÿ.

Äµäÿ Ê‹ëÿ ñïð‚øèâàåò, êàê
Ðóñë‚í ïëàí‰ðóåò ïðîâåñò‰
âðˆìÿ ó íåã‹ â Èðê˜òñêå, ÷åì
îí èíòåðåñ˜åòñÿ è ÷òî åì˜
ë˜÷øå ïðåäëîæ‰òü.

Äµäÿ Ê‹ëÿ  îòê‚çûâàåòñÿ
îò ïðåäëîæˆíèÿ Ëþäì‰ëû.

9. Âûó÷èòå è ðàññêàæèòå àíåêäîòû

à. Òðèäöàòü ñåìü ãðàäóñîâ ìîðîçà. Íà óëèöå ñíåã, ñèëüíûé âåòåð. Ìóæèê
çàõîäèò ê ñîñåäó. Â èçáå òåïëî. Ñîñåä îáåäàåò. Îò áîðù‚ èä¸ò îòëè÷íûé
çàïàõ. Ñîñåä ñïðàøèâàåò:
– Â÷åðàøíèé áîðù áóäåøü?
– Áóäó, ñ óäîâîëüñòâèåì!
– Òîãäà ïðèõîäè çàâòðà!

á. Ðàäîñòíûé ïåíñèîíåð ïîëó÷èë ïåíñèîííóþ
êíèæêó, à îòêðûâ å¸, ñïðàøèâàåò:
– Ïî÷åìó äåéñòâèòåëüíà òîëüêî íà ïÿòü ëåò?
Åãî óñïîêàèâàþò:
– Íå âîëíóéòåñü, ìóæ÷èíà, çà âòîðîé

êíèæêîé åù¸ íèêòî íå ïðèõîäèë!

Ïðèä˜ìàéòå ñ‚ìè ïðè÷‰íó îòê‚çà äµäè Ê‹ëè.
Ïðèä˜ìàéòå ñ‚ìè ïîäõîäµùóþ êîíö‹âêó äëÿ
¬òîãî ðàçãîâ‹ðà.

ð‚äîñòíûé glad
îòêð›â efter att ha

öppnat
äåéñòâ‰òåëüíûé giltig
óñïîê‚èâàòü att lugna någon
âîëíîâ‚òüñÿ att oroa sig

ìóæ‰ê man
âˆòåð vind
ñîñˆä granne
èçá‚ stuga
ç‚ïàõ doft

1/12

1/13

ñîîòâˆòñòâóþùèé - motsvarande
ïîëîæ‰òåëüíî - positivt
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Verbaspekter i ryska
De flesta ryska verb har två infinitiver, en imprfekti och en perfektiv. Imperfektiv aspekt
används för att bilda presens och en del former i preteritum och futurum. Perfektiv
aspekt används endast för preteritum och futurum. I de flesta ordböcker står den
imperfektiva infinitiven först och sedan den perfektiva enligt följande:

att försvara çàùèù‚òü / çàùèò‰òü

När man ska använda imperfektiv aspekt:

ÓÐÎÊ 1    Ïîâòîðåíèå òåìû «âèäû ãëàãîëà»

Exempel:
ß ãîâîðƒ ïî-ð˜ññêè.
Îí á˜äåò æèòü â Ò˜ëå.

Îí‰ ä‹ëãî ñèäˆëè çà ñòîë‹ì.
De satt länge vid bordet.
Ì‚ìà ÷‚ñòî ðàññê‚çûâàëà ñê‚çêè
Mamma berättade ofta sagor.
Âû ÷èò‚ëè «Âîéí˜ è Ìèð»?
Har ni läst “Krig och fred?”
(Är ni bekant med den?)

Exempel:
Îí‚ ñê‹ðî ïðèˆäåò.
Hon kommer (ska komma) snart.
Ì‚øà ïðèˆõàëà!
Masja har kommit.
Âû ïðî÷èò‚ëè «Âîéí˜ è Ìèð»?
Har ni läst ut Krig och fred?
(Hela från pärm till pärm?)
Ìû âîøë‰ è ñˆëè.
Vi gick in och satte oss.

1. I presens
2. I imperfektivt futurum med ÿ á˜äó, òû á˜äåøü etc

och imperfektiv infinitiv
3. I imperfektivt preteritum, vilket kan översättas med

imperfekt, perfekt eller pluskvamperfekt i svenska.
Denna form betecknar ofta något som hände under
lång tid eller upprepade gånger eller också återges
bara en händelse i det förflutna där fullbordandet
av handlingen inte särskilt betonas.

När man ska använda perfektiv aspekt:
1. I perfektivt futurum som bildas genom böjning av det

perfektiva verbet
2. I perfektivt preteritum, vilket används för att beskriva

enstaka fullbordade handlingar i förfluten tid eller en
följd av sådana handlingar.

Aspektpar. Hur man vet vilket som är vilket
Om bara en av de två infinitiverna har prefix, så är detta den perfektiva formen.

÷èò‚òü / ïðî÷èò‚òü
çâîí‰òü / ïîçâîí‰òü Undantag: ïîêóï‚òü / êóï‰òü

Om båda infinitiverna slutar på -àòü eller -ÿòü, så är den kortare formen perfektiv.
ïîíèì‚òü / ïîíµòü óçíàâ‚òü / óçí‚òü
ðàññê‚çûâàòü / ðàññêàç‚òü

Om aspektparet har en infinitiv på -àòü eller -ÿòü och en annan på -åòü, -èòü eller -íóòü,
så är den första formen imperfektiv och den senare perfektiv.

îòäûõ‚òü / îòäîõí˜òü óìèð‚òü / óìåðˆòü
ïîâòîðµòü / ïîâòîð‰òü

En del verb har helt olika imperfektiv- och perfektivformer.
áðàòü / âçÿòü ãîâîð‰òü / ñêàç‚òü  - att säga (att tala = ãîâîð‰òü / ïîãîâîð‰òü)
ñàä‰òüñÿ / ñåñòü ëîæ‰òüñÿ / ëå÷ü

En del imperfektiva och perfektiva former av samma verb har olika betydelser
på svenska:

Imperfektiv Perfektiv
ñäàâ‚òü ýêç‚ìåí att gå upp i examen ñäàòü ýêç‚ìåí att klara examen
îï‚çäûâàòü att vara försenad îïîçä‚òü att komma för sent,

att missa
óìèð‚òü att vara nära att dö óìåðˆòü att dö
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Óïðàæíåíèÿ
1. Ange betydelsen och imperfektivformen av följande perfektiva verb:

ñäˆëàòü
ïîíµòü
ïîðàá‹òàòü
ïîçâîí‰òü
âñòðˆòèòüñÿ
ïîñë‚òü

âçÿòü
ïîäîæä‚òü
ñïðîñ‰òü
ïîïðîñ‰òü
ïðî÷èò‚òü
èçó÷‰òü

2. Vilket tempus används? Presens eller futurum?
Íàñòîÿùåå Áóäóùåå
âðåìÿ âðåìÿ

à. ß âàì ïîçâîíƒ.    �    �
á. Øîô¸ð âàñ ïîäîæä¸ò.    �    �
â. Êòî çàïë‚òèò?    �    �
ã. Áàð ðàá‹òàåò.    �    �
ä. Ë‰çà ê˜ïèò êâàðò‰ðó â öˆíòðå.    �    �
å. Ð‹çû öâåò˜ò ëˆòîì.    �    �
æ. Ìû âñòðˆòèìñÿ íà ìîñò˜.    �    �
ç. Îí íå íàï‰øåò âàì ïèñüì‹.    �    �
è. Ìû å¸ óâàæ‚åì.    �    �
ê. Îí çí‚åò îá ¬òîì.    �    �
ë. Îí óçí‚åò îá ¬òîì.    �    �
ì. Îí óçíà¸ò îá ¬òîì.    �    �

3. Använd verben för att fylla i luckorna och använd presens, futurum eller
preteritum

à. Îí _________________ ç‚âòðà.    çâîí‰òü / ïîçâîí‰òü
á. – Ïðèâˆò! ß _________________ èç òàêñîô‹íà. Ä‹ìà

òåëåô‹í íå ðàá‹òàåò.
â. Ìàð‰ÿ ïîòåðµëà òåëåô‹í. Îíà òðè äíÿ íèêîì˜ íå _________________.
ã. Áîð‰ñ _________________ ìíå â ïð‹øëóþ ñóáá‹òó â äˆâÿòü òð‰äöàòü.

ä. Ð‚íüøå ÿ ÷‚ñòî _____________ åä˜ ñ ñîá‹é.    áðàòü / âçÿòü
å. Òû ____________ ìåíµ ç‚âòðà ñ ñîá‹é?
æ. Òåïˆðü ÿ ____________ ¬òó ãàçˆòó ê‚æäóþ ñóáá‹òó.
ç. Îí‰ _____________ êðåä‰ò â á‚íêå íà ïîê˜ïêó ä‹ìà.

è. Ð‚íüøå îí‚ ÷‚ñòî _______________ íà ñâèä‚íèÿ.    îï‚çäûâàòü / îïîçä‚òü
ê. Á‚áóøêà _______________ íà ýëåêòð‰÷êó è íå

ïðèˆõàëà íà ä‚÷ó.
ë. Îí‰ ‹÷åíü ÷‚ñòî _________________ íà ðàá‹òó.

ïîëó÷‰òü
ñúåñòü
ñåñòü
ïîã‰áíóòü
ñïàñò‰

På grund av sin betydelse har en del ryska verb ingen perfektiv form:
çàâ‰ñåòü îò att bero på ïðèíàäëåæ‚òü att tillhöra
ñ÷èò‚òü att anse ñîñòîµòü èç att bestå av
íàçûâ‚òüñÿ att kallas ñóùåñòâîâ‚òü att existera

En del verb har samma form i imperfektiv och perfektiv aspekt.
àòàêîâ‚òü att attackera èñï‹ëüçîâàòü att använda


