
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 15.03.2017 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

 

Zadanie 1. (0–5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. 

1.1. F,   1.2. F,   1.3. P,   1.4. P,   1.5. P 

 

Zadanie 2. (0–6) 

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

1 pkt. 

2.1. пионерском,   2.2. улицу,   2.3. завистью,   2.4. боялась,   2.5. отразилось,   2.6. него 

 

Zadanie 3. (0–4) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.  

3.1. С,   3.2. В,   3.3. С   3.4. A 

 

Zadanie 4. (0–8) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 

1 pkt. 

4.1. шоколадные конфеты 

4.2. красивых платья 

4.3. младших брата 

4.4. футбольная команда 

 

Zadanie 5. (0–8) 

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

1 pkt. 

5.1. нечем,   5.2. ни за что,   5.3. не с кем,   никто,   5.4. ни на кого,   5.5. некому   5.6. 

ничего,   5.7. не у кого 

 

Zadanie 6. (0–10) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 

1 pkt. 

6.1. своих друзей,  6.2. хвойные леса,  6.3. гусиными перьями,  6.4. новых стульев,  6.5. 

прежних временах 

 

Zadanie 7. (0–6) 

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

1 pkt. 

7.1. моднейшие,   7.2. ближайшие,   7.3. величайшее,   7.4. глубочайших,   7.5. 

интереснейшая   7.6. лучшая, наилучшая 

 

Zadanie 8. (0–3) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.  

8.1. В,   8.2. С,   8.3. С 

 

 



Zadanie 9. (0–10)  

Za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 

1 pkt. 

9.1. сколько стоит,   9.2. из-за плохой погоды,   9.3. сотри (пожалуйста) доску, пусть 

дежурный сотрёт доску 9.4. написал Александр Пушкин, Александра Пушкина 9.5. 

звонили друг другу 

 

Zadanie 10. (0–10) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. Każdy błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 

1 pkt. 

10.1. давай позвоним(звонить) Наташе,   10.2. маленьких медвежат,   10.3. метров 

двести / около двухсот метров  10.4. К тебе кто-то приходил,   10.5. По средам и 

субботам / Каждую среду и каждую субботу 

 

Zadanie 11. (0–5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. 

11.1. F,   11.2. G,  11.3. E,   11.4. C,   11.5. A 

 

Zadanie 12. (0–10) 

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

1 pkt. 

12.1. богаты   12.2. богатых   12.3. нужна,   12.4. нужные,   12.5. довольное,   12.6. 

довольна   12.7. стар,   12.8. старом,   12.9. интересный,   12.10. интересен 

 

Zadanie 13. (0–5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. 

13.1. А,   13.2. D,  13.3. C,   13.4. C,   13.5. D 

 

Zadanie 14. (0–10) 

 

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

- treść 

- spójność i logika wypowiedzi 

- zakres środków językowych 

- poprawność środków językowych. 

 

Treść  

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę , do ilu elementów z polecenia uczeń się 

odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął. 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. Należy uznać, że uczeń odniósł się do danego podpunktu polecenia, jeśli 

a. realizuje go w sposób komunikatywny, ale w minimalnym stopniu, np. 

poinformuj, dlaczego w ten sposób spędziłeś wolny czas 

Люблю кататься на велосипеде. (jedno odniesienie) 

b. rozbudowuje minimalną realizację podpunktu o dodatkową, komunikatywną 

informację, np. 

В свободное время я люблю кататься на велосипеде. (dwa odniesienia) 

3. Należy uznać, że zdający rozwinął dany podpunkt polecenia, jeśli odniósł się do niego 

w sposób bardziej szczegółowy, tzn. w realizacji podpunktu można wyodrębnić 

a. przynajmniej trzy komunikatywne, minimalne odniesienia, np. 

Весной и летом в свободное время я люблю кататься на велосипеде. 

b. jedno lub dwa bardziej rozbudowane, komunikatywne odniesienia, np. 

Я люблю кататься на велосипеде. Недавно на день рождения родители подарили мне 

новый велосипед. Просто супер! Я не молга дождаться, когда смогу на нём 

покататься. 

(informacja o przyczynie rozbudowana o dodatkowe informacje: prezent, z jakiej okazji, od 

kogo, czego oczekiwała)) 

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

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

należy uznać, że nie odniósł się do danego podpunktu. 

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

się do danego podpunktu. 

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

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

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

sposób bardziej szczegółowy, należy uznać, że rozwinął wypowiedź. 

 

Uszczegółowienia do zadania 14 

 nie odniósł się odniósł się odniósł się  

i rozwinął 

poinformuj , 

dlaczego w ten 

sposób 

spędziłeś/spędziłaś   

wolny czas 

- brak informacji 

(np. jeździliśmy 

rowerami, byłem na 

wycieczce 

rowerowej, ) 

- uczeń pisze o 

osobach trzecich (np. 

w sobotę moi rodzice 

jeździli rowerami po 

najbliższej okolicy – 

z kontekstu nie 

wynika, że piszący 

jeździł razem z nimi) 

- uczeń krótko 

odnosi się do 

polecenia , wyjaśnia 

dlaczego (np.: lubię 

jeździć na rowerze / 

miałem wolny dzień) 

 

- uczeń wyjaśnia w 

sposób bardziej 

szczegółowy, tzn. 

możemy wyróżnić 

przynajmniej 3 

minimalne odniesienia 

(np.: lubię jeździć 

rowerem, miałem wolne 

popołudnie i chciałem 

spędzić je w aktywny 

sposób)  

- jedno lub dwa 

odniesienia bardziej 

rozbudowane (np.: 



ostatnio mało czasu 

spędzam na świeżym 

powietrzu, dlatego 

postanowiłem poszukać 

śladów wiosny w 

najbliższej okolicy) 

 

opisz wiosenną 

aurę i okolicę, po 

której 

jeździłeś/jeździłaś 

 

- brak informacji  

- piszący krótko 

odnosi się tylko do 

jednego elementu 

polecenia (np.: była 

ładna pogoda lub 

pojechaliśmy do 

lasu) 

- uczeń krótko 

odnosi się do obu 

elementów polecenia 

(np.: było ciepło i 

pojechaliśmy do 

lasu) 

- uczeń rozwija 

jedno z wymagań, a 

drugiego wcale nie 

realizuje, np.: 

szczegółowo opisuje 

wiosenną pogodę 

(np.: był piękny 

słoneczny dzień, wiał 

lekki wiosenny 

wietrzyk, na dworze 

było ciepło) lub 

szczegółowo opisuje 

okolicę – miejsce , 

miejsca (np.: w 

pobliskim lesie topi 

się śnieg, rosną 

wiosenne kwiatki, na 

drzewach pojawiają 

się pączki, 

gdzieniegdzie zieleni 

się trawa ) 

 

- uczeń rozwija oba 

wymagania – 

szczegółowo opisuje 

warunki pogodowe i 

okolicę (np.: wiosenne 

słońce, wysoka 

temperatura i lekki 

wiatr zachęcały do 

wyjazdu, po drodze 

mijaliśmy pojedyncze 

domy, maleńką 

wioseczkę i 

zatrzymaliśmy się w 

niedużym lasku) 

- uczeń odnosi się do 

obu członów i 

przynajmniej jeden z 

nich przedstawia 

w sposób bardziej 

szczegółowy (możemy 

wyróżnić przynajmniej 

3 minimalne 

odniesienia), np.:  

wiosenne słońce, 

bezchmurne niebo i 

lekki wietrzyk zachęciły 

do wyjazdu do 

pobliskiego lasku/ 

wybraliśmy się w 

słoneczną pogodę, 

wszędzie widać wiosnę, 

na drzewach młode 

listki, zieleni się trawa, 

przyleciały ptaki i 

budują gniazda / 

słoneczna pogoda 

sprawiła, że ludzie 

pracują w ogrodach, 

sadzą kwiaty i warzywa, 

sprzątają podwórka  

opowiedz o 

wydarzeniu, które 

miało miejsce w 

- brak informacji 

(np.: było fajnie, 

super /przeżyłem 

- uczeń krótko 

opisuje wydarzenie, 

(np.: spotkałem 

- uczeń przedstawia 

wydarzenie w sposób 

bardziej szczegółowy, 



czasie wyprawy 

rowerowej 

ciekawą przygodę/ 

nic szczególnego nie 

wydarzyło się) 

szkolną koleżankę/ 

upadłem i skręciłem 

nogę) 

możemy wyróżnić 

przynajmniej 3 

minimalne odniesienia  

(np.: upadłem i 

skręciłem nogę, 

wezwałem pogotowie i 

trafiłem do szpitala, tam 

założyli mi gips  

- jedno lub dwa 

odniesienia bardziej 

rozbudowane (np.: 

spotkałam najlepszą 

koleżankę mojego brata, 

której dawno nie 

widziałam) 

 

Spójność i logika wypowiedzi 

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 

dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 

zdaniami (akapitami) tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim 

stopniu wypowiedź jest klarowna 

2pkt. Wypowiedź jest w całości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych 

zdań, jak i całego tekstu. Nie zawiera usterek. 

1 pkt. Wypowiedź zawiera usterki (1-2) w spójności / logice na poziomie poszczególnych 

zdań oraz/lub całego tekstu 

0 pkt. Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/ nielogiczna, zawiera 3 i więcej 

usterek. 

 

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 хорошая погода. W precyzji wyrażania myśli mieści się charakterystyczny dla danego 



języka sposób wyrażania znaczeń, np. Я восхищалась зелёными деревьями, весенними 

цветами. zamiast Мне нравятся зелёные деревья, весенние цветы. 

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 


