
KLUCZ ODPOWIEDZI 

DO ZESTAWU ZADAŃ NA ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

I. Rozumienie tekstu czytanego  

1. F 

2. P 

3. F 

4. Р 

5. P 

 

II.  Liczebniki 

1. три учебника 

2. восемь девушек 

3. двадцатью пятью спортсменами  

4. одиннадцать лет 

5. в двадцать девятый ряд  / ewentualnie: в двадцать девятом ряду 

  

III. Tryb rozkazujący 

     1. взвесьте / взвесь 

     2. спойте 

     3. не вмешивайся / вмешивайтесь 

     4. оденься /оденьтесь  

     5. поставь / поставьте 

      

IV.  Czasowniki 

     1. ездишь 

     2. проснулся/проснулась 

     3. ходить 

     4. купить 

     5. выяснить 

 

V.  Właściwe formy wyrażeń 

      1. заказным письмом 

      2. головной болью  

      3. мелодичным голосом. 

      4. новыми соседями  

      5. весёлую туристку/весёлых туристок. 

      6. хорошим спортсменом. 

      7. родном языке. 

      8. утренней зарядки. 

      9. свободного времени 

      10. весенней ночью. 

 

 



 

VI.   Tekst. Odpowiednie wyrazy 

1. столовая  

2. спальня  

3. переднюю 

4. кухню 

5. удобная 

       

VII. Tłumaczenie wyrazów 

1. на два года 

2. на маму 

3. своим братьям 

4. шёл дождь   

5. наизусть 

6. с удовольствием  

7. с первого взгляда 

8. нельзя  

9. к выводу 

10. со вкусом  

 

VIII. Tłumaczenie wyrazów i dopasowanie do zda 

        1. кошек/котов 

        2. юмора 

        3. пылесосом 

        4. по расписанию 

        5. поляк 

        6. на скрипке 

        7. К сожалению 

        8. угольник 

        9. Договор  

        10. деньги 

 

IX. Stopień wyższy przymiotnika 

        1. ответственнее / более ответственная / более ответственна  

2. шире /более широкая / более широка 

3. чаще / более часто 

4. хуже 

5. больше / побольше 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

KRYTERIA OCENY ZADAŃ 

DO PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

Rok szkolny 2018/2019 
 

I. 5 x   1 p.        =    5 p. 

 

        II.      5  x   1 p.        =  5 p. 

0,5  punktu otrzymuje uczestnik za każdy poprawnie napisany liczebnik oraz 0,5 za 

każdy poprawnie napisany rzeczownik.   

  

III.   5  x   1 p.        =    5 p. 

1 p. otrzymuje uczestnik za poprawnie utworzoną formę czasownika,  jeżeli popełnił 

przy tym błąd ortograficzny odejmuje się  0,5 p. 

 

         IV.       5  x   1 p.       =  5 p. 
Za każdą poprawnie wybraną i utworzoną formę czasownika uczestnik otrzymuje 1 

p., jeżeli popełnił przy tym błąd ortograficzny odejmuje się  0,5 p. 

 

   V.       10 x   2 p.        =    20 p. 
Za każde poprawnie napisane zdanie uczestnik otrzymuje 2 p., jeżeli popełnił przy 

tym błąd ortograficzny odejmuje się  0,5 p., za błąd gramatyczny odejmuje  się 1 p.  

 

   VI.      5 x   1 p.       =  5 p. 

Uczestnik otrzymuje 1 p.  za każde poprawne słowo.   

  

    

        VII.     10 x   1 p.        =   10 p. 

Za każdy poprawnie przetłumaczony i użyty w odpowiedniej formie wyraz uczestnik 

otrzymuje 1 p. jeżeli popełnił przy tym błąd ortograficzny odejmuje się  0,5 p., za 

błąd gramatyczny odejmuje  się 1 p.  

 

        

        VIII. 10  x  1 p. = 10 p. 

 

Za każdy poprawnie przetłumaczony i użyty w odpowiedniej formie wyraz uczestnik 

otrzymuje 1 p. za błąd ortograficzny odejmuje się 0,5 p.  

 

        IX. 5  x  1 p. = 5 p. 

 

Za każdą poprawną formę stopnia wyższego przymiotnika uczestnik otrzymuje 1 p. 

za błąd ortograficzny odejmuje się 0,5 p. 

UWAGA!  Rozwiązania w kluczu są tylko przykładowe, każda inna poprawna 

forma jest oceniana pozytywnie. 

 



 

 

                         razem               70 punktów/100 % 

 

 

Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który osiągnął co najmniej 

85% , czyli 59,5  punktu, a finalistą – co najmniej 60%, to jest 42 

punkty. 


