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XII Konkurs Języka Rosyjskiego  
 

Etap – II 

 

Zadanie I  (8 pkt) 

 

Przeczytaj tekst. Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.  

 

Trudnav wstrxća. 

Wpxrwyx w Phxnąvnx i  Sxulx wstrxtilisą ćlxny 

razdxlźnnyh sxmxj, kotoryx byli razlućxny bolxx poluwxka 

nazad. Uznawanix proishodilo postxpxnno. Wxdą pvtądxsvt 

lxt razluki oćxną siląno izmxnili lqdxj. Wolnxnix, śok 

ot wida postarxwśih lic, poiski znakomyh ćxrt i slźzy, 

slźzy, slźzy ... . Potom razdalisą kriki: ,,Mama! Brat! 

Synoćxk! My dumali, ćto nikogda nx uwidim txbv!” Wsx 

ućastniki wstrxći, kak i drugix ćlxny razdxlźnnyh sxmxj, 

nx imxli wozmożnosti nx toląko pxrxpisywatąsv i zwonitą 

drug drugu, no dażx uznatą, żiwy li ih rodnyx. Mnogim 

wlasti soobńili o tom, ćto ih rodnyx pogibli  ili 

propali bxz wxsti. 

 

1. W Phxnąvnx i Sxulx wstrxtilisą ćlxny razdxlźnnyh 

swyśx pvtidxsvti lxt sxmxj. 

2. Eti sxmąi uznawali drug druga bystro.  

3. Mnogix gody razluki izmxnili lqdxj. 

4. Snaćala mnogix nićxgo nx goworili, toląko rydali. 

5. Razlućxnnyx pxrxżiwali wstrxću i nx mogli powxritą, 

ćto dxjstwitxląno wstrxtilisą so swoimi rodnymi.. 

6. U wsxh ćlxnow razdxlźnnyh sxmxj byla wozmożnostą 

pxrxpisywatąsv. 

7. Do wstrxći oni znali, ćto ih rodnyx żiwy. 

 

Zadanie II 

 

Test leksykalno – gramatyczny. 

 

1. (7 pkt)  Uzupełnij zdania. Wybierz właściwy wyraz. 

 

1.1 Anv gulvxt po ………………… Warśawy. 

         A. ulicah 

         B. ulicami 

         C. ulicam 

 

1.2 Wy ćasto zwonitx …………………?   

A. drug drugu 
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B. sxbx 

C. drug k drugu 

 

1.3 Moxj mamx sorok odin ………………… . 

    A. lxt 

         B. god 

   C. goda 

 

1.4 Brat starśx sxstry………………… pvtą lxt. 

   A. o 

                  B. na 

C. za 

 

1.5 Nxkotoryx iz gostxj sidvt ……………… diwanx 

    A.  na udobnom 

                B.  na udobnam 

                C.  na udobnym 

 

1.6 V hożu w bassxjn………………… . 

    A.  każdxj subboty 

        B.  każduq subbotu 

                C.  każdoj subbotoj 

 

               1.7  Wiktor izućaxt w śkolx ………………… . 

     A.  anglijskij vzyk 

          B.  anglijskogo vzyka 

                  C.  anglijskomu vzyku 

 

 

       2. (4 pkt) W jakiej sytuacji Rosjanin powie ( wybierz jedną możliwość). 

 

              2.1.  Budątx lqbxzny. 

                  A.   Pri prońanii. 

B.   Żxlav sprositą o ćźm-nibudą. 

C.  Wyrażav blagodarnostą. 

               2.2. Poka. 

                  A. Prońavsą so swxrstnikami. 
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B.  Konćav razgowor s prohożim. 

C.  Prońavsą so starśim. 

              2.3. Pozdrawlvq. 

                  A. W koncx pisąma. 

B.  S pobxdoj na olimpiadx. 

C.  Rasstawavsą (pri prońanii).  

              2.4. Blagodarq.   

          A. Kogda soglasxn. 

B.  W nxprivtnoj situacii. 

C.  Kogda ćuwstwuxt wnimanix k sxbx, zabotu o sxbx.  

 

  3. (4 pkt) Wybierz prawidłowy wariant  tłumaczenia zdań.  

    

                 3.1. Nie pojadę na urlop, dopóki nie rozwiążę wszystkich swoich problemów. 

A. V nx poxdu w otpusk, poka nx rxśu wsx swoi      

problxmy. 

B. V nx poxdu na otpusk, poka nx razwvżu wsxh swoih 

problxm. 

C.  V nx poxdu na otpusk, poka nx rxśu wsxh swoih 

problxmow.  

 

               3.2. Dzieci sprawiają rodzicom zarówno wiele kłopotów, jak i radości. 

A. Dxti daqt roditxlvm mnogo, kak i radostxj, 

tak i zabot. 

B. Dxti prićinvqt roditxlvm mnogo radostxj i 

zabot. 

C.  Dxti dostawlvqt roditxlvm mnogo zabot kak   

                i radosti.  

 

           3.3. Pociąg pośpieszny do Wiednia odjeżdża za dziesięć trzecia z peronu   

 

                           drugiego. 

 

              A. Bystryj poxzd do Wxny otprawlvxtsv bxz 

                 dxsvti tri so wtoroj platformy. 

              B. Skoryj poxzd w Wxnu otprawlvxtsv bxz   

  dxsvti tri so wtoroj platformy. 
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               C. Skoryj poxzd w Wxnu otłxzżaxt za dxsvtą      

                  tri so wtoroj  platformy.  

 

                            3.4. Dokąd tak się spieszysz, przecież masz jeszcze dużo czasu? 

A. Kuda ty tak spxśiśą, wxdą u txbv xńź 

mnogo wrxmxni? 

B. Kuda ty tak spxśiśąsv, wxdą u txbv xńź 

mnogo wrxmv? 

C.  Kuda ty tak spxśiśą, wxdą u txbv xńź 

mnogo ćasow? 

 

             4. (6 pkt)  Wybierz prawidłową odpowiedź. Zaznacz jedną z trzech możliwości. 

                     4.1. Kogda wxrnźtsv domoj otxc? 

             A. Poslx nxdxli. 

                 B. Za nxdxlq. 

                 C. Ćxrxz nxdxlq. 

 

                    4.2. Kuda prixhali druząv ? 

     A. Tam. 

               B. Sqda. 

               C. Zdxsą. 

 

                   4.3. Kakuq skorostą razwiwaxt zavc? 

            A. Do śxstidxsvti km. w ćas. 

               B. Do śxstądxsvt km. w ćas. 

               C. Do śxstąqdxsvtąq km. w ćas. 

 

                   4.4. Za ćxm obratilsv ućxnik k ućitxlq? 

     A. Za pomoćą. 

               B. Za pomońąq. 

               C. O pomońą. 

 

                   4.5. Kogda oni sidxli u kostra i pxli pxsni? 

        A. Po wxćxru. 
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               B. Po wxćxram. 

               C. Po wxćxrami. 

 

                   4.6. Kogo Zov budxt żdatą u whoda w kino? 

         A. Na txbv. 

               B.  Na txbx. 

               C. Txbv. 

 

5. (6 pkt)Uzupełnij zdania. Wybierz właściwy wyraz. 

          5.1. Txpxrą  ona użx ……………… nx intxrxsuxtsv. 

                   A. ni ćxm 

                   B. nxćxm 

                   C. nićxm 

 

          5.2. W etu lxtnqq noćą ……………… iz nas nx spal. 

                   A. nikto 

                   B.  ni kto 

                   C.  nxkto 

    

                  5.3. Txbx ……………… dxlatą. 

                   A. nićxgo 

                   B. nxćxgo 

                   C. nx ćxgo 

        

                 5.4. Qrx……………… posowxtowatąsv. 

                  A. nxskxm 

                  B.  nx s kxm 

                  C.  nxskim 

      

                 5.5. Adam ……………… nx wstrxtilsv po dorogx w kino. 

                  A. ni s kxm 

                  B.  ni s kim 

                  C.  nx s kxm 
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             5.6. Papx ……………… poigratą w futbol. 

               A. nikogda 

               B.  nxkogda 

               C.  nikagda 

 

 

   6. (6 pkt) Wybierz prawidłowe zakończenie zdań. Zaznacz jedną z trzech możliwości.  

   6.1.  Wsź polx bylo użx zasxvno……………… . 

      A. pśxnicoj 

      B.  pśxnicxj 

      C. pśxnicaj 

 

    6.2. Wćxra w zooparkx my widxli……………… . 

      A.  wolki i tigry 

      B.  wolkaw i tigraw 

      C.  wolkow i tigrow 

 

    6.3. Lqba lqbit wsxh swoih ……………… . 

       A. sźstry 

       B. sźstxr 

       C. sxstźr 

 

   6.4. On hoćxt rabotatą……………… . 

      A.  zubnym wraćom 

       B.  zubnom wraćom 

      C.  zubnam wraćam 

 

  6.5. Olxg ćasto bywaxt w  ……………… . 

      A. etom nowom sanatorii 

      B.  etam nowam sanatorii 

      C.  etim nowym sanatorii 

 

  6.6. Turisty gulvli po  ……………… . 
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      A. uzkih ulicam goroda 

      B.  uzkim ulicom goroda 

      C.  uzkim ulicam goroda 

 

7.  (6 pkt)Wybierz odpowiedni przyimek .  

 7.1.  ….. bolxzni v nx ućastwowal w śkoląnyh sorxwnowanivh. 

      A. iz-za 

      B. ot 

      C. po 

 7.2.  ..… ośibkx v wzvla txtradą podrugi. 

      A. po 

      B. iz-za 

      C.  ot 

7.3. …..  straha malxnąkij ńxnok wxsą drożal. 

      A. iz-za 

      B. ot 

      C. po 

7.4. ….. nxdorazumxniq my nx wstrxtilisą tam, gdx           

   dogoworilisą. 

      A.  ot 

      B.  iz-za 

      C.  po 

7.5. Matą zaplakala …..  radosti. 

      A. ot 

      B.  iz-za 

      C.  po 

7.6.  ….. grozy my nx podnvlisą na wxrśinu gory. 

      A. ot 

      B.  iz-za 

      C.  po 
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8.  (5pkt) Uzupełnij zdania. Wybierz właściwy czasownik .  

 

8.1.  Oni nx ……………… prijti zawtra w gosti. 

      A. budut mogli 

      B. smogut 

      C. budut moćą 

8.2. My wam xńź ……………… . 

      A. zwonim 

      B. zadzwonim 

      C.  pozwonim 

8.3.  Oni sxjćas ………………  kostźr. 

      A. razżxćą 

      B. zażxćą 

      C. razożgut 

8.4.  Olimpijskij ogoną ……………… . 

      A.  pogasl 

      B.  pogasnutą 

      C.  pogas 

8.5. Studxnt ……………… iz auditorii. 

      A. wyśxl 

      B.  wyśźl 

      C.  wośźl 

9.  (5 pkt) Do wyróżnionych form przymiotników dobierz odpowiednie liczebniki. 

 

     9.1. UAni ……. lxtnih platąv. 

A. 2 

B. 5 

C. 12 

9.2.Zdxsą wisvt ……. kniżnyx polki. 

A. 9 

B. 3 

C. 13 

       9.3. W naśxj śkolx  ……. wysokij maląćik. 



 9 

A. 15 

B. 21 

C. 9 

      9.4. UAdama ……. cwxtnyh karandaśxj. 

A. 11 

B. 1 

C. 21 

     9.5.  ……. molodyx dxwuśki pomogli projti babuśkx ćxrxz       

      dorogu. 

A. 6 

B. 5 

C. 2 
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