INFORMATOR

o egzaminie ósmoklasisty
z języka rosyjskiego
od roku szkolnego 2018/2019

dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2017

Zespół redakcyjny:

Svetlana Galant (CKE)
Halina Alsheuskaya (CKE)
Ludmiła Stopińska (CKE)
dr Marcin Smolik (CKE)

Recenzenci:

dr Józef Dobrowolski
Tatiana Khokhlova
Informator został opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. 22 536 65 00
sekretariat@cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 90
komisja@oke.gda.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 33 99
oke@oke.jaworzno.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
tel. 12 683 21 01
oke@oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
al. Legionów 9, 18-400 Łomża
tel. 86 216 44 95
sekretariat@oke.lomza.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź
tel. 42 634 91 33
komisja@komisja.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
tel. 61 854 01 60
sekretariat@oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
pl. Europejski 3, 00-844 Warszawa
tel. 22 457 03 35
info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 94
sekretariat@oke.wroc.pl

Spis treści

3

Spis treści

1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego …………………..…

5

2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami …………………………………….……...

9

4

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
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Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

WSTĘP
Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych
na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII
klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy
I–VIII).
Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz
wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Zadania w Informatorze nie
wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie
ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych
w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną
wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich
wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić
odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
ZADANIA NA EGZAMINIE
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania
zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań
zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz
zadania na dobieranie.
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Mogą one wymagać
uzupełnienia podanego słowa brakującymi literami lub wstawienia do zdania podanego słowa
we właściwej formie.
Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na
podane pytania dotyczące materiału ikonograficznego.
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych
w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
• Znajomość środków językowych
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Reagowanie na wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi.
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OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa do 135 minut. W arkuszu
egzaminacyjnym będzie od 50 do 60 zadań ujętych w 10–12 wiązek.
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:
• Rozumienie tekstów pisanych
• Znajomość funkcji językowych
• Znajomość środków językowych
• Wypowiedź pisemna.
Rozumienie tekstów pisanych
Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych
oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być
oparta na materiale ikonograficznym.
RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
ŹRÓDŁA TEKSTÓW
TYPY ZADAŃ
LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• III.1.–III.7.
teksty adaptowane
zadania zamknięte:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
• prawda-fałsz
18–20 (4–5 wiązek)
ok. 30%

Znajomość funkcji językowych
Zadania w tej części arkusza egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych
oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość
tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych
dotyczących reagowania na wypowiedzi oraz świadomości językowej.
Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym
w arkuszu egzaminacyjnym.
TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TYPY ZADAŃ
LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• VI.1.–VI.14.
• XIV.
zadania zamknięte:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
14–16 (3–4 wiązki)
ok. 25%

Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
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Znajomość środków językowych
Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są
na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
TEMATYKA TEKSTÓW;
ZAKRES ŚRODKÓW
LEKSYKALNYCH;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TYPY ZADAŃ

LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• VIII.1., VIII.3.
• XIV.
zadania zamknięte:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
• prawda-fałsz
zadania otwarte:
• zadanie z luką/lukami
• podpisywanie obrazków
• uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie
• tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
15–17 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 2 wiązki
z zadaniami otwartymi)
ok. 30%

Wypowiedź pisemna
Zadanie polega na napisaniu krótkich, prostych wypowiedzi dotyczących materiału
ikonograficznego zgodnie z poleceniem.

TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TYP ZADANIA
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• V.1.–V.8.
• VII.1.–VII.14.
• VIII.1.
• XIV.
zadanie otwarte
• zadanie oparte na obrazku
• do obrazka pytania w języku obcym
ok. 15%
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ZASADY OCENIANIA
Zadania zamknięte
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych
W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.
Zadanie otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej
1. Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania
i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy
materiału ikonograficznego), odpowiedział na pytanie pełnym zdaniem, a odpowiedź jest
bezbłędna lub występują w niej drobne błędy.
2. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli:
a) udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i materiałem ikonograficznym
(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), w której występują poważne
błędy,
b) udzielił niepełnej odpowiedzi*, która jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy,
c) odpowiedź zdającego jest zgodna z treścią pytania i materiału ikonograficznego (jeżeli
pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) oraz w pełni poprawna językowo, ale
uczeń nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania).
3. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli:
a) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym
(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego),
b) udzielił odpowiedzi, która jest niekomunikatywna,
c) udzielił niepełnej odpowiedzi*, w której występują poważne błędy,
d) nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania) i odpowiedź nie jest
w pełni poprawna językowo,
e) udzielił odpowiedzi w języku polskim,
f) nie udzielił odpowiedzi na pytanie lub odpowiedział wymijająco, np. Nie wiem.
4. Za poprawny uznaje się zapis liczebnika cyfrą.
Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z treścią
ikonograficznego (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego)

pytania / materiału

odpowiedź
poprawna

drobne
błędy

poważne
błędy

odpowiedź pełna

2

2

1

odpowiedź niepełna*

1

1

0

równoważnik zdania

1

0

0

*np. zdający odpowiedział tylko na część pytania lub jego odpowiedź jest częściowo zgodna
z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Przykładowe zadania z rozwiązaniami

W Informatorze dla każdego zadania podano:
• liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (po numerze zadania)
• najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu
• zasady oceniania rozwiązań zadań
• poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe rozwiązania
każdego zadania otwartego.
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Zadanie 1. (0–3)
Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–3.) jest zgodne z treścią tekstu (TAK
albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.
1. Этот текст о соревнованиях.
TAK
NIE




2. Этот текст можно прочитать
в музее.
TAK
NIE
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3. Автор текста предлагает
купить котёнка.
TAK
NIE

Wymaganiе ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymagania szczegółowe
III.1. Uczeń określa główną myśl tekstu (1.).
III.3. Uczeń określa kontekst wypowiedzi (2.).
III.2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. TAK
2. TAK
3. NIE




Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 2. (0–4)
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej oznaczonej części tekstu. Wpisz
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–4.).
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.
A. Модная одежда
B. Собачья дружба
C. Страх перед врачом
D. Правильное питание
E. В магазине для собак
МОЯ СОБАКА
Четыре месяца назад мои родители подарили мне маленькую собачку. Я назвала её
Соня.



1.

Когда родители принесли собачку, она пила только молоко, не хотела спать и всё
время пищала. Ветеринарный врач посоветовал кормить Соню регулярно, давать ей
кусочки мяса, тёплую рисовую кашу и витамины. Соня полюбила новую еду.
И теперь растёт здоровая и весёлая.



2.

Соня – очень дружелюбный щенок. Она любит и детей, и взрослых. Вот только
ветеринара боится. Соня заранее чувствует, что мы едем в ветеринарную клинику.
Не хочет садиться в машину, а потом прячется под её сиденья. К счастью,
к ветеринару мы ездим редко.



3.

Недавно я решила сшить Соне курточку. Получилось отлично – такую в магазине не
купишь! И Соне очень понравилось! Тогда я сшила собачке ещё комбинезон,
шапочку… Теперь у нашей собаки много разноцветных курток, жилетов и свитеров.
Соня любит красиво одеваться. Ей нравится, что люди во время прогулок смотрят на
неё с улыбкой и хвалят.



4.

Соня любит проводить время с другими животными. Особенно ей нравится гулять
и играть со щенком наших соседей. Собаки очень часто встречаются. У них даже
увлечения похожие: обе любят смотреть по телевизору программы о животных
и греться на солнышке в саду. Приятно смотреть, как животные помогают друг
другу, делятся игрушками, любимыми бананами и яблоками.
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Wymaganie ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymaganie szczegółowe
III.1. Uczeń określa główną myśl […] fragmentu tekstu.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. D
2. C
3. A
4. B
Zadanie 3. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
ВОТ ЭТО УДИВИЛ!
На прошлой неделе на уроке русского языка мы писали рассказы на тему
«Интересная встреча во время зимних каникул». Вчера учительница вернула нам наши
работы и сказала, что мы её приятно удивили. Действительно, некоторые истории были
очень интересные!
Например, мой сосед по парте Серёжа написал, что встретил в метро известного
футболиста и тот подарил ему футболку со своим номером! Здорово придумал!
Катя написала о встрече с жирафом, который продавал в магазине бананы,
и получила четвёрку.
Оказалось, что в классе была только одна пятёрка! У Вити Новикова! Да, да, это тот
самый Витя, у которого в дневнике почти одни двойки!
Он написал о том, как был с другом на лыжной прогулке в лесу. Вдруг на лесной
поляне Витя увидел следы огромных босых ног. Витя остановился, чтобы их
сфотографировать. Но тут из-за деревьев неожиданно вышел снежный человек! Витя
улыбнулся ему, сказал: «Здравствуйте!» и пошёл дальше. Вот это да! Витя сказал
снежному человеку: «Здравствуйте!»!!! Это не может быть правдой! Ведь Витя никогда
ни с кем не здоровается!
1. Серёжа написал о встрече с/со
A. соседом.
B. животным.
C. спортсменом.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

2. За свою работу Катя получила
A. четвёрку.
B. пятёрку.
C. двойку.
3. Витя написал историю о встрече в
A. лесу.
B. метро.
C. магазине.
4. Самое удивительное в истории Вити было то, что он
A. получил в подарок лыжи.
B. сфотографировал редкое дерево.
C. поздоровался со снежным человеком.
Wymaganiе ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymaganie szczegółowe
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. C
2. A
3. A
4. C
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Zadanie 4. (0–5)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A–F). Wpisz
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.).
Uwaga! Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе рисунков «Транспорт будущего»!
Представьте себе транспорт будущего – необычные, немного сказочные транспортные




средства. На каком из них вы хотите отправиться в 1.

Пофантазируйте, нарисуйте то, что придумали, и пришлите 2.



А ещё напишите немного о своей семье, лучших 3.



4.

по всей планете?
на наш конкурс.

. Лауреатов конкурса ждут

: компьютеры, планшеты, дипломы. Участвовать в конкурсе могут девчонки

и мальчишки в возрасте 5.



. Успехов!

A. свои работы
B. отличные призы
C. друзьях и школе
D. интересное путешествие
E. карандашами или красками
F. от шести до шестнадцати лет
Wymaganie ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymaganie szczegółowe
III.5. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. D
2. A
3. C
4. B
5. F

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH
Zadanie 5. (0–5)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią (A–F). Wpisz odpowiednią literę
w każdą kratkę (1.–5.).
Uwaga! Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej rozmowy.
A. Он работал врачом.
B. Конечно, на две недели.
C. Мороженое с фруктами.
D. Обязательно, на перемене!
E. Я уже заканчиваю, не надо.
F. У неё очень дружная семья!



Наташа,
давай я
помою это
окно!

2.



Антон,
поможешь
мне решить
эту задачу?

4.

Какой
десерт Вы
выбрали?

1.

Папа, а кем
был твой
дедушка?

3.

Скажите, я
могу взять
эту книгу
на дом?





5.
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Wymaganiе ogólne
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].
Wymagania szczegółowe
VI.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia (1.).
VI.8. Uczeń […] odrzuca propozycje […] (2.).
VI.1. Uczeń przedstawia […] inne osoby (3.).
VI.12. Uczeń wyraża […] zgodę […] spełnienia prośby (4.).
VI.10. Uczeń […] udziela […] pozwolenia (5.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. С
2. Е
3. A
4. D
5. B
Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij każdy dialog brakującą wypowiedzią, tak aby otrzymać spójne i logiczne
teksty. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B.
1. X: Давай, сходим в кино!
Y: ____________________
A. Отличная идея!
B. Я буду актёром!
2. X: ____________________
Y: Мне нравятся исторические книги.
A. Когда ты отдашь мне мою книгу?
B. Какие книги ты любишь читать?
Wymaganie ogólne
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Wymagania szczegółowe
VI.8. Uczeń […] przyjmuje […] propozycje […] (1.).
VI.5. Uczeń wyraża swoje upodobania […] (2.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. A
2. B
Zadanie 7. (0–2)
Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, В albo С.
1. Kolega nie wie, jaką koszulę założyć do teatru. Co mu poradzisz?
A. Это моя рубашка.
B. Здесь дорогие рубашки.
C. Вот эта рубашка самая красивая.
2. Twoja koleżanka wygrała konkurs fotograficzny. Jak jej pogratulujesz?
A. Отличный фотоаппарат!
B. Поздравляю с победой!
C. Я заняла первое место!
Wymaganie ogólne
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].
Wymagania szczegółowe
VI.9. Uczeń […] udziela rady (1.).
VI.6. Uczeń składa […] gratulacje […] (2.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. С
2. B
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ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Zadanie 8. (0–5)
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny
z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B.

myukraina.com

На этой фотографии – молодые люди. Они в 1. ____ лепят снеговика. Снеговик
у 2. ____ получился большой и очень красивый. На голове у снеговика 3. ____,
а на шее – шарф. Парень и девушка одеты в 4. ____ и джинсы. Им тепло, хотя на дворе
морозная погода. Молодым людям 5. ____ их работа, они весело смеются.
1.

2.
A. лесу

A. их

B. лесе

B. них

3.

4.
A. ведро

A. свитера

B. шапка

B. куртки

5.
A. нравится
B. нравятся

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu […].
Wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach
wizualnych […].
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. A
2. B
3. B
4. A
5. A
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Zadanie 9. (0–3)
Co przedstawiają obrazki? Wpisz w kratki brakujące litery.

1.

с

а

н

2.

р

к

к

3.

д

а

Wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu […].
Wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach
wizualnych […].
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Rozwiązanie
1. стакан
2. рюкзак
3. доска
Zadanie 10. (0–3)
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.
1. Мне понравилась игра (школьная) _________________________________ команды.
2. Мы завтра (поехать) _____________________________________________ в Москву.
3. Парень подарил девушке букет (цветы) _________________________________________.
Wymaganie ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
Wymaganie szczegółowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. школьной
2. поедем
3. цветов
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TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ
Zadanie 11. (0–10)
Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku
rosyjskim.

im0-tub.ru

1. Кто на этой фотографии?
_________________________________________________________________________
2. Где они?
_________________________________________________________________________
3. Что они делают?
_________________________________________________________________________
4. Что лежит на столе?
_________________________________________________________________________
5. Какие у тебя домашние обязанности?
_________________________________________________________________________

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […].
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi […] pisemne
[…].
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń […] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, […]
pisemnie […].
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu […].
Wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie następujących tematów:
1. człowiek
2. miejsce zamieszkania
5. życie prywatne
6. żywienie.
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:
1. opisuje ludzi, […] przedmioty, miejsca […]
2. opowiada o czynnościach […].
VII.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia.
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach
wizualnych […].
Ocena przykładowych odpowiedzi uczniów
Zadanie
1.

2.

3.

4.

Przykład

Odpowiedź ucznia

1.

На этой фотографии папа и его сын.

2.

Папа и сын.

1.

Они в кухне.

2.

Находится в кухню.

1.

Они готовят обед (мешают салат, делают
салат).

2.

Готуют салат.

1.

На столе лежат овощи (лук, перец, капуста,
помидоры).

2.

На столе лежать памидор.

1.
5.
2.

Я хожу в магазин (убираю комнату,
поливаю цветы, выгуливаю собаку).
Делать покупки (поливать цветы, гулять
с собакой).

2 punkty 1 punkt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

