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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 
 

Zadanie 1. (0–5p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1.1.A,   1.2. C,   1.3. C,   1.4. B,   1.5. B 

 

Zadanie 2. (0–5p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

2.1. C,   2.2. B,   2.3. E,   2.4. D,   2.5. A 

 

Zadanie 3. (0–5p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

3.1. B,   3.2. A   3.3. C,   3.4. D,   3.5. А 

 

Zadanie 4. (0–4p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

4.1. D,   4.2. B,   4.3. A,   4.4. E  

 

Zadanie 5. (0–3p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

5.1. C,   5.2. A,   5.3. C  

 

Zadanie 6. (0–9p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

6.1. за...до, через...после,  6.2. через...после, на … позже,  6.3. к,   6.4. по   6.5. от ,   6.6. благодаря,  к,    

6.7. на 

 

Zadanie 7. (0–8p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 punktу. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

7.1. тысяча девятьсот тридцать девятом,   7.2. тридцать первого,   7.3. двадцать третьем,    7.4. сто 

пятьдесят втором 

 

Zadanie 8. (0–9p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

8.1. хуже,   холоднее,   крепче,   8.2. длиннее,   короче.   8.3. круче,   8.4. уже,   8.5. шире, 8.6. меньше 

 

Zadanie 9. (0–10p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 punktу. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu 

9.1. познакомился с друзьями,   9.2. вышла из комнаты,   9.3. помог мне,   9.4. промокла до нитки,   

9.5. увлекался фигурным катанием 

 

Zadanie 10. (0–8p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

9.1. остановись,   9.2. учи,   9.3. поставь,   9.4. нервничай,   9.5. будьте,   9.6. встаньте,   9.7. помойте,   

9.8. одевайтесь 

 

Zadanie 11. (0–10p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 punktу. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

11.1. на сколько лет,   11.2. похожи друг на друга.   11.3. чёрный кофе с молоком,   11.4. легко 

заблудиться, легко потеряться  11.5. дедушка погиб 
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Zadanie 12. (0–9p.) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

12.1. B i poprawnie C,   12.2. B,   12.3. C,   12.4. D,   12.5. D,   12.6. B,   12.7. B,   12.8. А,   12.9. C 

Zadanie 13. (0–7p.) 

Za każde poprawne logiczne uzupełnienie zdania (minimum 3 słowa) uczeń otrzymuje 1 punkt. Każdy błąd 

(językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. Uwaga – błędy interpunkcyjne nie powodują utraty 

punktów. 

 

Zadanie 14. (0-8p.) 

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

treść 

zakres środków językowych 

poprawność środków językowych. 

 

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia piszący odniósł się w swojej 

wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. 

Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniższą tabelą. 

Do ilu elementów odniósł się? 
Ile elementów rozwinął? 

3 2 1 0 

3 4 3 2 1 

2  2 1 1 

1   1 0 

0    0 

Za wypowiedź ucznia, który odniósł się do 3 elementów i dwa elementy rozwinął, przyznaje się 3 punkty. 

 

Uwagi dodatkowe dotyczące oceniania treści 

1. Należy uznać, że uczeń nie odniósł się do podpunktu polecenia, jeśli 

a. nie realizuje tego podpunktu 

b. realizuje go w sposób niekomunikatywny. 

2. W przypadku podpunktów polecenia, które składają się z dwóch członów: 

a. jeśli piszący w minimalnym stopniu nawiązał do jednego członu, a drugiego nie zrealizował, należy 

uznać, że nie odniósł się do danego podpunktu. 

b. jeśli piszący nawiązał do obydwu członów w minimalnym stopniu, należy uznać, że odniósł się do 

danego podpunktu. 

c. jeśli piszący rozbudował swoją wypowiedź tylko w zakresie jednego członu, a drugiego nie 

zrealizował, należy uznać, że odniósł się do danego podpunktu. 

d. jeśli piszący odniósł się do obydwu członów i przynajmniej jeden z nich przedstawił 

w sposób bardziej szczegółowy, należy uznać, że rozwinął wypowiedź. 

e. jeśli piszący rozbudowuje oba człony polecenia, należy uznać, że wypowiedź jest rozwinięta.  

 

Uszczegółowienia 

 nie odniósł się odniósł się odniósł się i rozwinął 

kiedy i gdzie 

zgubiłeś/zgubił

aś plecak 

-brak informacji, 

kiedy i gdzie zgubiono 

plecak (zgubiłam 

plecak), 

- informacje dotyczą 

osób trzecich (wczoraj 

mój kolega zostawił 

plecak na korytarzu) 

- uczeń krótko odnosi 

się tylko do jednego 

elementu polecenia  

(w sobotę zgubiłem 

plecak) 

- krótko odnosi się do obu 

elementów polecenia (w 

sobotę w szkole/ wczoraj na 

przystanku) 

- uczeń rozbudował jedno z 

wymagań, a drugiego nie 

zrealizował, np.: 

szczegółowo opowiada o 

tym kiedy (wczoraj po 

zajęciach komputerowych 

zgubiłam plecak ) lub 

szczegółowo opisuje 

miejsce (zostawiłam plecak 

- uczeń rozwija oba elementy polecenia 

(10 marca w godzinach wieczornych po 

treningu zostawiłam plecak,  

najprawdopodobniej w szatni 

dziewczęcej na pierwszym piętrze obok 

sali gimnastycznej) 

- uczeń odnosi się do obu elementów i 

przynajmniej jeden z nich opisuje 

bardziej szczegółowo (wczoraj w szatni 

dziewczęcej obok sali gimnastycznej lub 

pracowni komputerowej zostawiłem 

plecak 
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na korytarzu, na pierwszym 

piętrze obok sali 

komputerowej) 

jak wyglądał 

plecak i co się 

w nim 

znajdowało 

- brak informacji (np.: 

ładny plecak, nie wiem 

lub nie pamiętam, co 

w nim było)  

- informacja 

nieczytelna 

- uczeń krótko odnosi 

się tylko do jednego 

elementu polecenia  

(np.: szukam 

skórzanego plecaka 

lub zgubiłem plecak z 

książkami) 

- krótka informacja, uczeń 

odnosi się do obu części 

polecenia (czerwony plecak 

/mały plecak z 

podręcznikami)  

- uczeń rozbudował jedno z 

wymagań, a drugiego nie 

zrealizował (np.: w moim 

plecaku był ulubiony tomik 

poezji Puszkina) 

- uczeń rozwija oba elementy polecenia 

(czarny plecak z malutką maskotką 

przyczepioną do zamka, oprócz książek, 

zeszytu był w nim aparat fotograficzny –

cenny prezent urodzinowy) 

- uczeń odnosi się do obu elementów i 

przynajmniej jeden z nich opisuje 

bardziej szczegółowo (np.: żółty 

skórzany plecak z czarnymi szelkami, 

były w nim zeszyty lub 

mały plecak, były w nim zeszyty i piórnik 

z różnokolorowymi kredkami, 

mazakami) 

jak się z Tobą 

skontaktować i 

o nagrodzie dla 

znalazcy 

- brak informacji lub 

informacja nieczytelna 

- uczeń krótko odnosi 

się do jednego 

elementu polecenia  

(proszę o kontakt – 

7685976 lub znalazcę 

czeka nagroda) 

- krótka informacja do obu 

elementów polecenia (mój 

telefon – 76859466, dla 

znalazcy fajna/cenna 

nagroda;) 

- uczeń rozbudował jedno z 

wymagań, a drugiego nie 

zrealizował (uczciwy 

znalazca może liczyć na 

nagrodę – dwa bilety do 

cyrku) 

-uczeń rozwija oba elementy polecenia  

(mieszkam w internacie w pokoju 333 

lub po południu czekam na telefon – 

77665544, obiecuję nagrodę dla 

znalazcy – bilety na mecz piłki nożnej) 

- uczeń odnosi się do obu elementów 

polecania i przynajmniej jeden element 

polecenia musi być rozwinięty (Telefon 

– 686868686, uczciwego znalazcę 

oczekuje nagroda – bilet na koncert 

muzyki disco) 

 

Zakres środków językowych 

Bierzemy pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 

2 pkt. Zadowalający zakres środków językowych, oprócz środków językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań 

1 pkt. Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki o wysokim 

stopniu pospolitości 

0 pkt. Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację 

polecenia 

 

Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa 

swoistego dla tematu i unikanie struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak красивый рюкзак. W 

precyzji wyrażania myśli mieści się charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np.:  

За нахождение и возврат (рюкзака) ждёт награда (вознаграждение) в 1000 рублей. Кто найдёт 

рюкзак, тот получит награду – 1000 рублей. zamiast Награда 1000рублей. 

 

Poprawność środków językowych 

Bierzemy pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne. Obliczamy procent błędów (w 

stosunku do liczby słów) 

2 pkt. Błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów. 

1 pkt. Błędy stanowiące powyżej 5% , nie więcej jednak niż 10% liczby wszystkich wyrazów. 

0 pkt. Błędy stanowiące powyżej 10% wszystkich wyrazów. 

 

Razem 100 punktów 


