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Nivell B2 Temporarització Continguts del nivell B2.1

Primer trimestre. Des d’octubre fins a desembre. Первый квартал: октябрь - декабрь

01 Viatges i transport Путешествие и транспорт

02 El temps, el clima i l’ecologia Погода — Климат — Экология

03 El temps lliure, l’oci i internet Свободное время. - досуг — интренет

Segon trimestre. Des de gener fins març Второй квартал: январь - март

04 Les amistats, les xarxes socials, la familia i els nins. Знакомство — социальные сети — семья и дети

05 La roba, la moda i el consum. Одежда — мода и потребление

06 L’apariència i el caràcter de les persones. La psicologia de les relacions entre la gent.

           Внешность и характер человека — психология: отношения между людьми

07 El menjar, la cuina i les tradicions Еда — кухня — традиции

Tercer trimestre. Des d’abril fins juny Третий квартал: Апрель – май

08 Formes de vida saludable. l’esport i la medicina Здоровый образ жизни — спорт и медицина

09 La casa, les tasques domèstiques i la feina. Дом — домашиние дела — работа

Cada unitat temàtca està divida per continguts i competències. Els continguts estratègics, discursius i interculturals no estan separats per
unitats perquè es consideren transversals a totes les unitats i cal desenvolupar-les poc a poc durant tot el curs. Així l’estructura de l’unitat és  la
següent:

- 1. Continguts lèxics - 4. Continguts funcionals

- 2. Continguts socioculturals - 5. Gèneres textualsl

- 3. Continguts sociolingüístics - 6. Continguts interculturals
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Primer trimestre. Des d’octubre fins a desembre. Первый квартал: октябрь - декабрь

01 Viatges i transport Путешествие и транспорт

01 Viatges i transport - Путешествие и транспорт

01.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.2..2. Lleure: aficiions, esport, activitats culturals, vacances i viatges
5.1..4. tipus d’allotjament
5.1.5. mitjans de transport públics i privats

01.2. Continguts socioculturals de 1.2. i 1.4. lleure, cultura i geografia

01.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

01.4. Continguts funcionals. Aquestos continguts són tranversals i en certa mesura s’apliquen tots

01.5. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turísti-
ques, programes de festes 

01.6. Continguts morfosintàctics
I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- / ни-.
I.2.4. Pronoms demostratius
I.4.1. Els quantificadors
I.4.2. Flexió dels numerados
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.5.2. Oracios subordinades relatives amb который
I.6. El grau
I.6.1. Comparatius 
I.6.2. Superlatius
II  L’espai.  II.2.  Verbs  de  moviment.  II.3.  Adverbis  de lloc.  III.  Els
temps
II.4. Preposicions de lloc i moviment

IV.1. L’aspecte imperfectiu en els verbs de moviment
IV.2. L’aspecte perfectiu. Els verbs de moviment.
V. La modalitat
V.1. La capacitat. L’expressió если будет возможность.
V.5. Volició. Els verbs хотеть и желать + infinitiu.
VI. El mode
VI.2. El gerundi.
VII. Estats, esdeveniments, accions porcessos i realitzacions
VII.1.6. L’expressió del complement circumstancial de lloc
VIII L’afirmació, la negació, la interrogació i l’exlamació.
VIII.2. L’oració interrogativa.
IX Relacions lògiques
IX.1.6. Aclarimetn
IX.2.3. Locativa
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II.5. Locucions preposicionals
III. El temps
III.1.1. Preposicions de temps
III.2. Ubicació temporal relativa
III.3. Ubicació temporal: durada

IX.2.5. Comparació
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Primer trimestre. Des d’octubre fins a desembre. Первый квартал: октябрь - декабрь

02 El temps, el clima i l’ecologia Погода — Климат — Экология

02 Погода — Климат — Экология

02.1. Continguts lèxics sobre l’entorn, 5.1.5., especialment sobre els fenòmens atmosfèrics.

02.2. Continguts socioculturals  1.5.  Geografia:  ciutats i  llocs més destacats i  1.6.  el  medi  ambient.  Caracterítiques de la  climatologia.  La
cosciència ecològica de la població

02.3. Continguts sociolingüístics en general.

02.4. Continguts funcionals: 3.2. Actes assertius (donar i demanar informació). Descriure l’entorn i ell temps atmosfèric.

02.5. Generes textuals:  textos informatius (relacions de fets),  escrits públics (avisos oficials),  instruccions (alertes i  advertiments),  premsa
(prediccions metereològiques).

02.6. I l’entitat.
I.2.4. Pronoms demostratius
I.3. La pertinença. У+SN / Pronom p. en Gen.+ есть  + Nom. 
I.4.3.  Adverbis de quantitat: очень, немного, почти i altres
I.4.4. Altres. Gen. singular desprès dels numerals cardinals 2,3,4.
- Noms en Gen. desprès dels adverbis quantitatius мало, много,
столько i pronom interrogatiu Сколько?
- Noms en Gen. plural desprès de numerals cardinals superiors a 5.
I.5.1. Adjectius
- Adjectius referits a materials, colors i tons
- Adjectius amb els sufixos: -оват / -еват: зеленоватый, бежеватый
(aproximació a un color)
- Refranys populars amb colors i altres adjectiusI.6. El grau
I.6.1. Comparatius 
I.6.2. Superlatius

II L’espai.
II.2. Verbs de moviment.
II.3. Adverbis de lloc.
III. Els temps
III.4. Freqüència: pronom determinatiu каждый en tots els casos
V.4.  Probabilitat:  видимо,  несомненно,  по-видимому, iкажется,
по всей видимости, должно быть i semblants
- L’adj. breu: уверен, убеждён
VII.1.7. L’expressió del complement circumstancial de temps (CCT)
IX.2. La oració composta amb subordinació
IX.2.6.  Causa.  La subordinació causal amb  оттого что, ибо  i
altres. El pronom interrogatiu: Почему?
- L’expressió de la causa negativa amb la preposició из-за + Gen. i
de la causa positiva amb благодаря + Dat.
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Primer trimestre. Des d’octubre fins a desembre. Первый квартал: октябрь - декабрь

03 El temps lliure, l’oci i internet Свободное время. - досуг — интренет

03 Свободное время. - досуг — интренет

03.1. Continguts  lèxics  sobre  vacances,  viatges,  tipus  d’allotjament,  mitjans  de  transport  públics  i  privats,  professions  relacionades,  llocs
d’interés, allotjaments i serveis.

03.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

03.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

03.4. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

03.5. Generes  textuals:  formularis  administratius,  qüestionaris,  programes  d’activitats,  correspondència  formal  i  informal,  menús,  guies
turístiques, programes de festes 

03.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes - Els noms derivats de verbs
I.1.2. Pronom себя
I.1.2.a.  Pronoms personals
I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-
I.5.1.  Adjectius
- Adjectius breuы
I.6. El grau.
I.6.2. Superlatius
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
II.2.  Ve rbs de moviment
III.5.  Relacions  temporals  (simultaneïtat,  seqüència,  anterioritat,
posterioritat).
III.7.  Temps verbals

IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- Els verbs derivats de готовить (com a preparació del menjar)
V.5. Volició
V.8. Intenció
V.10. Preferència
VII.1.3.  L'expressió del objecte directe:
-  en acusatiu sense preposició i altres
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
VIII.2. L’oració interrogativa
VIII.4. L’oració exhortativa
IX. Relacions lògiques
IX.2.9. Conseqüència:  поэтому, так что i altres
IX.2.10. Finalitat i desig: для того, чтобы i altres
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III.7.1.  L’expressió del present
- Veu passiva en el present

IX.2.11. Temps: до того как i altres
IX.2.12. Il·lativa: почему и i altres
IX.2.13. Altres
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Segon trimestre. Des de gener fins març Второй квартал: январь - март

04 Les amistats, les xarxes socials, la familia i els nins. Знакомство — социальные сети — семья и дети

04 Знакомство — социальные сети — семья и дети

04.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

04.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

04.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

04.4. Continguts estratègics. Aquestos continguts s’han d’aplicar en la seva totalitat encara que els de planificació serien els més importants en
aquestes sessions.

04.5. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

04.6. Continguts discursius. Aquestos continguts són tranversals i en certa mesura s’apliquen tots

04.7. Generes  textuals:  formularis  administratius,  qüestionaris,  programes  d’activitats,  correspondència  formal  i  informal,  menús,  guies
turístiques, programes de festes 

04.8. Continguts  interculturals  sobre  el  multilingüisme,  la  diversitat  social  i  cultural,  sensibilitat  envers  les  varietats  d’una  llengua i  cultura,
idientificar prejudicis culturals, construir explicacions adaptades a l’interlocutor sobre la pròpia cultura i llengua.

04.9. I.1. L'entitat.
I.1.1. Substantius
I.1.2. Pronom
I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits: -то, -либо, - нибудь i кое-
I.3. La pertinença: У+SN / Pronom personal en Gen.+ 
I.3.6.  Altres: Чей? - Чья? - Чьё? - Чьи?
I.5.1. Adjectius
I.5.2.  Oracions subordinades relatives amb который
II.1.  Verbs  referits  a  canvis  de  posició  del  subjecte:  ложиться,

V.1. Capacitat: els verbs мочь / уметь + Inf.
V.2. Necessitat.
V.3. Possibilitat
V.4. Probabilitat
V.5. Volició
V.9. Prohibició
V.10. Preferència
VII.1.1.  L'expressió el subjecte
VII.1.4.  L’ expressió del objecte indirecte amb o sense preposició
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вставать, садиться
II.2.  Verbs de moviment.: нести, везти, вести sense prefixos
-  Verbs  de moviment  transitius:  нести,  везти,  вести amb prefi-
xosпри-, у-, от(o)-, в-, вы-, пере-, раз-, i altres
III.4. Freqüència:pronom determinatiu каждый en tots els casos
III.5.  Relacions  temporals  (simultaneïtat,  seqüència,  anterioritat,
posterioritat).
IV.2. Perfectiu.
-  Els verbs: звать (i  derivats),  жениться (i  derivats),  разводиться,
расходиться (i derivats), умереть (i derivats)
- Els verbs платить (i derivats), сдать (i derivats), снять (i derivats),
привыкнуть (i derivats), подгореть (i derivats), жечь (i derivats)
- Els verbs derivats de жить и работать 

IX.1. La oració composta coordinada
IX.1.1.  Conjunció: и, да, i altres 
IX.1.2. Disjunció: или, либо, то ли … i altres
IX.2.6.  Causa-  La  subordinació  causal  amb  оттого  что,  ибо  i
altres.
- Les causes negativa i positivaЮ из-за + Gen. i благодаря + Dat.
IX.2.8. Concessió -  La subordinació  concessiva  amb  хотя бы,
пусть, i altres
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Segon trimestre. Des de gener fins març Второй квартал: январь - март

05 La roba, la moda i el consum. Одежда — мода и потребление

05 Одежда — мода и потребление

05.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

05.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

05.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

05.4. Continguts estratègics. Aquestos continguts s’han d’aplicar en la seva totalitat encara que els de planificació serien els més importants en
aquestes sessions.

05.5. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

05.6. Continguts discursius. Aquestos continguts són tranversals i en certa mesura s’apliquen tots

05.7. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turístiques,
programes de festes 

05.8. Continguts  interculturals  sobre  el  multilingüisme,  la  diversitat  social  i  cultural,  sensibilitat  envers  les  varietats  d’una  llengua  i  cultura,
idientificar prejudicis culturals, construir explicacions adaptades a l’interlocutor sobre la pròpia cultura i llengua.

I.1. L'entitat.
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.3.1.  Expressió de la pertinença У+SN / Pronom personal Gen.+ 
I.3.2.  Possessius
I.3.3.  Pronoms personals de 3ª persona amb la preposició y
I.3.4.  Complement del nom (genitiu)

II.1.  Verbs  de  posició  d’objectes  o  persones: cтоять,  лежать,
висеть, сидеть
- Verbs de col·locació d’objectes: (по)ставить i altres
IV.2. Perfectiu.
- Atenció als verbs ломать, разбить i semblants.
- Els verbs relacionats amb el camp semàntic de l'humitat:  сушить,
сохнуть (i derivats); намочить, промокнуть (i derivats)
- Els verbs del camp semàntic de la roba застёгивать (i derivats),
одеть (i derivats), обуть (i derivats)
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I.3.5. Adjectius possessius
I.3.6.  Altres - Declinació dels pronoms interrogatius: Чей? - Чья? -
Чьё? - Чьи?
I.4. La quantitat.
I.4.1. Quantificadors
I.4.2.  Flexió dels numerals
I.4.3.  Adverbis
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.5.4.  Altres: declinació  de Какой?
I.6. El grau.
I.6.1. Comparatius
I.6.2. Superlatius

- Les perifrasis verbals быть одетым, быть в + prepositiu
V.10. Preferència
V.11. Partícules modals
VI. El mode
VI.1. Adverbis i locucions adverbials
VII.1.5.  L’expressió del comp. circumstancial (CC)
VII.1.8. L’expressió del comp. circumstancial de mode (CCM)
VII.1.9.  Altres circumstancials
IX.1.2. Disjunció: или, либо, то ли ...i altres
IX.1.3. Contrast:  а, же, тогда как i altres
IX.1.4. Adversativa: но, тем не менее i altres
IX.1.5. Asimilació: тоже, также и, i altres
IX.1.6. Graduació: не столько ... сколько i altres
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Segon trimestre. Des de gener fins març Второй квартал: январь - март

06 L’apariència i el caràcter de les persones. La psicologia de les relacions entre la gent.

06 Внешность и характер человека — психология: отношения между людьми

06 Caràcter i aspecte físic - Характер и внешность

06.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

06.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

06.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

06.4. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

06.5. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turístiques,
programes de festes 

06.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.2.5. Pronoms i adverbis iamb les partícules -то, -либо, - нибудь i
кое-
I.3. La pertinença.
I.3.1.  Pertinença У+SN / Pronom personal en Gen.+ 
I.5.1. Adjectius
II.5.  Locucions: далеко от / около i altres + Gen.; pядом с + Instr. i
altres
III.2. Ubicació temporal relativa: сейчас, завтра, ночью i altres , etc.

III.4. Freqüència:каждый en tots els casos
- Els verbs: жениться, разводиться, умереть (i derivats)
- Els verbs: болеть, переболеть, лечить(ся), выздороветь i altres
- Els verbs derivats de работать
V.1. Capacitat: els verbs мочь / уметь + Inf.
V.2. Necessitat.
V.7. Obligació
IX.1.3. Contrast: а, же, тогда как i altres
IX.1.4. Adversativa: а, но, тем не менее i altres
IX.1.5. Asimilació: тоже, также и, i altres
IX.2.7. Condició: коли, ежели, раз
IX.2.8. Concessió: хотя бы, пусть, i altres
IX.2.9. Conseqüència: поэтому, так что i altres
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IX.2.10. Finalitat i desig: для того, чтобы i altres



EOI Palma de Mallorca – Departament de llengua russa                                              Programació   2019  –  2020                                          Nivell B2

Segon trimestre. Des de gener fins març Второй квартал: январь - март

07 El menjar, la cuina i les tradicions Еда — кухня — традиции

07 Еда — кухня — традиции

07.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

07.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

07.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

07.4. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

07.5. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turístiques,
programes de festes 

07.6. Continguts morfosintàctis
I.1.1. Substantius
I.1.1.b.  Gènere
I.4. La quantitat.
I.4.1. Quantificadors
I.4.2.  Flexió dels numerals
I.4.3.  Adverbis
I.4.4. Altres
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.6. El grau.
I.6.1. Comparatius
I.6.2. Superlatius
II.1.  Verbs-referits  a  la  posició  d’objectes  o  persones: cтоять,
лежать, висеть, сидеть

- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести amb prefixos
при-, у-, от(o)-, в-, вы-, пере-, раз-, i altres
III.3. Ubicació temporal: durada: долго i altres
- Les expressions interrogatives: сколько времени? На / за какой
срок?
- Els verbs relacionats amb el camp semàntic de l'humitat:  сушить,
сохнуть (i derivats); намочить, промокнуть (i derivats)
- Els verbs referits als estudis: учить (i derivats), заниматься i altres
V.3. Possibilitat
VI. El mode
VII.1.5. El comp. circumstancial (CC) amb o sense preposició
VII.1.7.  El comp circumstancial de temps (CCT)
IX.1.5. Asimilació: тоже, также и, i altres
IX.1.6. Graduació: не столько ... сколько i altres
IX.2.4. Grau o mesura: что, чтобы i altres



EOI Palma de Mallorca – Departament de llengua russa                                              Programació   2019  –  2020                                          Nivell B2

-  Verbs  referits  a  la  col·locació  d’objectes:  (по)ставить i  altres
(temps i mode imperatiu)
II.2.  Verbs de moviment.

IX.2.11. Temps: до того как i altres
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Tercer trimestre. Des d’abril fins juny Третий квартал: Апрель – май

08 Formes de vida saludable. l’esport i la medicina Здоровый образ жизни — спорт и медицина

08 Здоровый образ жизни — спорт и медицина

08.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

08.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

08.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

08.4. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

08.5. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turístiques,
programes de festes 

08.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c. Flexió de nombre
I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-
I.2.4. Pronoms demostratius этот, эта, это, эти i  тот, та, то,
те
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectiu
I.6. El grau.
I.6.1. Comparatius
I.6.2. Superlatiu
II.1. Verbs: ложиться, вставать, садиться

III.7.1.  L’expressió del present.
III.7.2.  L’expressió del passat.
III.7.3.  L’expressió del futur.
- Els verbs: болеть, переболеть, лечить(ся), выздороветь i altres
- Els verbs derivats de жить
IX.1.2. Disjunció: или, либо, то ли ...i altres
IX.1.6. Graduació: не столько ... сколько i altres
IX.1.7. Aclariment: то есть, точнее, i altres
IX.1.8. Il·lativa : да, да и, а, притом i altres
IX.2.6.  Causa: что, ибо i altres.
- El pronom interrogatiu: Почему?
- Les causes negativa i positiva: из-за + Gen. i благодаря + Dat.
IX.2.7. Condició: коли, ежели, раз
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Tercer trimestre. Des d’abril fins juny Третий квартал: Апрель – май

09 La casa, les tasques domèstiques i la feina. Дом — домашиние дела — работа

09 Дом — домашиние дела — работа

09.1. Continguts lèxics sobre vacances, viatges, tipus d’allotjament, mitjans de transport públics i privats, professions relacionades, llocs d’interés,
allotjaments i serveis.

09.2. Continguts socioculturals de lleure, cultura i geografia

09.3. Continguts sociolingüístics: salutacions i comiats formals i informals, convencions de correspondència formal i informal, convencions de
converses telefòniques

09.4. Continguts  funcionals:  donar  les  gràcies,  dades  personals,  descriure  objectes,  persones,  situaciosn,  demanar  informació  concreta,
expressar acord o desacord, rectificar i corregir informació, suggerir activitats i responder a suggeriments.

09.5. Generes textuals: formularis administratius, qüestionaris, programes d’activitats, correspondència formal i informal, menús, guies turístiques,
programes de festes 

09.6 Continguts morfosintàctis
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.4. La quantitat.
I.4.1. Quantificadors
I.4.2.  Flexió dels numerals
I.4.3.  Adverbis
II.2.  Verbs de moviment.

- Verbs de moviment sense prefixos
- Verbs de moviment amb els prefixos principals
II.6.  Altres. Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
IV.2. Perfectiu: els verbs ломать, разбить i semblants.
- Els verbs:  сушить, сохнуть (i derivats); намочить, промокнуть (i
derivats)
VII.1.5. El comp. circumstancial (CC) amb o sense preposició
IX.1.5. Asimilació: тоже, также и, i altres


