
 
KLUCZ ODPOWIEDZI 

DO ZESTAWU ZADAŃ NA ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

I. Rozumienie tekstu czytanego 

1. F 

2. P 

3. F 

4. P 

5.         P 

 

II.  Liczebniki 

1. две сестры 

2. четыре стула 

3. сорок семь матросов            

4. тремя сыновьями 

5. двухтысячном году  

  

III. Tryb rozkazujący 

     1. Пиши  

     2. Расскажи 

     3. Помоги 

     4. пой 

     5. взвесь 

      

IV.  Czasowniki 

     1. получает 

     2. устраивают/устроят  

     3. сдаёт  

     4. ездишь 

     5. покупает 

 

V.  Właściwe formy wyrażeń 

      1. молодом городе  

      2. комфортабельном санатории  

      3. картинной галерее  

      4. младшей дочерью 

      5. ждут его 

      6. педагогическим словарём  

      7. хорошей погоде  

      8. мировым именем/мировыми именами 

      9. зелёных чемодана  

      10. знакомых мальчиков  

 



 

 

 

 

 

 

VI.   Tekst. Odpowiednie wyrazy 

1. занимаются 

2. ходим 

3. катаемся 

4. проводятся/проходят  

5. играем 

6. люблю 

7. проходит/проводится  

8. участвуем 

9. сидят 

10. болеют 

       

VII. Tłumaczenie wyrazów 

1. Отсюда 

2. на этой неделе  

3. За обедом 

4. борются 

5. туда 

6. К сожалению  

7. никому 

8. нельзя / запрещается 

9. вниз 

10. медленно / не быстро 

 

VIII. Tłumaczenie wyrazów i dopasowanie do zdań 

        1. фильмы 

        2. юбка  

        3. здания 

        4. медсестрой 

        5. сутки 

        6. родину 

        7. славы 

        8. сочинение / изложение / работу 

        9. легкомыслии/ ветрености / несерьёзности / безрассудности / беспутности  

        10. помощь 

 

IX. Stopień wyższy przymiotnika 

        1. умнее 

        2. слаще 

3. дешевле/ более дешёвую 



4. выше 

5. крепче 

 

 

 

    

KRYTERIA OCENY ZADAŃ 

DO PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

Rok szkolny 2020/2021 

 

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.      10 x   0,5 p.       =  5 p. 

Uczestnik otrzymuje 0,5 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. 

 


