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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 – 12  za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 1 punkt. 

- W zadaniu 13 za każde poprawnie przetłumaczone zdanie przyznajemy 2 punkty. Każdy błąd 

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

- W zadaniu 14 – 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. 
 

Schemat punktowania 
 

Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1.1. D   1.2. H   1.3. A   1.4. G   1.5. F   1.6. E   1.7. B 

7 

2. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

2.1. D   2.2. B   2.3. A   2.4. C 

4 

3. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

3.1. C   3.2. D   3.3. A   3.4. B 

4 

4. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

4.1. A   4.2. C   4.3. B   4.4. B 

4 

5. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

5.1. В   5.2. C   5.3. B   5.4. B   5.5. C  

5 

6. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

6.1. состоялась   6.2. волонтёрским   6.3. кошек   6.4. приличную   6.5. передавали   

6.6. братьев 

6 

7 Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

7.1. влюблён   7.2. больной   7.3. велика   7.4. ужасна 

4 

8. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

8.1. поставь  8.2. Давай (Давайте) пойдём   8.3. постарайтесь   8.4. будьте, закройте 

5 

9. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

9.1. три раза в день,   9.2. два сладких яблока,   9.3. встретил знакомых девушек,   

9.4. обильного осеннего дождя,   9.5. летает по всему миру,   9.6. по проекту 

молодого архитектора 

6 

10. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

10.1. нечем   10.2. никому   10.3. не о чём   10.4. ни от кого   10.5. никто 

5 

11. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

11.1. w cztery oczy (sam na sam),   11.2. szczęśliwej podróży (drogi),   11.3. jechać na 

gapę,   11.4. nie na moją kieszeń,   11.5. stanąć (stać) w korku,   11.6. urodzić się w 

czepku (w czepku urodzony) 

6 
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12. Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

12.1. А,   12.2. В,   12.3. А,   12.4. В,   12.5. В,   12.6. С 

6 

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

(językowy, leksykalny, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. Nie bierzemy pod 

uwagę błędów interpunkcyjnych.  

13.1. Доченька, попроси Дениса пусть он поможет тебе сделать (приготовить) 

уроки.    

13.2. Ты был (Был ли ты) когда-нибудь в филармонии? Да, я был когда-то 

с сестрой. 

13.3. Я прочитал эту статью во вчерашней городской газете. 

13.4. Зимой мы поедем в Закопане по приглашению друзей.  

8 

14. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

- treść (0-4p.) 

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

- zakres środków językowych (0-2p.) 

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

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 2 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. 

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. 

10 
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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  

этой музыкой. zamiast Мне нравится эта музыка. 

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. 

napisz, jak byłeś leczony 

Piłem lekarstwa. (jedno odniesienie) 

b. rozbudowuje minimalną realizację podpunktu o dodatkową, komunikatywną informację, np. 

Piłem lekarstwa rano i wieczorem. (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. Leżałam w łóżku i piłem antybiotyki co osiem godzin. 

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. 
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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 12 

 nie odniósł się odniósł się odniósł się  

i rozwinął 

wyjaśnij, co 

się stało i jak 

się czułeś/ 

czułaś 

- brak informacji, 

np. chorowałem, 

byłam chora i nie 

chodziłam do 

szkoły 

 

- uczeń krótko odnosi 

się do obu elementów 

polecenia, np.: 

przeziębiłem się i 

bolało mnie gardło  

- uczeń rozwija jedno z 

wymagań, a drugiego 

wcale nie realizuje,  

np.: źle się czułam, 

bolała mnie głowa i 

gardło, miałam wysoką 

temperaturę 39 stopni, 

kaszlałam 

 

- uczeń rozwija oba wymagania – 

szczegółowo wyjaśnia, co się stało i 

dokładnie opisuje, jak się czuł, np.: 

późno wracałam z treningu, na 

dworze było bardzo zimno, wiał 

porywisty wiatr i padał deszcz – 

przemokłam i rozchorowałam się, w 

nocy pojawił się kaszel i katar, 

bolało mnie gardło, miałam wysoką 

temperaturę 

- uczeń odnosi się do obu członów i 

przynajmniej jeden z nich 

przedstawia 

w sposób bardziej szczegółowy 

(możemy wyróżnić przynajmniej 3 

minimalne odniesienia), np.:  

zmarzłam na dworze i już w nocy 

miałam wysoką gorączkę i dreszcze 

opisz, jak 

byłeś/ byłaś 

leczony/ 

leczona 

 

- brak informacji,  

np.: leżałam w 

domu 

- uczeń krótko opisuje, 

jak był leczony (1-2 

minimalne odniesienia), 

np.: byłam u lekarza i 

wypisał mi lekarstwa 

- uczeń opisuje, jak był leczony w 

sposób bardziej szczegółowy, 

możemy wyróżnić przynajmniej 3 

minimalne odniesienia, np.: mama 

wezwała pogotowie, lekarz zbadał 

mnie i wypisał mi antybiotyki i 

zastrzyki/ 

napisz, co Cię 

ominęło w 

szkole 

podczas 

nieobecności 

- brak informacji, 

np.: w szkole nic 

się nie działo/ nic 

ciekawego się nie 

wydarzyło 

- uczeń krótko opisuje, 

co go ominęło w szkole 

(1-2 minimalne 

odniesienia), np.: była 

wycieczka do zoo 

 

 

- uczeń szczegółowo opisuje, co go 

ominęło (możemy wyróżnić 

przynajmniej 3 minimalne 

odniesienia), np.: w szkole był Dzień 

Sportu, były różne zawody sportowe i 

spotkanie ze znanym piłkarzem lub 

uczniowie spotkali się z aktorem, 

który opowiadał o swojej pracy i 

można było dostać jego autograf 

 

Razem: 80 punktów 


