
 
KLUCZ ODPOWIEDZI 

DO ZESTAWU ZADAŃ NA ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. Rozumienie tekstu czytanego 

1. F 

2. P 

3. F 

4. F 

5.         P 

 

II.  Liczebniki 

1. двадцать девятом ряду 

2. пять стульев 

3. тридцать один ученик             

4. четырьмя девушками 

5. три карандаша  

  

III. Tryb rozkazujący 

     1. скажи / скажите  

     2. мой / мойте 

     3. надень / наденьте 

     4. плачь / плачьте 

     5. выпей / выпейте 

      

IV.  Czasowniki 

     1. отправить 

     2. куплю  

     3. решает  

     4. ездишь 

     5. оденется 

 

V.  Właściwe formy wyrażeń 

      1. тёплому дню  

      2. младших сестёр 

      3. верхнюю полку  

      4. пожилых иностранцев 

      5. майской ночи 

      6. знакомых учениц  

      7. детективных романов  

      8. вчерашнюю газету 

      9. поздней ночью  

      10. отдалённом городе  

 



 

 

 

 

 

 

VI.   Tekst. Odpowiednie wyrazy 

1. кажется 

2. залы 

3. разместились 

4. на втором  

5. Всего 

6. со всех 

7. сам 

8. нужно 

9. быстро 

10. возьмёт 

       

VII. Tłumaczenie wyrazów  

        1. портных 

        2. продавщицей 

        3. наглых / грубых / хамских / нахальных и тп. 

        4. искренних / сердечных / прямых / душевных и тп. 

        5. Водолей 

        6. часов 

        7. по-французски  

        8. К сожалению / увы/жаль 

        9. слишком 

        10. сюда 

 

VIII. Tłumaczenie wyrazów i dopasowanie do zdań 

1. экскурсоводом / гидом / путеводителем 

2. страховку 

3. суток 

4. деревьев 

5. кондиционером 

6. спальный мешок / спальник 

7. чемодан 

8. бутерброды 

9. октября 

10. подземному переходу 

 

 

IX. Stopień wyższy przymiotnika 

        1. тише 

        2. больше 



3. реже 

4. слаще 

5. лучше 

 

 

 

    

KRYTERIA OCENY ZADAŃ 

DO PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

Rok szkolny 2021/2022 

 

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. 

 


