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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjum 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap wojewódzki – 2  marca 2017 r.  
 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

Maksymalna ilość punktów – 80. 

ZADANIE 1. Za każdy prawidłowo wybrany wariant odpowiedzi – 1 pkt. Max – 4 pkt. 

  1.1.E 1.2.C 1.3.B 1.4. A 

ZADANIE 2. Za każdą prawidłowo wybraną odpowiedź – 1 pkt. Max – 10 pkt. 

2.1. да    2.2. нет    2.3. да    2.4. нет    2.5. да    2.6. да   2.7. нет     2.8. нет     2.9. да 2.10. да 

ZADANIE 3. Za każdy poprawnie przetłumaczony zwrot – 1 pkt. Max – 10 pkt. 

3.1. в университет 
3.2. по телевидению/по телевизору 
3.3.  через час 
3.4. по-английски 
3.5. старше мамы 
3.6. у меня нет 
3.7. в деревне 
3.8. к нам 
3.9. неделю тому назад /неделю назад  
3.10. после ужина   

ZADANIE 4. Za każdy prawidłowy wyraz – 1 pkt. Max – 10 pkt. 
4.1. слушаю 
4.2. хочу 
4.3. дня 
4.4. интересует 
4.5. мне 
4.6. видом 
4.7. большой 
4.8. рублей 
4.9. утром 
4.10. будет 

ZADANIE 5. Za każdą poprawną odpowiedź – 2pkt. Max – 14 pkt. 

Błąd ortograficzny lub gramatyczny – minus 1 pkt. 

5.1. копчёной колбасы 
5.2. в историческом музее 
5.3. продавцом в магазине 
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5.4. по конному спорту 
5.5. летом в Россию 
5.6. открытку от друга 
5.7. белую блузку 

ZADANIE 6. Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. Max – 9 pkt. 
6.1. жизнь 
6.2. выходной/праздничный/нарядный/особенный/воскресный  
6.3. низкое 
6.4. включите 
6.5. младшая 
6.6. больной 
6.7. быстро 
6.8. громче 
6.9. трудные 

ZADANIE 7. Za każdą poprawną odpowiedź – 2pkt. Max – 8 pkt. 

Błąd ortograficzny lub gramatyczny – minus 1 pkt. 

7.1.в восемь часов семнадцать минут       

7.2. в шестнадцать часов сорок пять минут      

7.3. в половине одиннадцатого/в пол-одиннадцатого      

7.4. без двадцати семь      
 

ZADANIE 8. Za każdy prawidłowo dopasowany wariant odpowiedzi – 1 pkt. Max – 5 pkt. 

 8.1. F     8.2. D     8.3. B     8.4. A     8.5. E 

ZADANIE 9. Max – 10 pkt. 

Treść – maksymalnie  4 pkt. 

Przyznaje się po 1 punkcie za każdą informację zgodną z poleceniem. 
0 pkt – brak informacji lub błędy językowe uniemożliwiające jej zrozumienie.  
 
Spójność  i logika wypowiedzi – maksymalnie  2 pkt. 

Przyznaje się 2 pkt, jeżeli wypowiedź jest w całości lub w znacznej części spójna (logiczna), zarówno 
na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu. 
Przyznaje się 1 pkt, jeżeli wypowiedź zawiera usterki w spójności (logice) na poziomie  
poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu. 
0 pkt, jeżeli wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna (nielogiczna); zbudowana jest 
z fragmentów trudnych do powiązania w całość. 
 
Bogactwo językowe – maksymalnie  2 pkt. 

Przyznaje się 2 pkt, jeżeli wypowiedź zawiera zróżnicowane struktury gramatyczne oraz 
urozmaicone słownictwo i frazeologię. 
Przyznaje się 1 pkt, jeżeli wypowiedź zawiera mało zróżnicowane struktury gramatyczne oraz mało 
urozmaicone słownictwo i frazeologię. 
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0 pkt, jeżeli wypowiedź zawiera niezróżnicowane struktury gramatyczne oraz nieurozmaicone 
słownictwo i frazeologię; praca liczy mniej niż 45 słów, czyli 50% wymaganego limitu; uczestnik 
przekazał mniej niż połowę informacji. 
 
Poprawność językowa – maksymalnie  2 pkt. 

Przyznaje się 2 pkt, jeżeli błędy językowe (gramatyczne i/lub leksykalne) i/lub ortograficzne 
stanowią od 0 do 15% wszystkich wyrazów. 
Przyznaje się 1 pkt, jeżeli błędy językowe (gramatyczne i/lub leksykalne) i/lub ortograficzne 
stanowią od 15 do 25% wszystkich wyrazów. 
Przyznaje się 0 pkt, jeżeli błędy językowe (gramatyczne i/lub leksykalne) i/lub ortograficzne 
stanowią powyżej 25% wszystkich wyrazów; praca liczy mniej niż 45 słów, czyli 50% wymaganego 
limitu; uczestnik przekazał mniej niż połowę informacji. 


