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CINQUÈ  CURS 

 
 
Llibres 
 
Llibre de text 
А. АЛЕКСАНДРОВА и др. Непропавшие сюжеты, Русский язык, 2014. 
 
Llibre d’exercicis 
А. ЕГОРОВА, Трудные случаи русской грамматики, Златоуст, 2013. 
 
Llibres de lectura 
Llistat proporcionat pel professor 
 
Moodle 
Accés des de www.eoibd.cat 
 
 
Programa de curs 
 

Objectius del curs 

Adquirir l'habilitat o capacitat de: 

Utilitzar l'idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un ventall 
ampli de situacions de la vida quotidiana. 
Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents registres. 
Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua. 
 
1. Expressió i interacció oral  
Fer presentacions i intervencions llargues, amb objectius i funcions diverses, estructurades 
de manera coherent i entenedora. 
Participar en converses, discussions i debats sobre temes generals, argumentant les seves 
opinions i utilitzant les estratègies discursives adequades. 
 
2. Expressió i interacció escrita  
Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, amb objectius i funcions diverses sobre 
una àmplia gamma de temes, expressant i argumentant les seves opinions.  
 
3. Comprensió oral  
Comprendre el missatge global  en llenguatge estàndard (els mitjans de comunicació, 
pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a 
cara).  
 
4. Comprensió lectora  
Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat sobre temes concrets i 
abstractes. 
 

http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibd.cat/
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Textos orals Textos escrits 

 
Ràdio i televisió (notícies, reportatges, 

documentals, entrevistes, debats i tertúlies, 

discursos i conferències, retransmissions 

d’esdeveniments esportius o culturals...) 

Cinema i teatre 

Conferències i taules rodones, visites 

guiades, presentacions, etc. 

 
 
 

 
Diaris i revistes (reportatges, articles 

d’opinió, cròniques, crítiques, cartes al 

director, entrevistes, tires còmiques...) 

Novel·les, poesia, teatre, lletres de cançon... 

Cartes, correus electrònics, blogs... 

Anuncis publicitaris, fulletons informatius, 

prospectes... 

Diccionaris monolingües, enciclopèdies i 

gramàtiques.  

 
 

Lèxic 

 
Famílies lèxiques 

Мatisos estilístics d’ús dels sinónims (кушать-есть-жрать). 

Paraules compostes i derivades. Variants i matisos: sufixos diminutius afectius (-ик) i 
despectius (-ишко), admiratius (-ина), etc. Sufixos dels adjectius (большущий, 
малюсенький…). 

Formació d’adjectius a partir de substantius (пелевинский роман, университетские 
друзья, летние каникулы…). 

Formació de substantius a partir de verbs (чтение, читатель…). 

Parasintètics (сорокапятилетний…). 

Abreviacions. Sigles. Abreviacions del llenguatge polític, comercial i administratiu.  

Préstecs i mots d’origen estranger. Anglicismes (супермаркет, менеджер…). 

Frases fetes, dites, refranys, aforismes. Locucions i frases fetes típiques del llenguatge 
col·loquial. 

 

 
 

Gramàtica 

 
El substantiu 
 
- Substantius augmentatius, diminutius, afectius, comparatius, superlatius. 
- Substantius de gènere comú i el seu significat (сирота, зануда...). 
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Numerals 
 

- Nombres enters, fraccions, decimals, percentatges; operacions matemàtiques 

- L’ús dels numerals cardinals amb substantius i adjectius. 

- Declinació dels numerals полтора/полторы. 

- Pronoms (morfologia i posició) 
- Els negatius некто ... Diferència i ús.  

- Els determinatius (всякий, любой, каждый) i el seu ús. 
 

 
L’adjectiu 
 
- Adjectius breus i el seu ús. Funcions de les formes llargues i breus. Concordança de les 

formes breus. 

- Superlatiu dels adjectius. Forma simple (наилучший) i composta (наиболее 

интересный). 

 
El verb 

 

- L’aspecte verbal.Particularitats de l’ús dels verbs perfectius i imperfectius en indicatiu, 

imperatiu i infinitiu. 

- Aspecte verbal i negació (не говорить/не сказать, не пиши/не напиши...). 

- Mode. Ús funcional dels temps i modes verbals. 

- Veu. El verb reflexiu i la veu passiva. Ús de la veu passiva segons diferents registres i 

estils funcionals. 

 
El participi.  

 

- Formes plenes i breus. Les seves particularitats. 

- Girs de participi, la seva funció i ús. 

- Formes actives i passives. Ús dels participis passius en forma breu. 

 
El gerundi 
 

- Girs de gerundi, la seva funció i ús. 

- Transformació del gerundi en estructures verbals (relacions temporals, causals, 

condicionals). 

 
 
Els adverbis 
 

- Formes limitatives (пораньше, получше…). 

 
Paraules auxiliars 
 

- Partícules. Sistematització de les seves funcions i ús; partícules modals: interrogatives 

(разве, неужели), dubitatives (вряд ли, едва ли), emfàtiques (же, ведь), limitatives (лишь, 
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только). 

- Interjeccions: emotives (увы, ах, ого, ура...), exhortatives (ну-ка, эй...), invocatives (Боже 

мой, ей-Богу ...), onomatopeiques (хи-хи, мяу, ку-ка-ре-ку...). 

- Conjuncions.  

L’oració 
 

- L’oració simple: estructura de l’oració. Significats que depenen del canvi d’ordre de les 
paraules. 
- L’oració composta (coordinades i subordinades). 

 
Ortografia i aspectes gràfics 
 

- Els signes de puntuació. Regles bàsiques de puntuació. Regles de puntuació en les 

oracions juxtaposades. 

- Abreviatures (млн.чел.; кол-во…). 

- Sigles (ООН, СМИ, СНГ…). 

 
Avaluació 
 
El Cinquè Curs és l’últim dels cursos de Nivell Avançat i l’últim de l’EOI. Al final del curs tots 
els alumnes es presenten a l’examen oficial que constitueix de la part escrita on entren les 
proves de la Comprensió i Expressió escrites, la Comprensió oral i l’Ús de llengua, i la part 
oral. Totes les habilitats s’avaluen igual: 20% cadascuna.  
Durant el curs es faran diverses proves per poder seguir l’evolució de cada estudiant tant 
amb avís previ com sense. 
 
 
Tutories 
 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar 
el progrés del curs. 


