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Kartoteka

Numer 
zadania Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

Uczeń:
Odpowiedzi / Punktacja  

1

1.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

II.4. określa kontekst 
wypowiedzi. 0–1 C

0–5

1.2 II.5. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 А

1.3 II.5. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 B

1.4 II.2. określa główną myśl 
wypowiedzi. 0–1 B

1.5 II.3.określa intencje nadawcy/
autora wypowiedzi. 0–1 A

2

2.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

II.5. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 D

0–4
2.2 II.5. znajduje w tekście 

określone informacje. 0–1 B

2.3 II.5. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 С

2.4 II.5. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 A

3

3.1

II. Rozumienie wypowiedzi 
(rozumienie ze słuchu)

II.5. Uczeń znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje.  

0–1 по понедельникам  
и средам

0–4

3.2
II.5. Uczeń znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje.  

0–1 пирожные  
и конфеты

3.3
II.5. Uczeń znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje.  

0–1 врачoм-диетологoм

3.4
II.5. Uczeń znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje.  

0–1 12 килограммов

4

4.1

IV. Reagowanie na 
wypowiedzi

VI.3. uzyskuje i przekazuje 
proste informacje  
i wyjaśnienia.

0–1 A

0–4

4.2
VI.3. uzyskuje i przekazuje 
proste informacje  
i wyjaśnienia.

0–1 D

4.3
VI.3. uzyskuje i przekazuje 
proste informacje  
i wyjaśnienia.

0–1 B

4.4
VI.3. uzyskuje i przekazuje 
proste informacje  
i wyjaśnienia.

0–1 C
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5

5.1

IV. Reagowanie na 
wypowiedzi

VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 B

0–4
5.2 VI.4. zgadza się lub nie zgadza 

z opiniami 0–1 B

5.3 VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 C

5.4 VI.8. proponuje, przyjmuje  
i odrzuca propozycje 0–1 B

6

6.1

IV. Reagowanie na 
wypowiedzi

VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 Кем работает /

Кем хочет стать

0–36.2 VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 Что (Вы) будете

6.3 VI.3. uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia. 0–1 Кому ты купил / 

Для кого ты купил

7

7.1

II. Rozumienie wypowiedzi

III.4. znajduje w tekście 
określone informacje. 0–1 B

0–4
7.2 III.3.określa kontekst 

wypowiedzi. 0–1 B

7.3 III.2.określa intencje nadawcy 
/ autora tekstu. 0–1 A

7.4 III.1. określa główną myśl 
tekstu. 0–1 A

8

8.1

II. Rozumienie wypowiedzi
III.5. rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu.

0–1 C

0–4
8.2 0–1 A

8.3 0–1 B 

8.4 0–1  E

9

9.1

II. Rozumienie wypowiedzi III.4. znajduje w tekście 
określone informacje.

0–1 C

0–4
9.2 0–1 A

9.3 0–1 B

9.4 0–1 C

10

10.1

II. Rozumienie wypowiedzi.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.

III.4. znajduje w tekście 
określone informacje.
VIII.2. Uczeń przekazuje 
w języku […] polskim 
informacje sformułowane  
w […] języku obcym.

0–1 masaż serca

0–3
10.2 0–1 lekarz

10.3 0–1 19 godzinie / 
7 wieczorem 

11

11.1
I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.

I. posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].

0–1 C

0–311.2 0–1 E

11.3 0–1 A
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12

12.1
I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.

I. posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].

0–1 B

0–4
12.2 0–1 C

12.3 0–1 A

12.4 0–1 A

13

13.1

I. Znajomość środków 
językowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.

I. posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych: 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […].
VIII.3. przekazuje w języku 
obcym nowożytnym 
informacje sformułowane  
w języku polskim.

0–1 спрашивал у него

0–4
13.2 0–1 с мoeй сестрой

13.3 0–1 думает / думал  
о внуке

13.4 0–1 поможешь мне

Zadanie 14. (0–10)

Chcesz przemeblować swój pokój. W e-mailu do koleżanki z Rosji:

• wyjaśnij, dlaczego chcesz zmienić wystrój
• opisz reakcję rodziców na twój pomysł
• napisz, jakich zmian chcesz dokonać.

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach.

Kryteria Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

• treść
•  spójność i logika 

wypowiedzi
•  zakres środków 

językowych
•  poprawność 

środków językowych

I. Znajomość środków językowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

I. Uczeń posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie 
następujących tematów:
1. człowiek
2. miejsce zamieszkania
5. życie prywatne 
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne (np. e-mail):
1.opisuje […] miejsca,
2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach 
[…],
4. przedstawia intencje […] i plany na przyszłość,
5. opisuje upodobania,
6. […] przedstawia opinie innych osób,
7. wyraża uczucia i emocje,
8. stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego (np. e-mail) w typowych sytuacjach:
3. […] przekzauje informacje i wyjaśnienia.
VIII.3. Uczeń przekazuje w języku obcym 
nowożytnym informacje sformułowane w języku 
polskim.
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Treść
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł 
w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu.

Do ilu podpunktów 
uczeń się odniósł?

Ile podpunktów rozwinął?

3 2 1 0

3 4 p. 3 p. 2 p. 1 p.

2 2 p. 1 p. 1 p.

1 1 p. 0 p.

0 0 p.

Przykładowo: wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 podpunktów i oba rozwinął, zostanie 
oceniona na 2 punkty.

Spójność i logika wypowiedzi
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami / akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim 
stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 
myśli).

2 Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie 
poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.

1 Wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice na poziomie poszczególnych zdań oraz / lub całego 
tekstu.

0 Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna / nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do 
powiązania w całość fragmentów.

Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-
-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

2 Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

1 Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe  
o wysokim stopniu pospolitości.

0 Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację polecenia.

Przez pojęcie „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem 
słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości.
Zadowalający zakres środków językowych odnosi się do środków leksykalno-gramatycznych, 
których znajomości można oczekiwać od absolwenta szkoły podstawowej na poziomie A2+ 
(ujętych w zakresie struktur w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego).
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Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne 
i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

2 • Brak błędów.
• Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.

1 • Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację.
• Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.

0 • Liczne błędy często zakłócające komunikację.
• Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.

Transkrypcja

Zadanie 1.

Tekst 1.
– Здравствуй!
– Здравствуйте! 
– Я журналистка молодёжного журнала. У тебя есть минутка?
– Да, есть. Я иду в школу, но занятия у меня через полчаса.
– Я провожу опрос среди прохожих. Можешь ответить на один вопрос? 
– Конечно. 
– Какие вещи ты носишь в школьном рюкзаке? 
–  Учебники, тетради, пенал, а в нём разные принадлежности – ручки, карандаши, ластик, 

линейку, цветные карандаши. В кармашке рюкзака я ношу смартфон, ключи и деньги.  
А ещё у меня сегодня физкультура, и я взял кроссовки и спортивную форму. И, конечно, 
всегда ношу бутылку воды. В общем, рюкзак у меня обычно тяжёлый!

Tekst 2.
– Люба, как ты шикарно сегодня выглядишь!
– Спасибо, Андрей.
– У тебя сегодня какой-то праздник или школьное событие?
– У меня сегодня был экзамен на сертификат по английскому языку.
– И как, ты сдала?
– Думаю, что да.
–  Слушай, у моей подруги Веры в субботу вечеринка. У неё день рождения. Хочешь пойти 

со мной?
– С удовольствием.

Tekst 3.
– Надя, сегодня я снова опоздал на первый урок. Не могу утром собраться.
– Борис, попробуй запланировать свой день.
–  Я пробовал, даже список сделал, но не помогло. Вчера, например, перед школой хотел 

электронную почту быстро проверить, а когда посмотрел на часы, было уже 7:55.  
Я быстро выскочил из дома, но на пять минут опоздал на урок.

–  Борис, почту можно проверять вечером. Я обычно так делаю, утром на это просто нет 
времени. Я встаю в 6:30, одеваюсь и выхожу с собакой. Если погода хорошая, то на 
полчаса, если не очень, то на 15 минут. Прогулка с моим любимцем – это святое. Когда 
возвращаюсь домой, принимаю душ и завтракаю. Если позволяет время, то немножко 
читаю. Ну и стараюсь выйти из дома не позже 7:45, чтобы не опоздать в школу.
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Tekst 4.
– Мама ещё спит?
– Да, спит.
– Ладно, сегодня у неё день рождения. Что приготовим?
– Может, хлопья с молоком?
– Мама не любит молоко.
– Точно. Тогда давай бутерброды. У нас есть хлеб, салат, ветчина и помидоры.
– А может, лучше что-нибудь горячее? Котлету и картофельное пюре, например.
– Ты что! Мы же не обед праздничный готовим. А что если яичницу с беконом сделать?
– Хорошая идея. И салат из помидоров.
– Тогда за работу, а то мама скоро встанет.

Tekst 5.
Объявляем кастинг на главную детскую роль в семейной комедии. Ищем девушку 16 лет 
– разговорчивую и коммуникабельную. Опыт в съёмках обязателен. Ждём ваших заявок 
на сайте youngphotostar.ru. К заявке прикрепите максимально три фотографии, без 
шапок, шляп и бейсболок. Внимание! Всем, кто моложе 18 лет, необходимо письменное 
согласие от родителей на участие в кастинге. Предоставьте телефон взрослого опекуна. 

Zadanie 2.

Wypowiedź 1. 
Рене – это полная сил, молодая овчарка, она обожает гулять. Я выгуливаю её три разa  
в день. Бывает, что Рене так хорошо играет, что мы возвращаемся домой поздно. Она часто 
бегает по кустам. Я очень боюсь, чтобы её не укусил клещ. Но я же не могла запретить 
ей гулять по кустам, ведь ей нужно пространство и свежий воздух, кроме того, она тогда 
счастлива. Мама предложила купить Рене ошейник от блох и клещей, который защитит 
её от этих опасных насекомых. Мне кажется, что это отличная идея. Надеюсь, что во 
время своих энергичных прогулок среди зелени Рене его не потеряет.

Wypowiedź 2. 
Нашу дворняжку мы взяли из приюта прошлой весной. Мы купили ей ошейник и поводок, 
ведь с ней, естественно, нужно было гулять. Сначала все в семье хотели выгуливать 
Пышку, даже ссорились из-за этого. Но пришёл ноябрь, и вдруг желающих пойти гулять 
под холодным проливным дождём не было. Да и Пышка не особо любила такие прогулки. 
После нескольких минут на дворе она начинала трястись от холода и бежала назад  
к подъезду, словно чувствовала, что её хозяева мечтают побыстрее вернуться домой.

Wypowiedź 3. 
Мы нашли её в лесу у дороги, привязанной к дереву. Какая жестокость, ведь это был 
ещё щенок. Взяли, конечно, с собой. Сразу же поехали к ветеринару, чтобы проверить 
её состояние. К счастью, со здоровьем щенка всё было в порядке, и даже не было ни 
клещей, ни блох. У нас в семье теперь вечный спор, в чьей комнате будет спать собака,  
и вообще – чья она. Каждый, конечно, про себя уверен, что его. Сам щенок пока никому 
из нас предпочтения не отдаёт, думаю, что он нам всем благодарен за то, что мы спасли 
ему жизнь и дали новый дом. 
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Wypowiedź 4. 
Вначале мой пёс ужасно нервничал, когда приходилось купаться. Конечно, нам обоим 
не нравилось это мероприятие. Иногда наше с ним купание напоминало битву. Бобик 
прятался под шкафами, комодами и диванами. А я пробовала выманить его оттуда 
вначале уговорами, потом косточкой или его любимой докторской колбасой. Потом  
я брала его за ошейник и вела в ванную. Как только Бобик слышал шум воды, сразу 
же пробовал убежать. Но это уже прошлое. Этим летом мы вместе первый раз пошли 
на реку. Бобик наблюдал, как я плавала в реке, и через полчаса он тоже вошёл в воду.  
Не поверите, но ему так понравилось купаться в реке, что я не могла вытащить его  
на берег. 

Zadanie 3.

Привет! Меня зовут Гаврил. Хочу высказаться насчёт здоровья. Жалко, что некоторые 
молодые люди его совсем не ценят. Мой папа говорит: «Если ты не найдёшь времени для 
спорта и физической активности, то обязательно найдётся время для болезни», поэтому 
в школу я хожу пешком. Уроки физкультуры у меня два раза в неделю: по понедельникам 
и средам. Я всегда с удовольствием в них участвую. По пятницам у меня тренировки 
по футболу. В выходные я часто хожу на бассейн. Но некоторые молодые люди не 
делают ничего, даже на уроки физкультуры не ходят. Приносят справки от врачей или 
освобождения от родителей. Думают, зачем бегать до седьмого пота, приседать или 
отжиматься, когда можно посидеть на скамейке и поболтать с друзьями. Сейчас у них 
ничего не болит, поэтому их сидячий образ жизни кажется им совершенно нормальным. 
У меня есть подруга Лена. Пару лет назад она была ужасной сластёной, без пирожных  
и конфет жить вообще не могла, а двигаться она не любила. И постепенно Лена набирала 
вес. В 13 лет Лена была самой полной девочкой в школе. Она очень переживала по 
этому поводу, плакала, садилась на диету, но потом снова поправлялась. Я посоветовал 
ей обратиться за помощью к моей тетё. Она по профессии врач-диетолог, помогает 
пациентам с проблемами веса. Лена так и сделала, и представляете, за год она избавилась 
от 12 килограммов и уже два года удерживает свой вес. Я горжусь её успехом. 

Zadanie 4.

Wypowiedź 1.
4.1. Откуда ты?

Wypowiedź 2.
4.2. У тебя маленькая семья?

Wypowiedź 3.
4.3. Чем занимается твой отец?

Wypowiedź 4.
4.4. Где живёт твой родственник?


