
PeKJiaiMa

Połącz słowa związane z dziedziną reklamy z polskimi odpowiednikami.

1. peKnaMupoBaTt a) agencja reklamowa
2. ToBapHMH 3HaK b) stymulować popyt
3. avió.aexia c) środki masowego przekazu
4. no3yir d) reklamować
5. noTpeóuTenb e) oferta
6. peKnaMHoe areHTcTBo f) konsument
7. 6peig g) znak towarowy
8. cTuMynupoBaTb cnpoc h) badania rynku
9. npegno^eiue i) hasło reklamowe
10. uccnegoBaiue pMHKa j) logo
11. CMH (cpegcTBa MaccoBoH uH$opMa^uu) k) marka

Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramki.

nucToBKe, peKnaMy, cpegcTBO, peKnaMupoBaHun, ToBapiiMiH, peK.aaMiiyio, c.aoran, MaccoBoH, 
^naHep

1. B jtoh peKnaMe mm ucnonb3yeM Ha3BaHue (|)MpviBi u 3HaK.
2. B Ka^goM u3 BbicnaHHbix nuceM gon^en iiaxogHTbca.
3. Mory BaM npegno^uTb no paguo unu b MecTHOH ra3eme.
4. CpegcTBa Hii(|)opvianHH mbjimiotcm caMMM Ba^HMM aaievieirrovi

________________________ToBapoB.
5. CaMoe Ba^noe, btoóm Ha Haxogunucb: Ha3Baiue (|)HpviBi, agpec
u, aagaaa Komoporo npuBne^b nompeóumeneH.

6. CerogHM HiimepiieT - jto caMoe Ba^noe  Hii(|)opvianHH, Ha 
namax u (|)opyviax mo^ho BMpa3uTb MHeHue o6o BceM.

7. 3agaaa rnaBHoro gupeKTopa no peKnaMe - opraiu3oBaTb  
KaMnaiuro.

Przyporządkuj różne formy reklamy wymienione poniżej do odpowiednich kategorii w 
tabelce.

peknaMa b npecce iieiiarniiaii nonurpa$uqecKan peKaiaiwa

menepeKnawa, pagnopeKaiaiwa, 
KniiopeKJiaMa iiapyniiiaii c ran,noiiapiiaii peKaiaiwa
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• BU3UTKU
• npocneKT
• HdCTeHHbie, i lacio.ïbi iwie u 

KdpMdHHbie Kajieiigapu
• 6uïï6opg
• nïdKdT
• peKïdMHbie pOïUKU
• 6yKïeT
• naviaiKH noTpeôuTeï^M
• cnoHcopcTBO pyôpuK

Uzupełnij slogany wyrazami z ramki.

• o6pd3^I TOBdpd
• $ïdHep, ïUCTOBKd
• cnoHcopcTBO nepegdi
• BWBecKU
• a^uffld
• KdpTonKu i locioai 11 ioro KïueHTd
• ôery^da cTpoKd
• cnoicopcTBo nporpdMM
• ÔdHHepHdfl peKïdMd
• cBeTOBoñ Kopo6

3d6oTUMŒ, Hdcïd^geHue, ^hbhh, pemenue, coBepmeicTBy, ^e.ïaiiHa, yMoM, oigwixaeie

1. «Caie^ee», Mentos.

2. «Mm paöomaeM, bm», Indesit.

3. «Mm o Bac», Tefal.

4. «Mm yragMBaeM», Ariston.

5. «CgenaHo c», Electrolux.

6. «Hgeu gns», Panasonic.

7. «PancKoe», Bounty.

8. «Hy^na nu peknaMa?», BMW.

Połącz połowy sloganów reklamowych. Przetłumacz je na język polski.

1. CdMda BKycHda a) ïyimee bo MHe, idñ Lipton
2. CïdgocTb u cne^ecib b) kto a ecTb, Reebok
3. Hyime gïa c) coBepmeicTBy, Lexus
4. HuKorgd He d) ïrogeH, Nokia
5. Hyimee b ide, e) 3d^uTd ot Kdpuecd, Orbit
6. GrpeMïeiue k f) nogBegeT, Rexona
7. H tot, g) He BwxoguT u3 Mogw, Levi’s
8. KaieciBo HuKorgd h) Bcero b gByx Kdïopuax, Tic Tac
9. Coeguiaa i) oKpwïaaaeeeT
10. Red Bull j ) vy^iHHW HeT, Gillette

Tryb rozkazujący czasowników

W języku rosyjskim wyróżniamy 2 formy trybu rozkazującego:
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• 2. osobę liczby pojedynczej - gdy kierujemy prośbę lub polecenie do jednej osoby 
(zrób, napisz, zjedz)

• 2. osobę liczby mnogiej- gdy kierujemy prośbę lub polecenie do kilku osób (zróbcie, 
napiszcie, zjedzcie), lub gdy używamy formy grzecznościowej Pan / Pani (proszę 
zrobić, proszę napisać, proszę zjeść)

Tryb rozkazujący tworzymy od 3 osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego lub przyszłego
prostego.

• homobb ohh noiyioraiom noMoru, noMorume

• nucamb ohh numym numu, numume

• gUTaTb ohh girraiom gumaH, gumaHme

• nocmaBUTb ohh nocmaBST nocmaBb, nocmaBbme

• ogeBaTbcs ohh ogeBaioTcs ogeBaHcs, ogeBaHmecb

Utwórz formy trybu rozkazującego.

Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie trybu rozkazującego.

bezokolicznik 3 osoba liczby 
mnogiej czasu 
teraźniejszego

Tryb rozkazujący 
2 osoba l. 

pojedynczej

Tryb rozkazujący 
2 osoba l. mnogiej

urpamb ohh urparom urpaH urpaHme
cmosmb
omBenamb
omKpbiBamb
oóegamb
ugmu
roBopumb
cMompemb
3anoMHUTb

1) Aha, tojibko He (HepBHunaTb)nepeg ^K3aMeHOM.
2) Muma, (npogumamb)amo cmuxoTBopeHue Bcgyx.
3) Hamagbs HBaHoBHa, (paccKa3aTb), no^aayHCTa, o 

BameH noe3gke b MocKBy.
4) (^egamb)hto BaM yrogHo, u ga^e Mens He 
(cnpamuBamb).

5) AHgpeH I luKo.aaeBua, (nepe3BoHUTb)MHe,
i lo^a.ayHcma, gepe3 gac.

6) CmenaH I lempoBua, (caguTbcs), no^a.ayHcma.
7) 'lana, (3anucaTb)moh hobwh agpec.
8) AHHa CepreeBHa, (cka3aTb), no^a.ayHcma, KaK 3oBym 

Bamy gogb?
9) MaMa, (KynuTb)MHe Mopcweiioe.
10) Hropb, (caguTbcs), i icwa.ayHcma.
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Wypisz z tekstów reklamowych wyrażenia typowe dla reklam.

nPM noKvnKE abyx tobapob 
TPETMH - B nOAAPOK!

6EPM CEMHAC - EIAAEM FIOTOM!

B nOflAPOK
europa—ts.ru tea.: 22 — 75—83

TAILOR

nOJlYHI/l 3-K)

ncoAmoe
3AAEHb, HSAEH® 
HJ1HMECSU

SApgrHCTPrtPYH KOfi HA GAMIE 
HUHOTWAOb MAHOMtPISOO 
CO CJ1OBOM ■ J.'< '■ -J - P0H -*■ 
H KOJlMMEiTM*1 nOKVnOK' 
HAHOMŁF1MO ____

Slogany reklamowe. Wstaw czasowniki w trybie rozkazującym.

1. «(6pamt)ot ^U3HU Bee», Pepsi
2. «(ynpaB^^Tb)Metron», Toyota.
3. «(noge^uTbcs)MOMeHTaMU. (noge^uTbcs) 

^U3Hbro, Kodak
4. «(cge^aTb)nay3y — (ckymamb)Twix»
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5. «(KynuTb)jto. (npogamb)jto. (nroóumb) 
 jto», Ebay

6. «(gyMamb)uiaae», Apple
7. «npocTO (cgenamb)^To», Nike

Dyskusja. Odpowiedz na pytania.

1. Hmo aBnaemca maniion penbio peKnaMbi?

2. KaKue (|)opMbi peKnaMbi aBnaromca caMbiMu nonynapHMMu?

3. KaKOH Bug peKnaMbi caMbiH goporuH?

4. HeM 3aiuMaemca peKnaMHoe areHTCTBo?

5. Bnuaem nu peKnaMa Ha co^uanbHoe noBegeHue? KaK? Ha Koro?

6. Hto nrogu homhht ayame, cnoraHbi unu i ipogyKTbi?

Przetłumacz zdania na język rosyjski.

1. Reklama telewizyjna jest najdroższą formą reklamy, ale również najbardziej 
skuteczną.

2. Chcielibyśmy zamówić u państwa kampanię reklamową naszych nowych produktów.

3. W jakich mediach chcielibyście pastwo zamieścić reklamy?

4. Jedną z głównych funkcji reklamy jest stymulowanie popytu.

5. Czy możecie nam państwo doradzić, która forma reklamy jest najbardziej skuteczna: 
ulotki, foldery, kalendarzyki kieszonkowe czy plakaty?

Projekt. Przygotuj projekt reklamy, która zostanie umieszczona w czasopiśmie, 
wybranego przez siebie produktu lub usługi.

Ułóż wypowiedzi w dialogu w odpowiedniej kolejności.

- ^a, Ham omgen 3aHuMaemca, npe^ge Bcero, npoga^eH gemcKoH oge^gbi. Mm 
3auHTepecoBaHbi b peKnaMe b gemcKux ^ypianax unu ^ypianax gna óepeMieiiiibix ^enigMii.

- ^a, bm xopomo noianu. H - AHHa AigpeeBHa u a peKnaMHMH areHT.

- noKa Hem, ho MHe Bame npegno^eiue HpaBumca.

- ^a, kohcbho. Ho a Bce npegcmaBnro BaM, Korga BcmpemuMca. Mo^eM goroBopumtca 
Ha cnegyroguH aeTBepr?

- noiaTHo. Mm compygHuaaeM c ^ypianaMu ^om, Moa ceMta u Moh peóeioK. ^To 
e^eMecaaiuKu. Mm Mo^eM npegno^HTb BaM peKnaMy b Buge ^omorpa^uH gemeH, ogeTbibi b 
oge^gy, npou3BoguMyro BameH KoMnaHueH. KpoMe $omorpa$uu noaBumca HH^opMapMH, rge 
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mo^ho Kynumt Bamy oge^gy. Ho gns peKnavai ieo6xoguvaiM sBnsemcs maK^e peaiavi naw 
cnorai. Bia o6 ^moM gyvanu?

- Anno, Meis 3oBym AneKceH HBaioBun Mockobckuh, s 3Boiro BaM u3 Kovnaiuu 
Oge^ga. Ma xotum pacmupumt piaiiok c6aima HameH npogykgHH. y Bac mo^ho 3aKa3amt 
peknaMy?

- TeneBU3uoHHas peKnava u peKnava no paguo - caeiia goporue. Mia sBnsevcs 
ManeitKoH KovnaieH, ho npo Himepiem s He gyvan. y Bac ecmt KaKoe-mo npegno^eiue?

- £o cBugaius.

- Mo^eme Mie nepecnamt Ha aieiapoimyio nomy Bcro nii(|)opvannio o (|)npve u 
i iponaBognMiax moBapax? H npogyvaro Bcro peKnaviyro Kovnaiuro, nogromoBnro 
npHvepinae cnoraia. nomov Bcmpemuvcs, nroóia Bce o6gyvamb BMecme u pemumt. CKa^ume, 
no^anyHcma, Ba He gyvanu o peKnave no paguo, meneBugeiuro unu b Himepieme?

- Xopomo, morga Mia goroBopunuct. ^o cBugaius.

- Oneit npusmio. 3iaeme, Hama Kovnaius Heóontmas. Ma 3auimepecoBaiM 
npe^ge Bcero b nenamioH peKnave b ra3emax, ^ypianax u oneit Ba^iavu gns Hac 
sBnsromcs nucmoBKu.

- ,/I,a. Mie nogxogum.

- Bce noismio! Bama Kovnius 3aiuvaemcs npoga^ew oge^gai, ga?

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

Mgr Dorota Kulas
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