
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

 

1 

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 – redagowanie e-maila przyznajemy 10 punktów (kryteria oceniania wypowiedzi 

pisemnej podane poniżej). 

- 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 – zadania zamknięte 

 
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1. F,   2. D,   3. G,   4. B,   5. H,   6. C,   7. E 
7 

2. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

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

3. 
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1. B,   2. D,   3. A,   4. C 
4 

4. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

4.1. B,   4.2. B,   4.3. C,   4.4. C,   4.5. B 

5 

5. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

5.1. сорока лет,   5.2. пяти комнат,   5.3. третьем этаже,   5.4. одиннадцатого июля,   

5.5. четырём девушкам,   5.6. девятьюстами рублями  

6 

6. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

6.1. от боли,   6.2. из-за шторма,   6.3. По ошибке,   6.4. из симпатии,    

6.5. Благодаря тебе 

5 

7. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

7.1. в аптеку за лекарством,   7.2. боится (боялась) собак,   7.3. работает частным 

детективом,   7.4. заботятся о своих детях,   7.5. слушает (слушала) классическую 

музыку,   7.6. ниже своего брата,   7.7. пользуются (пользовались) большой 

популярностью 

7 

8. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

8.1. больную,   8.2. способен,   8.3. велики,   8.4. доброжелателен,   8.5. зол 

5 

9. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

9.1. посмотри,   9.2. забудь,   9.3. пейте,   9.4. пусть (он) откроет,    

9.5. познакомьтесь    

5 
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10. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

10.1. утка с утятами,   10.2. два известных актёра (двое известных актёров),   10.3. 

помогать друг другу,   10.4. давай поедем в воскресенье,   10.5. знакомых девушек,   

10.6. можешь рассчитывать (положиться) на меня 

6 

11. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

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

6 

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

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

12.1. Это платье стоит двести злотых и (оно) мне не по карману.    

12.2. Мы решили, что через неделю после Пасхи (Воскресения Христова) всей 

семьёй (мы) поедем в горы. 

12.3. Экологи борются за чистоту окружающей среды.     

12.4. Во что бы то ни стало (любой ценой) мне надо (нужно) поговорить с тобой 

об этой проблеме.  

12.5. По-моему, (По моему мнению) стоит обратиться к матери за помощью. 

10 

13. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

- treść (0-4 p.) 

- spójność i logika wypowiedzi (0-2 p.) 

- zakres środków językowych (0-2 p.) 

- poprawność środków językowych. (0-2 p.) 

 

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. 

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. 

10 
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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 восхищаюсь 

лесным пейзажем. zamiast Мне нравится лесной пейзаж. 

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. 
 

 

 

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. 

opisz dom przyjaciela/przyjaciółki 

To drewniany dom. (jedno odniesienie) 
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b. rozbudowuje minimalną realizację podpunktu o dodatkową, komunikatywną informację, np. To 

piętrowy drewniany dom. (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 przynajmniej trzy 

komunikatywne, minimalne odniesienia, np. To nieduży drewniany domek stojący pod lasem. 

Uwaga: jako rozwinięcie opisu domu możemy zaliczyć opis posiadłości, okolicy, np.: na skraju lasu, 

nad jeziorem, obok domu jest sad i ogród itp. 

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. 

5. Informacje opisujące dom przyjaciela nie mogą być wykorzystane ponownie w podpunkcie 3, muszą 

się różnić.  

 

Uszczegółowienia do zadania 13 

 nie odniósł się odniósł się odniósł się  

i rozwinął 

opisz dom 

przyjaciela/ 

przyjaciółki 

- brak informacji, np. 

mieszka na wsi 

- uczeń opisuje swój 

dom 

- uczeń krótko opisuje 

dom (1-2 minimalne 

odniesienia), np.: duży 

drewniany dom / mały 

domek na skraju lasu 

 

- uczeń opisuje w sposób 

bardziej szczegółowy, tzn. 

możemy wyróżnić 

przynajmniej 3 minimalne 

odniesienia, np.: nieduży 

drewniany domek pod lasem 

 

przedstaw 

wydarzenie, które 

miało miejsce 

w ten weekend 

 

- brak informacji,  

np.: było fajnie, 

super /przeżyłem 

ciekawą przygodę/ 

nic szczególnego nie 

wydarzyło się 

- uczeń krótko opisuje 

wydarzenie (1-2 

minimalne 

odniesienia), np.: 

pływaliśmy łódką / 

upadłem i skręciłem 

nogę 

- uczeń przedstawia 

wydarzenie w sposób bardziej 

szczegółowy, możemy 

wyróżnić przynajmniej 3 

minimalne odniesienia, np.: 

upadłem i skręciłem nogę, 

wezwałem pogotowie i 

trafiłem do szpitala, tam 

założyli mi gips  

wyraź swoją 

opinię na temat 

tego, gdzie 

chciałbyś/ 

chciałabyś 

mieszkać w 

przyszłości 

i dlaczego właśnie 

- brak informacji, 

np.: jeszcze nie 

wiem, gdzie 

chciałbym mieszkać 

- uczeń krótko odnosi 

się do obu elementów 

polecenia, np.: po 

studiach chciałbym 

mieszkać na wsi, tutaj 

jest cicho 

- uczeń rozwija jedno 

z wymagań, a 

- uczeń rozwija oba 

wymagania – szczegółowo 

opisuje, gdzie chciałby 

mieszkać i uzasadnia swój 

wybór, np.: lubię wieś, czyste 

powietrze, spokój, kontakt z 

przyrodą, dlatego w 

przyszłości chciałbym 
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tam 

 

drugiego wcale nie 

realizuje,  np.: marzę 

o dużym drewnianym 

domu z ogrodem na 

wsi (brak 

uzasadnienia, oraz 

patrz p.5) 

 

 

mieszkać w małym 

drewnianym domku nad 

jeziorem 

- uczeń odnosi się do obu 

członów i przynajmniej jeden 

z nich przedstawia 

w sposób bardziej 

szczegółowy (możemy 

wyróżnić przynajmniej 3 

minimalne odniesienia), np.: 

nie planuję mieszkać na wsi, 

w mieście można atrakcyjnie 

spędzić wolny czas, łatwiej 

znaleźć dobrą pracę  

 

 

 

Razem: 80 punktów 


