
 
KLUCZ ODPOWIEDZI 

DO ZESTAWU ZADAŃ NA ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

I. Rozumienie tekstu czytanego 

1. F 

2. P 

3. P 

4. P 

5.         F 

 

II.  Liczebniki 

1. пять тетрадей 

2. семьсот три года 

3. одиннадцати студентах            

4. пятьюдесятью читателями 

5. двадцать одно дерево 

  

III. Tryb rozkazujący 

     1. закрой / закройте 

     2. помогай / помогайте 

     3. встань / встаньте 

     4. читай / читайте 

     5. познакомься / познакомьтесь 

      

IV.  Czasowniki 

     1. расскажет 

     2. сидят 

     3. сдаёт / сдаст 

     4. ходят 

     5. устроит / устраивает 

 

V.  Właściwe formy wyrażeń 

      1. старого дерева 

      2. следующей ситуации 

      3. сильного дождя 

      4. новой тетрадью 

      5. ждём её 

      6. звонит жене / звонил жене 

      7. этого никому / об этом никому 

      8. дешевле машины 

      9. свободного времени 

      10. английским языком 

 



 

 

 

 

 

 

VI.   Tekst. Odpowiednie wyrazy 

1. на трамвае  / трамваем 

2. пешком 

3. кафе 

4. по понедельникам / в понедельник 

5. по выходным / в выходные / в уикенд 

       

VII. Tłumaczenie wyrazów 

1. целый день / весь день 

2. не состоялось / не прошло 

3. стоит 

4. за столом 

5. я бросил / опустил 

6. на этот раз / в этот раз 

7. за книгой 

8. нельзя / запрещается 

9. на иностранном языке 

10. вёл себя 

 

VIII. Tłumaczenie wyrazów i dopasowanie do zda 

        1. сыновей 

        2. кинотеатра / кино 

        3. сюда 

        4. учитель 

        5. француженка 

        6. историю 

        7. на тротуаре 

        8. ножницы 

        9. скатертью 

        10. снежки / снежные комки / снежные комья 

 

IX. Stopień wyższy przymiotnika 

        1. слаще 

        2. дороже 

3. чаще / более часто 

4. толще 

5. дешевле 

 

 

 



    

KRYTERIA OCENY ZADAŃ 

DO PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

Rok szkolny 2019/2020 

 

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, bądź przysłówka 

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. 

 


