
RUS 

NIVELL INTERMEDI B1 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús 
d'estructures sintàctiques senzilles per expressar: 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a 
estructures sintàctiques senzilles per expressar: 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència), qualitat (intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 

I.1. L'entitat. 

I.1.1. Substantius 

I.1.1.a.  Classes 

- Els noms comuns i propis 

- Els noms animats i inanimats 

- Els gentilicis habituals (gènere i nombre) 

- Els noms derivats de verbs 

- El lèxic oficial 

- El lèxic col·loquial 

- Els refranys populars sobre parts del cos humà i animals 

I.1.1.b.  Gènere 

- El gènere masculí, femení i neutre; flexió regular i irregular 

- Els substantius sense gènere 

- Els substantius amb rel diferent segons el gènere 

I.1.1.c.  Flexió de nombre 

Flexió regular i irregular del nombre: 

- Formes invariables 

- Flexió de noms, patronímics i cognoms en tots els casos 

I.1.1.d.  Delinació 

Declinació en singular i plural de tots els casos: 

-Nominatiu 

- Genitiu 

- Datiu 

- Acusatiu 

- Instrumental 

- Prepositiu 

I.I.2. Pronom 

I.1.2.a.  Pronoms personals 

Declinació dels: 

- pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они 

- pronom personal: себя 

- Registre formal i informal 

I.1.2.b.  Pronoms demostratius 

- Declinació dels pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те 

- Les partícules demostratives вот, вон 

I.1.2.c.  Altres 

- Declinació dels ponoms interrogatius: - Что? - Кто? 
Какой?       - Чей? - Сколько? + Gen. 

I.2. L’existència 

I.2.1. Article 

I.1. L'entitat. 

I.1.1. Substantius 

-  Els noms comuns i propis 

- Els noms animats i inanimats 

- Els gentilicis (gènere i nombre) 

- Els noms derivats de verbs 

- Les paraules compostes 

- El lèxic oficial 

- El lèxic col·loquial 

- Els refranys populars sobre parts del cos humà i animals 

I.1.1.b.  Gènere 

- El gènere masculí, femení i neutre; flexió regular i irregular 

- Els substantius sense gènere 

- Els substantius amb rel diferent segons el gènere 

I.1.1.c.  Flexió de nombre 

Flexió regular i irregular del nombre: 

- Formes invariables 

- Flexió de noms, patronímics i cognoms en tots els casos 

I.1.1.d.  Delinació 

Declinació en singular i plural de tots els casos: 

-Nominatiu 

- Genitiu 

- Datiu 

- Acusatiu 

- Instrumental 

- Prepositiu 

I.I.2. Pronom 

I.1.2.a.  Pronoms personals 

Declinació dels: 

- pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они 

- pronom personal: себя 

- Registre formal i informal 

I.1.2.b.  Pronoms demostratius 

- Declinació dels pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те 

- Les partícules demostratives вот, вон 

I.1.2.c.  Altres 

- Declinació dels ponoms interrogatius: - Что? Кто? 
Какой? Чей? Сколько? + Gen. 

I.2. L’existència 

I.2.1. Article 



- Absència d'article 

I.2.2. Formes verbals есть / нет 

- Forma verbal есть (present, passat i futur) + Nom. 

- Negació нет (present, passat i futur) + Gen. 

- Omissió de la forma есть 

I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни- 

- Adverbis i pronoms negatius amb ни-: никогдá, нигдé, 
никтó, etc. i la doble negació. 

- Adverbis i pronoms negatius amb не-: нéкогда, нéкуда i 
altres 

– Distinció entre adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-: 
никогдá i нéкогда i altres. 

I.2.4. Pronoms demostratius 

Declinació dels pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те 

I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits 

Amb les partícules -то, -либо, - нибудь 

I.3. La pertinència 

I.3.1.  Expressió de la pertinença 

- У+SN / Pronom personal en Gen.+ есть  + Nom. (temps 
verbal) 

- У+SN/Pronom personal en Gen. + нет + Gen. (temps 
verbal) 

I.3.2.  Possessius 

-- Declinació dels possessius (gènere i nombre) 

- Registre formal i informal 

I.3.3.  Pronoms personals de 3ª persona amb la 
preposició y 

- Pronoms personals de 3ª persona amb la preposició y: у 
него, у неё, у них 

I.3.4.  Complement del nom (genitiu) 

- Complement del nom(genitiu): комната Наташи 

I.3.5. Adjectius possessius 

- Declinació dels pronoms interrogatius: Чей?, Чья?, Чьё?, 
Чьи? 

I.4. La quantitat 

I.4.1. Els quantificadors 

- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en nominatiu 

- Numerals ordinals 

- Sumes i restes 

- Graus amb + (плюс) i – (минус) 

- Preus 

- Percentatges 

- Numerals col·lectius двое-семеро en nominatiu i genitiu 

- Noms compostos formats amb numerals cardinals en 
genitiu (двухэтажный, etc.) 

-  Numerals оба i обе 

I.4.2.  Flexió dels numerals 

- Flexió dels numerals ordinals en tots els casos tractats 

- Numerals col·lectius двое - семеро en nominatiu i genitiu 

I.4.3.  Adverbis 

- Adverbis de quantitat: очень, немного, почти i altres 

- Absència d'article 

I.2.2. Formes verbals есть / нет 

- Forma verbal есть (present, passat i futur) + Nom. 

- Negació нет (present, passat i futur) + Gen. 

- Omissió de la forma есть 

I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни- 

- Adverbis i pronoms negatius amb ни-: никогдá, нигдé, 
никтó, etc. i la doble negació. 

- Adverbis i pronoms negatius amb не-: нéкогда, нéкуда i 
altres 

– Distinció entre adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-: 
никогдá i нéкогда i altres. 

I.2.4. Pronoms demostratius 

Declinació dels pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те 

I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits 

Amb les partícules -то, -либо, - нибудь i кое- 

I.3. La pertinença 

I.3.1.  Expressió de la pertinença 

- У+SN / Pronom personal en Gen.+ есть  + Nom. (temps 
verbal) 

- У+SN/Pronom personal en Gen. + нет + Gen. (temps 
verbal) 

I.3.2.  Possessius 

-- Declinació dels possessius (gènere i nombre) 

- Registre formal i informal 

I.3.3.  Pronoms personals de 3ª persona amb la 
preposició y 

- Pronoms personals de 3ª persona amb la preposició y: у 
него, у неё, у них 

I.3.4.  Complement del nom (genitiu) 

- Complement del nom(genitiu): комната Наташи 

I.3.5. Adjectius possessius 

- Declinació dels pronoms interrogatius: Чей?, Чья?, Чьё?, 
Чьи? 

I.4. La quantitat 

I.4.1. Els quantificadors 

- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en nominatiu 

- Numerals ordinals 

- Sumes i restes 

- Graus amb + (плюс) i – (минус) 

- Preus 

- Percentatges 

- Numerals col·lectius двое-семеро en nominatiu i genitiu 

- Noms compostos formats amb numerals cardinals en 
genitiu (двухэтажный, etc.) 

-  Numerals оба i обе 

I.4.2.  Flexió dels numerals 

- Flexió dels numerals ordinals en tots els casos tractats 

- Numerals col·lectius двое - семеро en nominatiu i genitiu 

I.4.3.  Adverbis 

- Adverbis de quantitat: очень, немного, почти i altres 



- Adverbis indicadors del nombre de persones en un grup: 
вдвоём, втроём 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. La qualitat 

I.5.1. Adjectius 

- Posició 

- Gènere 

- Flexió regular 

- Forma plena 

- Nombre 

- Declinació dura, blana i mixta 

- Adjectius breus 

- Concordança amb el substantiu 

- Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: 
очень 

- Funcions sintàctiques 

- Atribut (adjectius plens) 

- Predicat (adjectius plens i breus) 

I.5.2.  Oracions subordinades relatives 

- Oracions subordinades relatives amb который 
(declinació: gènere i nombre) 

I.5.3.  Participis 

- Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu 

I.5.4.  Altres 

- Declinació (gènere i nombre) del pronom interrogatiu 
Какой? 

I.6. El grau. 

I.6.1. Comparatius 

- Formació i excepcions més usuals 

-  Refranys populars amb comparatius 

I.6.2. Superlatius 

Formació amb la paraula самый 

- Adverbis indicadors del nombre de persones en un grup: 
вдвоём, втроём 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 superi-
ors a 5. 

I.5. La qualitat 

I.5.1. Adjectius 

- Posició 

- Gènere 

- Flexió regular 

- Forma plena 

- Nombre 

- Declinació dura, blana i mixta 

- Adjectius breus 

- Concordança amb el substantiu 

- Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: 
очень 

- Funcions sintàctiques 

- Atribut (adjectius plens) 

- Predicat (adjectius plens i breus) 

I.5.2.  Oracions subordinades relatives 

- Oracions subordinades relatives amb который 
(declinació: gènere i nombre) 

I.5.3.  Participis 

- Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu 

I.5.4.  Altres 

- Declinació (gènrer i nombre) del pronom interrogatiu 
Какой? 

I.6. El grau. 

I.6.1. Comparatius 

- Formació i excepcions més usuals 

-  Refranys populars amb comparatius 

I.6.2. Superlatius 

- Formació amb la paraula самый 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició). 

II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones 

- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: 
cтоять, лежать, висеть, сидеть 

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

- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-
лечь, вставать-встать, садиться-сесть (temps i 
mode imperatiu) 

II.2.  Verbs de moviment 

- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals 
sense prefixos 

- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb 
els prefixos principals 

II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones 

- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: 
cтоять, лежать, висеть, сидеть 

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

- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-
лечь, вставать-встать, садиться-сесть (temps i 
mode imperatiu) 

II.2.  Verbs de moviment 

- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos 

- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb 
els prefixos principals 



- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести 
sense prefixos 

- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести amb 
els prefixos при-, у-, от(o)- 

II.3. Adverbis de lloc 

- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i 
altres; (куда?) сюда, направо, прямо i altres 

II.4.  Preposicions de lloc i moviment 

- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, над, 
между i altres 

II.5.  Locucions preposicionals 

- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / 
около i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres 

II.6.  Altres 

- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда? 

- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести 
sense prefixos 

- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести amb 
prefixos при-, у-, от(o)- 

II.3. Adverbis de lloc 

- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i al-
tres; (куда?) сюда, направо, прямо i altres 

II.4.  Preposicions de lloc i moviment 

- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, над, 
между i altres 

II.5.  Locucions preposicionals 

- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / 
около i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres 

II.6. Altres 

- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда? 

III. El temps 

III.1. Ubicació temporal absoluta. 

- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de 
la setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles 

III.1.1.  Preposicions de temps 

- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, 
около i altres 

III.2. Ubicació temporal relativa. 

- Els adverbis de temps més usuals: сейчас, завтра, 
ночью i altres. 

- Expressions temporals в начале, i semblants 

III.3. Ubicació temporal: durada. 

- Els adverbis de temps més usuals: долго i altres 

- Les expressions interrogatives: сколько времени? На 
сколько? За сколько? 

- SN amb expressions temporals: два дня i altres. 

- El pronom determinatiu весь en en tots els casos 

III.4. Freqüència. 

- Els adverbis i expressions de freqüència més usuals. 

- El pronom determinatiu каждый en tots els casos 

III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, 
anterioritat, posterioritat). 

- Els adverbis de: 

  - simultaneïtat: тогда i altres 

  - seqüència: сначала, потом i altres 

  - anterioritat: раньше, недавно i altres 

  - posterioritat: потом, затем i altres 

- Les preposicions: во время, после + Gen. i altres 

- Les conjuncions: когда, пока, как только i altres 

- Els gerundis de aspecte imperfectiu (simultaneïtat) 

- Els gerundis de aspecte perfectiu (anterioritat) 

III.6. Altres 

- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во 
сколько? В каком году? i altres 

III. 7. Temps verbals 

III.7.1.  L’expressió del present 

III.1. Ubicació temporal absoluta. 

- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de 
la setmana, estacions, dates, mesos, anys, segles i dècades. 

III.1.1.  Preposicions de temps 

- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, 
около i altres 

III.2. Ubicació temporal relativa. 

- Els adverbis de temps més usuals: сейчас, завтра, ночью 
i altres , etc. 

- Expressions temporals в начале, i semblants 

III.3. Ubicació temporal: durada. 

- Els adverbis de temps més usuals: долго i altres 

- Les expressions interrogatives: сколько времени? На 
какой срок? за какой срок? 

- SN amb expressions temporals: два дня i altres. 

- El pronom determinatiu весь en en tots els casos 

III.4. Freqüència. 

- Adverbis i expressions de freqüència més usuals. 

- Pronom determinatiu каждый en tots els casos 

III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, 
anterioritat, posterioritat). 

- Els adverbis de: 

  - simultaneïtat: тогда i altres 

  - seqüència: сначала, потом i altres 

  - anterioritat: раньше, недавно i altres 

  - posterioritat: потом, затем i altres 

- Preposicions: во время, после  + Gen. i altres 

- Conjuncions: когда, пока, как только i altres 

- Els gerundis de aspecte imperfectiu (simultaneïtat) 

- Els gerundis de aspecte perfectiu (anterioritat) 

III.6. Altres 

- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во 
сколько? В котором часу? i altres 

III. 7. Temps verbals 

III. 7.1.  L’expressió del present 



- L’expressió del present amb adverbis i expressions tempo-
rals. 

- La primera i la segona conjugacions 

- La conjugació dels verbs regulars 

- La conjugació dels v. irregulars 

- La conjugació dels v. reflexius amb -ся. 

III.7.2.  L’expressió del passat 

- L’expressió del passat habitual i duratiu 

- L’expressió del passat puntual 

- Els gerundis de l’aspecte perfectiu 

- La veu passiva en el passat 

- Els participis  actius i passius del passat 

III.7.3.  L’expressió del futur 

- L’expressió del futur habitual i duratiu 

- El present com a futur immediat 

- El futur simple com a present en les accions reiteratives 

- El futur simple com a passat, per expressar accions alter-
nes, una acció sobtada o l’absència d'acció 

- Expressió del present amb adverbis i expressions tempo-
rals. 

- La primera i la segona conjugacions 

- Conjugació dels verbs regulars 

- Conjugació dels verbs irregulars 

- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся. 

III.7.2.  L’expressió del passat 

- El passat en funció de present, (verbs moviment: пошёл, 
поехал i altres) 

- El passat habitual i duratiu 

- El passat puntual 

- El present amb significat de passat (emfàtic) 

III.7.3.  L’expressió del futur 

- L’expressió del futur habitual i duratiu 

- El present com a futur immediat 

- El futur simple com a present en les accions reiteratives 

- El futur simple com a passat, per expressar accions alter-
nes, una acció sobtada o l’absència d'acció 

IV L'aspecte verbal 

IV.1. Imperfectiu 

- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs. 

- L’imperfectiu en el present 

- L’imperfectiu en el passat 

- L’imperfectiu en el futur 

- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu 

- L’imperfectiu en els verbs de moviment 

IV.2. Perfectiu 

- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada 

- El passat 

- El futur. 

- L'oposició a l’imperfectiu 

- L'imperatiu 

- Els verbs de moviment 

- Els verbs referits als estudis: учить (i derivats), 
заниматься i altres 

IV.1. Imperfectiu 

- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs. 

- L’imperfectiu en el present 

- L’imperfectiu en el passat 

- L’imperfectiu en el futur 

- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu 

- L’imperfectiu en els verbs de moviment 

IV.2. Perfectiu 

- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada 

- El passat 

- El futur. 

- L'oposició a l’imperfectiu 

- L'imperatiu 

- Els verbs de moviment 

- Els verbs referits als estudis: учить (i derivats), 
заниматься i altres 

V. La modalitat 

V.1. Capacitat 

- Els verbs мочь / уметь + Infinitiu 

- L’adjectiu breu способен (i derivats) + Infinitiu 

- L'expressió: если будет возможность 

V.2. Necessitat 

- Els adverbis predicatius надо / нужно / необходимо + In-
finitiu 

- L’adjectiu breu нужен / нужна / нужно / нужны + SN 

- L’adverbi обязательно 

V.3. Possibilitat 

- Els adverbis predicatius можно / нельзя + Infinitiu 

- El verb может быть + SN 

V.4. Probabilitat 

V.1. Capacitat 

- Els verbs мочь / уметь + Infinitiu 

- L’adjectiu breu способен (i derivats) + Infinitiu 

- L'expressió: если будет возможность 

V.2. Necessitat 

- Els adverbis predicatius надо / нужно / необходимо + In-
finitiu 

- L’adjectiu breu нужен / нужна / нужно / нужны + SN 

- L’adverbi обязательно 

V.3. Possibilitat 

- Els adverbis predicatius можно / нельзя + Infinitiu 

- El verb может быть + SN 

V.4. Probabilitat 



- L'adverbi наверное 

- L’adjectiu breu: уверен 

V.5. Volició 

- El verb хотеть + SN o Infinitiu 

- El verb желать + SN/Inf. 

V.6. Permís 

- El verb мочь + INF. 

- El verb разрешить + SN o INF. 

V.7. Obligació 

- L'adjectiu breu должен + Inf. 

- El verb приходится + Inf. 

- L'adverbi обязательно 

- L'adverbi необходимо + Inf. 

V.8. Intenció 

- El verb хотеть + Inf. 

- El verb собираться + Inf. 

- El verb готовиться + Inf. 

V.9. Prohibició 

- L'adverbi predicatiu нельзя + Inf. 

- L'adverbi predicatiu запрещено + Inf. 

V.10. Preferència 

- El verb предпочитать + SN o Inf. (i semblants) 

- La perifrasi verbal терпеть не могу + SN o Inf. (i 
semblants) 

- Els adjectius comparatius 

- Els adverbis comparatius 

V.11. Partícules modals 

- Les partícules modals de: 

  - dubte:  вряд ли i semblants 

  - èmfasi: даже, ведь, i altres 

- L'adverbi наверное 

- L’adjectiu breu: уверен 

V.5. Volició 

- El verb хотеть + SN o infinitiu 

- El verb желать + SN o infinitiu 

V.6. Permís 

- El verb мочь + infinitiu 

- El verb разрешить + sintagma nominal o infiniriu 

V.7. Obligació 

- L'adjectiu breu должен + Inf. 

- El verb приходится + Inf. 

- L'adverbi обязательно 

- L'adverbi необходимо + Inf. 

V.8. Intenció 

- El verb хотеть + Inf. 

- El verb собираться + Inf. 

- El verb готовиться + Inf. 

V.9. Prohibició 

- L'adverbi predicatiu нельзя + Inf. 

- L'adverbi predicatiu запрещено + Inf. 

V.10. Preferència 

- El verb предпочитать + SN o Inf. (i semblants) 

- La perifrasi verbal терпеть не могу + SN o Inf. (i 
semblants) 

- Els adjectius comparatius 

- Els adverbis comparatius 

V.11. Partícules modals 

- Les partícules modals de: 

  - dubte:  вряд ли i semblants 

  - èmfasi: даже, ведь, i altres 

VI. El mode 

VI.1. Adverbis i locucions adverbials 

- Manera: хорошо, плохо, etc. 

- Grau: чуть-чуть, слишком, etc. 

VI.2. Gerundi 

- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal 

VI.3. Altres 

- El pronom interrogatiu: Как? 

VI.1. Adverbis i locucions adverbials 

- Manera: хорошо, плохо, etc. 

- Grau: чуть-чуть, слишком, etc. 

VI.2. Gerundi 

- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal 

VI.3. Altres 

- El pronom interrogatiu: Как? 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 

VII.1. Predicats verbals 

VII.1.1.  L'expressió del subjecte 

- en nominatiu 

- en genitiu 

- en datiu i altres 

- compost verbal (verb + infinitiu) 

VII.1.2.  L'expressió del predicatt 

- compost verbal (verb + infinitiu) 

VII.1.3.  L'expressió del objecte directe 

- en acusatiu sense preposició i altres 

VII.1. Predicats verbals 

VII.1.1.  L'expressió del subjecte 

- en nominatiu 

- en genitiu 

- en datiu i altres 

- compost verbal (verb + infinitiu) 

VII.1.2.  L'expressió del predicat 

- en acusatiu sense preposició i altres 

VII.1.3.  L'expressió del objecte directe 

- en acusatiu sense preposició i altres 



VII.1.4.  L’ expressió del objecte indirecte amb o sense 
preposició 

- en datiu 

- en instrumental amb la preposició C (CО) o desprès de al-
guns verbs reflexius 

- en prepositiu amb la preposició O (OБ) i altres 

VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) 
amb o sense preposició 

- amb adverbis 

- amb gerundis 

- amb infinitius 

- amb expressions idiomàtiques 

VII.1.6. L’expressió del complement circumstancial de 
lloc (CCL) 

- En prepositiu (preposicions B i HA) 

- En genitiu (preposicions У, ИЗ, i altres) 

- En acusatiu (verbs de moviment + B i HA) 

- En instrumental (ЗА, НАД, etc.) 

VII.1.7.  L’expressió del complement circumstancial de 
temps (CCT) 

- En acusatiu amb  preposició B 

- En acusatiu sense preposició 

- En prepositiu amb la preposició B 

- En instrumental sense preposició 

- En genitiu sense preposició 

- Els adverbis de temps 

- Altres 

VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de 
mode (CCM) 

- Els adverbis 

- Els gerundis 

- En instrumental 

VII.1.9.  Altres circumstancials 

- L’expressió del atribut amb adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral 

VII.1.10.  L’estructura dels predicats no verbals 

- L’expressió del predicat: 

  - compost nominal: verb copulatiu (быть, стать) + un 
substantiu ( o adjectiu ple, adjectiu breu, adverbi predicatiu, 
participi ple, participi breu, pronom i altres). 

- Els fenòmens de concordança entre el subjecte i el predicat 

El datiu (subjecte) + adverbis predicatius impersonals 
(acabats en -о) referits a l’estat físic o psíquic 

- Els adjectius breus i plens sobre l’estat físic o psíquic del 
subjecte + verbs auxiliars быть, оказаться i semblants 

VII.1.4.  L’ expressió del objecte indirecte amb o sense 
preposició 

- en datiu 

- en instrumental amb la preposició C (CО) o desprès de al-
guns verbs reflexius 

- en prepositiu amb la preposició O(Б) i altres 

VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) 
amb o sense preposició 

- amb adverbis 

- amb gerundis 

- amb infinitius  

- amb expressions idiomàtiques 

VII.1.6. L’expressió del complement circumstancial de 
lloc (CCL) 

- En prepositiu (preposicions B i HA) 

- En genitiu (preposicions У, ИЗ, i altres) 

- En acusatiu (verbs de moviment + B i HA) 

- En instrumental (ЗА, НАД, etc.) 

VII.1.7.  L’expressió del complement circumstancial de 
temps (CCT) 

- En acusatiu amb  preposició B 

- En acusatiu sense preposició 

- En prepositiu amb la preposició B 

- En instrumental sense preposició 

- En genitiu sense preposició 

- Els adverbis de temps 

- Altres 

VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de 
mode (CCM) 

- Els adverbis 

- Els gerundis 

- En instrumental 

VII.1.9.  Altres circumstancials 

- L’expressió del atribut amb adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral 

VII.1.10.  L’estructura dels predicats no verbals 

- Expressió del predicat: 

  - compost nominal: verb copulatiu (быть, стать) + un 
substantiu ( o adjectiu ple, adjectiu breu, adverbi predicatiu, 
participi ple, participi breu, pronom i altres). 

- Els fenòmens de concordança entre el subjecte i el predicat 

- El datiu (subjecte) + adverbis predicatius impersonals 
(acabats en -о) referits a l’estat físic o psíquic 

- Els adjectius breus i plens sobre l’estat físic o psíquic del 
subjecte + verbs auxiliars быть, оказаться i semblants 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 

VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa) 

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició 

- Oració declarativa amb verb en forma afirmativa 

- Oració negativa:   

- La utilització de la partícula не i la paraula нет. 

  - Posició de la negació 

VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa) 

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició 

- Oració declarativa amb verb en forma afirmativa 

- Oració negativa:   

 - La utilització de la partícula не i la paraula нет. 

  - Posició de la negació 



 - Les expressions тоже не, тоже нет 

 - Adverbis i pronoms negatius amb ни-: никогдá, нигдé, 
никтó, etc. i doble negació 

  - Negació amb нельзя (prohibició) 

  - Adverbis i pronoms negatius: нéкогда, нéкуда i altres 

  - Distinció entre adverbis i pronoms negatius amb не-i ни-: 
никогдá i нéкогда i altres. 

- El discurs directe i indirecte. 

- El discurs indirecte per trasmetre: 

 - una informació 

 - una qüestió amb paraula interrogativa 

 - qüestió amb ли 

 - mandat, consell, prec amb чтобы 

VIII.2. L’oració interrogativa 

- Les oracions interrogatives amb les paraules interrogatives 
com Кто? Что? Когда? i altres. 

- Les oracions interrogatives sense interrogatius 

- La sintaxi en l’oració interrogativa 

- Les oracions amb les partícules interrogatives: ли, разве i 
неужели 

VIII.3. L’oració exclamativa 

- L’ordre de les paraules en l’oració exclamativa 

- Les oracions exclamatives amb Как …! Какой …! i altres 

- Les interjeccions (classificació): Ах! Алло! i altres 

- Les formes vocatives: Дорогой Миша! i altres 

VIII.4. L’oració exhortativa 

- La sintaxi de l’oració exhortativa 

- Les oracions amb l’imperatiu (segons l’aspecte verbal) per 
expressar: 

  - invitació, proposició o petició 

  - mandat, ordre 

  - una acció no desitjada que denota prec, consell o mandat 

- L’oració exhortativa amb Давай(те)...! 

- L’indicatiu en funció d'imperatiu rus, equivalent al subjuntiu 
castellà i català amb Пусть ...! i Да ...! 

- El futur com a imperatiu amb la 1ª persona plural: 
Пойдёмте! 

- El passat en funció d'imperatiu: Поехали! 

- El subjuntiu-condicional en funció d'imperatiu: Пошёл бы 
ты домой! 

- L’infinitiu en funció d'imperatiu: Встать! 

- Les expressions тоже не, тоже нет 

- Adverbis i pronoms negatius amb ни-: никогдá, нигдé, 
никтó, etc. i doble negació 

  - Negació amb нельзя (prohibició) 

  - Adverbis i pronoms negatius: нéкогда, нéкуда i altres 

  - Distinció entre adverbis i pronoms negatius amb не-i ни-: 
никогдá i нéкогда i altres. 

- El discurs directe i indirecte. 

- El discurs indirecte per transmetre: 

 - una informació 

 - una qüestió amb paraula interrogativa 

 - qüestió amb ли 

 - mandat, consell, prec amb чтобы 

VIII.2. L’oració interrogativa 

- Les oracions interrogatives amb les paraules interrogatives 
com Кто? Что? Когда? i altres. 

- Les oracions interrogatives sense interrogatius 

- La sintaxi en l’oració interrogativa 

- Les oracions amb les partícules interrogatives: ли, разве i 
неужели 

VIII.3. L’oració exclamativa 

- L’ordre de les paraules en l’oració exclamativa 

- Les oracions exclamatives amb Как …! Какой …! i altres 

- Les interjeccions (classificació): Ах! Алло! i altres 

- Les formes vocatives: Дорогой Миша! i altres 

VIII.4. L’oració exhortativa 

- La sintaxi de l’oració exhortativa 

- Les oracions amb l’imperatiu (segons l’aspecte verbal) per 
expressar: 

  - invitació, proposició o petició 

  - mandat, ordre 

  - una acció no desitjada que denota prec, consell o mandat 

- L’oració exhortativa amb Давай(те)...! 

- L’indicatiu en funció d'imperatiu rus, equivalent al subjuntiu 
castellà i català amb Пусть ...! i Да ...! 

- El futur com a imperatiu amb la 1ª persona plural: 
Пойдёмте! 

- El passat en funció d'imperatiu: Поехали! 

- El subjuntiu-condicional en funció d'imperatiu: Пошёл бы 
ты домой! 

- L’infinitiu en funció d'imperatiu: Встать! 

IX. Relacions lògiques 

IX.1.  La oració composta coordinada 

IX.1.1.  Conjunció 

- La coordinació amb и, да, i altres 

IX.1.2. Disjunció 

- La coordinació disjuntiva amb или 

IX.1.3. Contrast 

- La coordinació contrastiva amb а, же, тогда как i altres 

IX.1.4. Adversativa 

IX.1.  La oració composta coordinada 

IX.1.1.  Conjunció 

- La coordinació amb и, да, i altres 

IX.1.2. Disjunció 

- La coordinació disjuntiva amb или 

IX.1.3. Contrast 

- La coordinació contrastiva amb а, же, тогда как i altres 

IX.1.4. Adversativa 



- La coordinació adversativa amb а, но, тем не менее i 
altres 

IX.1.5. Assimilació 

- Coordinació assimilativa amb тоже, также и, i altres 

IX.1.6. Graduació 

- Coordinació gradual amb не столько ... сколько i altres 

IX.1.7. Aclariment 

- Coordinació aclaridor amb то есть, точнее, i altres 

IX.1.8. Il·lativa 

- Coordinació Il·lativa amb да, да и, а, притом i altres 

IX.2. La oració composta amb subordinació 

IX.2.1. Aclariment 

- La subordinació aclaridora amb кто, какой, зачем i altres 

IX.2.2. Relació 

- La subordinació relativa amb который, какой, чей, i 
altres 

IX.2.3. Locativa 

- La subordinació locativa amb где, куда, откуда 

IX.2.4. Grau o mesura 

- La subordinació locativa amb что, чтобы i altres 

IX.2.5. Comparació 

- La subordinació comparativa amb чем, (не)такой i altres 

IX.2.6.  Causa 

- La subordinació causal amb потому что 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. 

IX.2.7. Condició 

- La subordinació condicional amb если i если бы 

IX.2.8. Concessió 

- La subordinació concessiva amb несмотря на то, что i 
altres 

IX.2.9. Conseqüència 

- La subordinació consecutiva amb поэтому, значит i 
altres 

IX.2.10. Finalitat i desig 

- La subordinació final amb чтобы i l’interrogatiu Зачем? 

IX.2.11. Temps 

- La subordinació temporal amb когда, пока, i altres 

IX.2.12. Il·lativa 

- La subordinació  il·lativa amb что, чему, отчего и, i altres 

IX.2.13. Altres 

- La puntuació en les oracions compostes coordinades: la 
coma 

- La coordinació adversativa amb а, но, тем не менее i 
altres 

IX.1.5. Assimilació 

- Coordinació assimilativa amb тоже, также и, i altres 

IX.1.6. Graduació 

- Coordinació gradual amb не столько ... сколько i altres 

IX.1.7. Aclariment 

- Coordinació aclaridor amb то есть, точнее, i altres 

IX.1.8. Il·lativa 

- Coordinació Il·lativa amb да, да и, а, притом i altres 

IX.2. La oració composta amb subordinació 

IX.2.1. Aclariment 

- La subordinació aclaridora amb кто, какой, зачем i altres 

IX.2.2. Relació 

- La subordinació relativa amb который, какой, чей, i 
altres 

IX.2.3. Locativa 

- La subordinació locativa amb где, куда, откуда 

IX.2.4. Grau o mesura 

- La subordinació locativa amb что, чтобы i altres 

IX.2.5. Comparació 

- La subordinació comparativa amb чем, (не)такой i altres 

IX.2.6.  Causa 

- La subordinació causal amb потому что 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. 

IX.2.7. Condició 

- La subordinació condicional amb если i если бы 

IX.2.8. Concessió 

- La subordinació concessiva amb несмотря на то, что i 
altres 

IX.2.9. Conseqüència 

- La subordinació consecutiva amb поэтому, значит i 
altres 

IX.2.10. Finalitat i desig 

- La subordinació final amb чтобы i l’interrogatiu Зачем? 

IX.2.11. Temps 

- La subordinació temporal amb когда, пока, i altres 

IX.2.12. Il·lativa 

- La subordinació  il·lativa amb что, чему, отчего и, i altres 

IX.2.13. Altres 

- La puntuació en les oracions compostes coordinades: la 
coma 

 


