
Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 24.11.2016 

 

1.  Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C  

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (4 p.) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 

odpowiedzi A, B albo C. 

 

 Message         

         From: ola@gmail.com  

         To: anna@yahoo.ru  

         Subject: Здравствуй!  

                 Дорогая мама! 

Я доехала хорошо. Поездка продолжалась шесть часов. На месте мы были  

в половине восьмого, а завтрак был в девять. Здорово было ехать на поезде 

ночью. 

Здесь очень красиво. Мы живём в палатках, хотя в дачном доме или в гостинице 

было бы удобнее. Каждый день мы проводим на пляже, плаваем, гуляем  

и занимаемся спортом, а по вечерам у нас дискотеки. Вчера мы были в городе  

и покупали сувениры. Мои подруги выбpaли открытки, мне пoнравился браслет 

из янтаря, но он очень дорогой. Я тебе взяла рамку для фото с ракушками.  

В лагере мне очень нравится. 

Целую. Оля 

 

 

 

 

1.1. В котором часу Оля приехала в лагерь? 

A.  B.  C.  

 

 

  

 

 

 

1.2. Где живёт Оля? 

A.  B.  C.  

 
 

 

 

07:30 09:00 06:00 
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1.3. Что делает Оля после ужина?  

A.  B.  C.  

   

 

1.4. Что привезёт Оля маме из лагеря? 

A.  B.  C.  

 
 

 

 

 

Zadanie 2. (4 p.) 

Do każdej z opisanych sytuacji (2.1.-2.4.) dobierz właściwą reakcję (A-E).  

Wpisz odpowiednią literę do tabelki. 

Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 

 

2.1. Koleżanka pyta Cię, czym się interesujesz. Co jej odpowiesz? 

2.2. Chcesz wypożyczyć książkę. Co powiesz pani bibliotekarce? 

2.3. Kolega pyta Cię o zawód Twojej mamy. Co mu odpowiesz? 

2.4. Zwracasz koledze książkę. Co mu powiesz? 

 

 

A. Люблю читать книги. 

B. Книга есть у меня дома. 

C. Хочу взять эту книгу на дом. 

D. Уже прочитал. Большое спасибо. 

E. Работает в школьной библиотеке. 

 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
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Zadanie 3. (4 p.) 

Gdzie przeczytasz te zdania (3.1-3.4)? Wpisz odpowiednią literę (A-E) do tabelki.  

Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania. 

 

3.1. Нельзя кормить животных! 

3.2. Педиатр принимает с 8.00 до 18.00. 

3.3. Рассписание пасажирских поездов. 

3.4. Спортивная одежда! Скидки 30%-50%. 

 

А. Банк 

В. Вокзал 

С. Зоопарк 

D. Магазин  

E. Поликлиника 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

   

 

 

 

Zadanie 4. (5 p.) 

Podkreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. 

 

4.1. юбка, кофта, лето, носки, 

4.2. пенал, ручка, марка, карандаш,  

4.3. стол, кресло, шкаф, диск-СD, 

4.4. ананас, лимон, морковь, яблоко, 

4.5. улица, машина, мотоцикл, велосипед, 

 

 

Zadanie 5. (3 p.) 

W zdaniach 5.1.-5.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 

ilustracji.  
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5.1. Мама 

A. смотрит телевизор. 

B. стирает пыль. 

C. пылесосит. 

 

5.2. Кошка лежит на 

A. диване. 

B. полу. 

C. окне. 

 

5.3. На столе  

A. стоит ваза с цветами. 

B. лежат книги. 

C. стоит лампа. 

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Spośród podanych par czasowników wybierz właściwy i zastosuj w odpowiedniej formie. 

 

6.1.      купить-покупать 

Каждый день Саша ______________________ молоко и хлеб в этом магазине. 

Сегодня утром он  ________________________ ещё сыр. 

6.2.     ходить-пойти 

В субботу я часто __________________________ на прогулки. 

Завтра я также ____________________________ погулять по парку. 

 

6.3.      решить-решать 

На уроках математики обычно мы _____________________ трудные задачи. 

Сегодня мы уже __________________________ три задачи. 

 

Zadanie 7. (5 p.) 

Wybierz i przyporządkuj określenia (A-F) do podanych z lewej strony nazw (1-5).  

Uwaga! Jedno określenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej nazwy. 

 

7.1. Дача     А. австронавт- первый человек в космосе  

7.2. Блины     В. популярная русская теннисистка 

7.3. Матрёшка                                              D. известный русский композитор  

7.4. Пётр Чайковский   C. дом для летнего отдыха 

7.5. Мария Шарапова   Е. русский сувенир 

F. русское блюдо  

 

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 
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Zadanie 8. (4 p.) 

Zaimki z nawiasów zastosuj we właściwej formie 

 

8.1. Оля похожа на (своя) _________________________ мать. 

8.2. Я дал (она) ____________________________ твой номер телефона. 

8.3. Мы ждали (ты) ______________________________ 20 минут. 

8.4. Они долго вспоминали (наша) _____________________________ встречу. 

 

Zadanie 9. (5 p.) 

Podane liczebniki zapisz słownie. 

 

9.1. За покупки я заплатила 56 ________________________________________ злотых. 

9.2. Я взяла с собой 3 _________________ яблока. 

9.3. В классе стоит 11  _____________________________________ парт. 

9.4. Моему брату 17 ___________________________, а сестре 25 ____________________ 

____________________ лет. 

 

Zadanie 10. (10p.) 

Podane w nawiasach wyrażenia przetłumacz na język rosyjski tak, aby otrzymać 

logiczne i poprawne gramatycznie zdania. Wymagana jest poprawność ortograficzna 

wpisywanych wyrażeń. 

 

10.1. (Co ranek) ____________________________________ я делаю зарядку. 

10.2. Он занял (drugie miejsce) __________________________________ в соревнованиях. 

10.3. Мы часто (gramy w szachy) _________________________________ со своим 

братом. 

10.4. Мой друг уже давно (uprawia sport) _______________________________________ . 

10.5. (Nie mieliśmy) ___________________________ билетов на автобус и мы пошли 

пешком. 

 

 

 

 

 

 

Z. 1. Z. 2. Z. 3 Z. 4 Z. 5 Z. 6 Z. 7 Z. 8 Z. 9 Z. 10 
Razem 

50 p. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


