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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 7 stron (zadania 1–10). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz 

tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio 

na arkuszu. 
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli 

się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną 

odpowiedź znakiem „X”. 

7. Instrukcje do innych typów zadań, (np. z luką, na dobieranie, prawda – 

fałsz) znajdziesz w poleceniach do nich. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 

opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

10. W czasie pracy nie wolno korzystać z żadnych materiałów dodatkowych 

ani słowników. 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Stopień: szkolny 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 51 

 

Podpisy członków komisji : 

1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

 

 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Razem 
Liczba punktów 

możliwych  
do zdobycia 

4 6 6 4 5 5 8 9 9 4 
 

60 

Liczba punktów 

uzyskanych  

przez  uczestnika 
konkursu 
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Zadanie 1. (1 – 4 p.) 

Przyporządkuj podane niżej miesiące (A – D) do pory roku (1.1. – 1.4.). Do tabeli wpisz 

odpowiednie litery. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

A) сентябрь 

B) июль 

C) январь 

D) апрель 

1.1. зима 

1.2.  весна 

1.3.  лето 

1.4.  осень

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

    

.....p./4 p. 

Zadanie 2. (1 – 6 p.) 

Przeczytaj zdania (2.1. – 2.6.), a następnie zdecyduj, który z podanych wariantów 

odpowiedzi zapisanej kursywą jest poprawny. Podkreśl właściwy wariant odpowiedzi. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

2.1. Как тебя / тебе зовут? 

2.2. Сколько тебя / тебе лет? 

2.3. Я чувствую себя / себе хорошо. 

2.4. Я обещал себя / себе, что начну заниматься спортом. 

2.5. Меня / мне интересует музыка. 

2.6. Мама купила меня / мне книгу. 

.....p./6 p. 

Zadanie 3. (1 – 6 p.) 

W każdym wersie wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 p. 

3.1. свёкла, огурец, овощи, ёлки; 

3.2. карандаш, тетрадь, прогулка, пенал; 

3.3. ресницы, глаза, ужин, щека; 

3.4. велосипед, самокат, коньки, плавание; 

3.5. носки, брюки, клубника, футболка 

3.6. диван, ковёр, ветчина, квартира 

.....p./6 p. 
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Zadanie 4. (1 – 4 p.) 

Przeczytaj rosyjskie odpowiedniki polskich wyrazów (4.1 – 4.4). W każdej parze wybierz 

i podkreśl ten wariant, który oznacza kierunek świata. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 p. 

4.1.  północ – север / полночь; 

4.2.  południe – юг / полдень; 

4.3.  wschód – восток / восход; 

4.4.  zachód – запад / закат. 

.....p./4 p. 

Zadanie 5. (1 – 5 p.) 

Przeczytaj podane niżej przymiotniki (5.1. – 5.5.) i dopasuj do nich przymiotniki 

o  przeciwstawnym znaczeniu (A – E). Wpisz do tabeli odpowiednie litery. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

5.1.  большой  

5.2.  весёлый 

5.3 быстрый 

5.4 хороший  

5.5 высокий 

A. медленнный 

B. низкий 

C. грустный 

      D. плохой  

      E. маленький 

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 

     

.....p./5 p. 

Zadanie 6. (1 – 5 p.) 

Do podanych miejsc (A – E) dopasuj właściwą reakcję językową (6.1. – 6.5.). Wpisz do 

tabeli odpowiednie litery. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

A) школа 

B) магазин 

C) поезд 

D) автобус 

E) поликлиника 

6.1. На что ты жалуешься? 

6.2. Ребята, откройте учебники! 

6.3. Вы выходите на следующей остановке? 

6.4. Здравствуйте, где купе номер три? 

6.5. Дайте мне, пожалуйста, чай в пакетиках. 

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 

     

.....p./5 p. 
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Zadanie 7. (1 – 8 p.) 

Przeczytaj poniższe wypowiedzi czterech osób, a następnie zdecyduj, które zdania (7.1. – 

7.8.) w tabeli są zgodne z prawdą (P), a które fałszywe (F). Wstaw znak „X” 

w odpowiednie miejsce tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

Аня 

Я высокая блондинка. У меня длинные кудрявые волосы и голубые глаза. Я ненавижу 

сидеть дома и смотреть телевизор. У меня нет ни брата, ни сестры. Я мечтаю 

о маленькой белой собаке. 

Кира 

Я жила в Варшаве много лет, но в прошлом году мы переехали в Краков. Там мой папа 

получил новую работу. У меня брат. Он старше меня на пять лет. Я невысокая шатенка 

с карими глазами. 

Вадим 

Я живу в небольшом домике на окраине города. У меня большая семья – папа Андрей, 

мама Светлана, два старших брата и одна сестра. Она ещё маленькая. Ей только 

пятнадцать месяцев. 

Никита 

Я очень люблю животных, у меня дома две кошки и собака по кличке Бумер. Я каждый 

день хожу с ней на длинные прогулки в парк. Кроме того, я обожаю спорт, прежде 

всего настольный теннис. 

 

  P F 

7.1. Ania ma ciemne włosy.   

7.2. Ania jest jedynaczką.   

7.3. Kira ma młodszego brata.   

7.4. Kira ma błękitne oczy.   

7.5. Wadim ma młodszą siostrę.   

7.6. Wadim mieszka na przedmieściu.   

7.7. Nikita marzy o kupnie psa.   

7.8. Nikita jest codziennie w parku.   

 

.....p./8 p. 
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Zadanie 8. (1 – 9 p.) 

Przeczytaj zdania (8.1. – 8.9.). W wyznaczone luki wpisz we właściwej formie czasu 

teraźniejszego lub przyszłego prostego podane w nawiasach czasowniki. Wymagana jest 

pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 p. 

8.1. Я                                          (увлекаться) музыкой.  

8.2. Мой брат Артём                                    (учиться) уже в средней школе.  

8.3. Они                                (учить) русский язык.  

8.4. Что ты каждый день                              (покупать) в продовольственном магазине?  

8.5. Завтра я                              (купить) маме подарок с днём рождения.  

8.6. Аня и Катя                              (дружить) уже три года.  

8.7. Дима часто                              (играть) на гитаре в школьном кружке. 

8.8. Вы часто                                (смотреть) телевизор? 

8.9. Мы всегда                              (мыть) руки перед едой! 

.....p./9 p. 

Zadanie 9. (1 – 9 p.) 

Przeczytaj zdania (9.1. – 9.9.) i uzupełnij je, wybierając właściwy wyraz. Zaznacz literę 

A, B lub C znakiem „X”. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

9.1. Моя мама работает в                          . 

A) магазина  B) магазину  C) магазине 

9.2. Я интересуюсь                          . 

A) музыкой  B) музыке  C) музыку 

9.3. Вчера мы смотрели по ТВ                          комедию. 

A) интересной B) интересную C) интересная 

9.4. Моя школа находится недалеко от                          остановки. 

A) автобусная B) автобусный C) автобусной 

9.5. Наша учительница пригласила на урок                          актёра. 

A) известным B) известного C) известном 

9.6. Вы любите учить                          ? 

A) математикой B) математике C) математику 
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9.7. Мой брат занимается                           уже три года. 

A) плаванием B) плаванию C) плавания 

9.8. На уроке                          языка мы готовили проект о животных. 

A) русская  B) русского C) русскому 

9.9. Вчера в лесу мы видели много                          листьев. 

A) прекрасного B) прекрасной C) прекрасных 

.....p./9 p. 

Zadanie 10. (1 – 4 p.) 

Przeczytaj dialogi (10.1. – 10.4.), a następnie wybierz z ramki poniżej prawidłową 

odpowiedź (A – E), wstawiając odpowiednią literę w luki. Jedna odpowiedź jest zbędna. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 p. 

10.1. Извините, пожалуйста, который час? 

– Cейчас                         часов. 

10.2. Какое сегодня число? 

– Cегодня                         ноября. 

10.3. На каком этаже ты живёшь? 

– Я живу на                         этаже. 

10.4. Когда у тебя день рождения? 

– У меня день рождения                          марта. 

 

A) шестой            B) шесть            C) шестом            D) шестого             E) шестое 

.....p./4 p. 
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BRUDNOPIS 

 


