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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 
 

UWAGI: 

- W zadaniach przyznaje się tylko całkowite liczby punktów. Nie przyznaje się połówek punktów. 

- W zadaniach 1. – 11.  za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 1 punkt. 

- W zadaniu 12. za każde poprawnie przetłumaczone zdanie przyznajemy 2 punkty. Każdy błąd 

(językowy, leksykalny, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

- W zadaniu 13. przyznajemy 4 punkty za przekazanie informacji (1 punkt za każdą informację) oraz 

1 punkt za poprawność językową.  

- W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni 

poprawna. 

- Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym 

i ortograficznym. 

- Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została 

uwzględniona w schemacie (decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja wojewódzka 

podczas weryfikacji prac). 

 

Schemat punktowania  

 
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1.1. A,   1.2. B,   1.3. A,   1.4. C,   1.5. B,   1.6. A,   1.7. B 
7 

2. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

2.1. E,   2.2. A,   2.3. C,   2.4. B 
4 

3. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

3.1. C,   3.2. B,   3.3. A,   3.4. A 
4 

4. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

4.1. C,   4.2. A,   4.3. C,   4.4. A 

4 

5. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

5.1. своими,   5.2. сможет,   5.3. друзьями,   5.4. домой,   5.5. будет,    

5.6. волонтёром  

6 

6. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

6.1. С,   6.2. A,   6.3. В,   6.4. B,   6.5. С,   6.6. A 

6 

7. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

7.1. уютнее,   7.2. дешевле,   7.3. вкуснейшего,   7.4. крупнейших,   7.5. лучший/ 

наилучший,   7.6. худший/ наихудший 

6 

8. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

8.1. возьму,   8.2. выпьют, съедят,   8.3. сдаст,   8.4. завёз,   8.5. привык,   8.6. погас 

7 

9. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

9.1. родительском собрании,   9.2. свободного времени,   9.3. синюю блузку, 

9.4. трудных выражений,   9.5. цветущим яблоням,   9.6. городским транспортом, 

9.7. интересных статей 

7 

10. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

10.1. не с кем,   10.2. в прошлом месяце,   10.3. чему ты радуешься (рад / рада),   

10.4. в каком году,   10.5. какую-нибудь / какую-либо книгу,   10.6. за одной 

партой 

6 
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11. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

11.1. C,   11.2. A,    11.3. D,   11.4. B,   11.5. A,   11.6. D,   11.7. C,   11.8. A 

8 

12. Za każde poprawnie przetłumaczone zdanie przyznajemy 2 punkty. Każdy błąd 

(językowy, leksykalny, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

12.1. Я считаю, что небоскрёбы (высотки) это здания типичные для современной 

архитектуры. 

12.2. На (спортивных) соревнованиях в Закопане все поляки болели за Адама 

Малыша. 

12.3. Я сняла одноместный номер в гостинице (отеле) на седьмом этаже с видом 

на море. 

12.4. Мы хотим заказать щи, отбивную котлету, а на десерт – фруктовое 

мороженое. 

12.5. Взрослые и дети поздравляют друг друга с Рождеством Христовым (по 

случаю Рождества Христова). 

10 

13. W zadaniu oceniana jest umiejętność przekazania informacji (0-4 pkt) oraz poprawność 

językowa (0-1 pkt). 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

TREŚĆ 

4 punkty (1 punkt za każdą 

informację – podpunkt) 

- Za każdą rozwiniętą część polecenia przyznajemy 1 

punkt.  

- Nie uwzględnienie któregokolwiek elementu lub 

brak rozwinięcia, sprawia, że nie przyznajemy 

punktu. 

- Nie przyznajemy połówek punktów. 

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 

1 punkt - Bierzemy pod uwagę błędy gramatyczne, 

leksykalne i ortograficzne. Obliczamy procent 

błędów (w stosunku do liczby słów). 

- Błędy stanowiące od 0 do 10% liczby wszystkich 

wyrazów. 

0 punktów - Błędy stanowiące powyżej 10% wszystkich 

wyrazów. 
 

5 

 

Uszczegółowienia: 

-Jako podpunkt rozwinięty w pracy przyjmuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, która odnosi się 

do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób bardziej szczegółowy. 

- Poprzez „bardziej szczegółowy sposób” rozumie się wypowiedź zawierającą  

(a) dwa odniesienia (lub więcej) do danego podpunktu polecenia, np. Сразу после занятий ездим на 

обзорные экскурсии, а по вечерам встречаемся в кафе. 

Lub 

 (b) jedno rozbudowane odniesienie do danego podpunktu polecenia, jeden aspekt opisany bardziej 

szczegółowo, np. В кулинарной школе под руководством опытного повара мы учимся готовить 

быстро и вкусно./ Идёт сильный дождь. 

- Słowa очень, самый nie stanowią rozwinięcia elementu polecenia, niezależnie od tego, ile razy są 

powtórzone. 
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Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania 

 

 0 p. 1p. 

poinformujesz, na jakim kursie 

jesteś 

- brak informacji, np.: Jestem za 

granicą./ Jestem na kursie. 

- jedno odniesienie do 

podpunktu, np.: Jestem na kursie 

językowym/ kursie języka 

angielskiego/ kursie gotowania. 

- dwa (lub więcej) odniesienia 

do podpunktu, np.: Od tygodnia 

jestem w Paryżu na miesięcznym 

kursie języka francuskiego. 

- jedno rozbudowane 

odniesienie, np.: Jestem na 

młodzieżowym kulinarnym 

kursie dla początkujących, 

zorganizowanym przez szefa 

znanej restauracji. 

opiszesz miejscowość, w której 

przebywasz 

- brak informacji, np.: Jestem w 

Paryżu. 

- jedno odniesienie do 

podpunktu, np.: To ładne 

miasto./ To mała miejscowość. 

- dwa (lub więcej) odniesienia 

do podpunktu, np.: W centrum 

miasta jest ratusz i kościół. 

Mieszkamy niedaleko parku, w 

którym jest stara kafejka. Tam 

można nie tylko odpocząć, ale 

też smacznie i tanio zjeść. 

- jedno rozbudowane 

odniesienie, np.: Jest to nieduże 

zabytkowe miasteczko, w którym 

mieszka 10 tysięcy osób. 

poskarżysz się na pogodę - brak informacji, np.: Jest fajna 

pogoda. 

- jedno odniesienie do 

podpunktu, np.: Jest brzydka 

pogoda./ Ciągle pada. 

- dwa (lub więcej) odniesienia 

do podpunktu, np.: Pada ulewny 

deszcz, wieje silny wiatr i jest 

zimno na dworze./ Jest brzydka 

pogoda i ciągle pada deszcz. 

- jedno rozbudowane 

odniesienie, np.: Od kilku dni 

pada deszcz, który uniemożliwia 

nam zwiedzanie miasta. 

napiszesz, jak spędzasz wolny 

czas 

- brak informacji, np.: Jest 

fajnie/ wesoło/ nudno. 

- jedno odniesienie do 

podpunktu, np.: Oglądam 

telewizję./ Chodzę na spacery. 

- dwa (lub więcej) odniesienia 

do podpunktu, np.: W wolnym 

czasie chodzę do kina, do 

kawiarni. Wieczorem są 

dyskoteki. Lubię też spotykać się 

z nowymi kolegami. 

- jedno rozbudowane 

odniesienie, np.: Po zajęciach z 

nowymi kolegami z mojej grupy 

zwiedzamy miasto i najbliższe 

okolice. 

 

Razem: 80 punktów 


