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Ogólna charakterystyka egzaminu 

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas ósmych przystąpią po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty, 
który w latach 2019–2021 będzie przeprowadzany z języka polskiego, matematyki oraz języka 
obcego nowożytnego, a od roku 2022 dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru (biologia, 
chemia, fizyka, geografia lub historia).
 Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, 
aby ukończyć szkołę. Nie określono progu zaliczenia egzaminu.
 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany z następujących języków: angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński i włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, 
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – niezależnie od tego, 
czy jest to drugi, czy pierwszy język obcy nauczany w danej szkole. Jednak należy pamiętać, że 
egzamin ósmoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej spełnia 
wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch 
etapów edukacyjnych w wersji II.1 (klasy 1–8).
 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego jest przeprowadzany bez podziału na poziomy podsta-
wowy i rozszerzony i ma formę pisemną. Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut.

Rodzaje zadań w arkuszu egzaminacyjnym 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samo-
dzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź 
spośród podanych). Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego 
lub zadania na dobieranie.
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 W porównaniu z egzaminem gimnazjalnym w egzaminie ósmoklasisty pojawi się więcej zadań 
otwartych. Każda z części egzaminu ósmoklasisty zawiera przynajmniej jedno zadanie otwarte.
 Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na pod-
stawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Opis arkusza egzaminacyjnego z języka obcego nowożytnego 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 12 do 15 zadań, czyli ok. 45–55 pojedynczych punk-
tów. Arkusz będzie podzielony na części sprawdzające poniższe umiejętności:
1.  rozumienie ze słuchu,
2.  znajomość funkcji językowych,
3.  rozumienie tekstów pisanych,

4.  znajomość środków językowych,
5.  wypowiedź pisemna.

Przykłady zadań egzaminacyjnych z języka rosyjskiego 

Oprócz większej liczby zadań otwartych w arkuszu pojawią się nowe typy zadań, których nie 
było na dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym. Poniżej kilka przykładów takich zadań.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
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Zadanie 2. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat telewizyjnych konkursów 
muzycznych. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej 
wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
 
A. За участников в первую очередь голосуют их родственники. 
B. Бывает, что участники конкурса вообще не умеют петь. 
C. Во время передачи я тоже пою знакомые песни. 
D. Чтобы выиграть, нужно знать английский язык. 
E. У конкурсантов должна быть хорошая память. 
 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

    
 
 
 
Zadanie 3. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Na podstawie informacji zawartych 
w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 3.1.–3.4. Na pytania należy odpowiedzieć 
w języku rosyjskim.  
 
3.1. Что, кроме фотографии животного, необходимо прислать на радио? 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2. Кто выберет главную кошку страны? 

_______________________________________________________________________ 

 

3.3. Когда объявят победителя конкурса? 

_______________________________________________________________________ 

 

3.4. Что получит в награду кошка-победительница? 

_______________________________________________________________________ 

 

  
Transkrypcja do zadania 3.
Уважаемые радиослушатели!
«Радио Дача» приглашает любителей кошек принять участие в конкурсе «Главная кошка страны». 
Если в вашем доме живёт кошка, вы, несомненно, считаете её самой очаровательной и забавной. Так 
пусть о ней узнает вся страна!
С 8 ноября до 10 декабря высылайте фотографии своих любимцев на адрес нашего радио. Напишите 
также небольшой рассказ о своей кошке и отправьте его вместе со снимком. Все материалы будут 
размещены на сайте радио в разделе «Конкурс».
Радиослушателей приглашаем голосовать за участников кошачьего конкурса. Сделать это просто. 
Достаточно поставить «лайк» своим фаворитам. Обладатель самого большого количества «лайков» 
и станет победителем конкурса.

Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 
Język rosyjski 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1.  
− Привет, Настя! Почему не идёшь домой? Занятия уже давно закончились!  
− Посмотри, какой дождь! Не хочу промокнуть.  
− Разве это дождь?! Он уже проходит. Пойдём, я тебя до дома провожу. Правда, 

зонтика у меня нет, но возьми мою куртку. Она с капюшоном. 
− Спасибо, Миша. Только, знаешь, я сегодня в школу на велосипеде приехала. 
− Вот и здорово! Значит, у нас будет романтическая прогулка под дождём  

с велосипедом… 
 
Tekst 2.  
− Семён, почему у тебя руки такие грязные? 
− Мама, это не грязь, а краска.  
− А что ты красил? 
− Я не красил, а рисовал! Мы с друзьями участвовали в конкурсе экологического 

граффити. 
− На домах рисовали?! 
− Нет, на стене около школы. 
− И что же ты нарисовал? 
− Нашу планету и птиц вокруг. 
− Выиграл? 
− К сожалению, нет. Жюри больше понравился рисунок цветка в капле воды. 
 
Tekst 3.  
− Молодой человек, Вы не могли бы пройти вперёд, а то я ничего не вижу. 
− Это вряд ли… Смотрите, сколько людей передо мной. А что Вы хотите видеть? Все 

остановки объявляют. Ой, я, кажется, на следующей выхожу, давайте попробуем 
поменяться местами.  

− Осторожнее! Вы зацепили меня гитарой! 
− Ой, извините!  
− Кстати, а Вы не могли бы пробить мне билет? Компостер как раз рядом с Вами! 
− Давайте попробую. 
− Спасибо большое! 
 
Tekst 4.  
− Пашка, мне это надоело! Не успели родители уехать, а ты так и хочешь со мной 

поссориться. 
− Я? А в чём дело? 
− Мы же договорились: я готовлю еду, а ты выносишь мусор и моешь посуду. А тут 

что? Ведро – полное, и все тарелки грязные! 
− Когда это мы договаривались? Ты меня вовсе не спрашивала. А я по-другому решил! 

Вот сделаю уроки по математике и ужин приготовлю. Вот тогда и оценивать будешь! 
− Посмотрим!  
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Кто окажется обладателем титула «Главная кошка страны» – станет известно 15 декабря. Возможно, 
именно ваш любимец будет носить звание самого красивого домашнего питомца!
Усатому победителю конкурса вручат годовой запас корма суперпремиум класса!
Остальные участники конкурса также получат призы от «Радио Дача».

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH 
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Zadanie 4. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą 
reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.  
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
 
A. Перед соревнованиями – почти каждый день. 
B. С ними занимается известный тренер. 
C. Конечно! Только скажи мне заранее. 
D. Мы – двукратные чемпионы города. 
E. Мне нравится играть в волейбол. 
 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 

    
 
 
 
Zadanie 5. (0–4)  
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną 
z liter: A, B albo C. 
 
5.1. Koleżanka z Rosji ma jutro egzamin. Życzysz jej powodzenia. Jak to powiesz? 

A. Аня, удачи тебе! 
B. Аня, тебе повезло! 
C. Аня, поздравляю тебя! 

 
5.2. Twój kolega chce kupić prezent dla ojca i pyta Cię o radę. Co mu poradzisz? 

A. Мне нравится дарить подарки. 
B. Посоветуй, пожалуйста. 
C. Выбери красивую ручку. 

 
5.3. Kolega prosi Cię, abyś zwrócił(-a) jego książki do biblioteki. Jak mu odmówisz? 

A. Я сегодня не смогу. 
B. Я постараюсь не опоздать. 
C. С книгами не будет проблем. 

 
5.4. Chcesz wziąć na spacer psa sąsiada. Jak to zaproponujesz? 

A. Я редко гуляю с собакой. 
B. Давайте я погуляю с Вашей собакой. 
C. Советую Вам чаще гулять с собакой. 

 
  

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
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Zadanie 10. (0–3)  
Przeczytaj teksty 1. i 2. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1.–10.3. zgodnie z treścią tekstów. 
Luki należy uzupełnić w języku polskim.  
 
Tekst 1. 

АТОС (мальчик) 
Атос попал в приют зимой. Он очень добрый и ласковый. 
Атос – это беспородный дворовый пёс с симпатичной 
мордочкой и чудесным характером. Вырастет из него собака 
среднего размера, около 55 см.  

СПЕШИТЕ ПОДАРИТЬ ЩЕНКУ АТОСУ РАДОСТЬ БЫТЬ 
ДОМАШНИМ! 

Na podstawie: priut-ostrovok.ru 
Tekst 2. 

Если вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите  
об этом при бронировании или покупке авиабилета. 

 

• Перевозить животных в самолёте можно двумя способами: в салоне или  
в багажном отделении.  

• Для перевозки животного пассажир обязан обеспечить контейнер с доступом 
воздуха.  

• В салоне самолёта разрешается перевозить только таких животных, масса 
которых вместе с контейнером не превышает восьми килограммов. 

• В аэропорту следует предъявить сертификат от ветеринара. 
• Во время полёта необходимо иметь при себе ветеринарную аптечку. 

Na podstawie: avia.tutu.ru 

ПРАВИЛА 
перевозки 

животных в самолёте
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Cześć, siostro! Wracamy do Polski już za 
tydzień i mamy niespodziankę!  

Anka! Mamy ślicznego szczeniaka! 

Szczeniaka z Moskwy? A jakiej rasy? Owczarek? 

Nie, to jest 10.1. __________________________. 

Na pokładzie samolotu, ponieważ Atos razem z pojemnikiem 
waży 10.2. ___________________________ niż 8 kg. 

A pojemnik już macie? 

Tak, mamy! I nawet załatwiliśmy certyfikat od weterynarza. Pozostało 
nam tylko kupić 10.3. ___________________________. Taki jest wymóg. 

Cudownie!!! A jak go przewieziecie?  

To czekam z niecierpliwością. Jeszcze pogadamy. Buziaczki. 

 
 

 
 
Zadanie 11. (0–3) 
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym 
uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 
 

A. час B. худшей C. проходить D. обходиться E. лучшей F. время 
 

СКАЖИТЕ МАМЕ: «ЛЮБЛЮ!» 
Как часто вы говорите своей маме о том, как сильно её любите? В ежедневной суете на 
это не всегда находится 11.1. _____. Наш сайт предоставляет вам отличную 
возможность выразить свою любовь к этому самому дорогому человеку. В отличие от 
различных акций она не будет 11.2. _____ всего одну неделю. Ведь невозможно любить 
свою маму только семь дней в году! Вы можете в любой момент войти на наш сайт, 
активировать форму с графой «Написать признание» и создать трогательное письмо 
самой 11.3. _____ в мире маме. 

Na podstawie: www.2do2go.ru 
  

Ciekawa jestem, jaką pamiątkę przywieziecie z Rosji… 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
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Zadanie 12. (0–4)  
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.4. Zakreśl jedną z liter: 
A, B albo C. 

 
ВОТ ЭТО ЧАСЫ! 

Полезные часы изобрёл житель Самары. Изобретатель считает, что его часы 
12.1. _____ тем, кто любит всё откладывать на потом. 

Когда часы не работают, они выглядят обычно – только стрелки на 12.2. _____ 
циферблате. Но когда их включаешь, начинает светиться цветной дисплей, на котором 
постепенно всплывают напоминания и сообщения. Хватит откладывать дела – 
действуй! 

Часы напомнят о 12.3. _____ рождения друга, отправят на пробежку. Они сообщат, 
что 12.4. _____ такси или что пора покормить животных. 

Na podstawie: klepa.ru 
 
12.1. A. поможет B. помогут C. поможешь 

12.2. A. круглым B. круглый C. круглом 

12.3. A. дню B. дне C. день 

12.4. A. приехало B. приехала C. приехали 
 
 
 
Zadanie 13. (0–4) 
Uzupełnij zdania 13.1.–13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane 
w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – 
jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne 
i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 
wpisywanych fragmentów.  
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy 
już podane. 
 
 
13.1. В ресторане я заказала (котлета / картошка) ______________________________. 

13.2. Я играю в футбол (школьная / команда) ___________________________________. 

13.3. Маша (заниматься / танцы) ______________________________ с первого класса. 

13.4. Вова, сегодня не (быть / контрольная) ____________________________________! 
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WYPOWIEDŹ PISEMNA
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Zadanie 14. (0–10) 
Twoja babcia zwróciła się do Ciebie z prośbą o pomoc w zakupie komputera. W e-mailu 
do kolegi z Rosji: 

• wyjaśnij, dlaczego babcia chce mieć komputer 
• opisz reakcję rodziny na jej pomysł 
• napisz, w jaki sposób zamierzasz pomóc babci w zakupie komputera. 

 
Napisz swoją wypowiedź w języku rosyjskim. Podpisz się jako XYZ. 
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia 
w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość 
wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku 
wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo 
językowe oraz poprawność językowa. 
 
 
 

 
Привет, Юра! 

Представляешь, моя бабушка хочет, чтобы я помог(-ла) ей купить 
компьютер! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 



Przewodnik WSiP
Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 6

PORÓWNANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (NA PODSTAWIE WYMAGAŃ II.1.)  
Z EGZAMINEM GIMNAZJALNYM – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

Egzamin gimnazjalny 
– poziom podstawowy 

(40 pkt)

Egzamin gimnazjalny – 
poziom rozszerzony 

(40 pkt)

Egzamin  
ósmoklasisty
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3 zadania – 12 punktów
•  zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny, 
zadania typu prawda/
fałsz1 

Udział w wyniku 
sumarycznym 30%

2 zadania – 10 punktów
•   zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny
Udział w wyniku 
sumarycznym 25%

3–4 zadania (w tym przynajmniej jedno 
zadanie otwarte): 12–14 punktów 
•  zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 

dobieranie
•  zadania otwarte: zadanie z luką/

lukami, odpowiedzi na pytania
Udział w wyniku sumarycznym ok. 
20–25%

Z
na

jo
m

oś
ć 

 
fu

nk
cj

i j
ęz

yk
ow

yc
h 3 zadania – 10 punktów

•  zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny, 
dobieranie

Udział w wyniku 
sumarycznym 25%

brak 3–4 zadania (w tym przynajmniej jedno 
zadanie otwarte): 10–12 punktów 
•  zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 

dobieranie
•  zadania otwarte: zadanie z luką/lukami
Udział w wyniku sumarycznym ok. 15–20%

R
oz

um
ie

ni
e 

 
te

ks
tó

w
 p

is
an

yc
h 3 zadania – 12 punktów

•  zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny, 
dobieranie

Udział w wyniku 
sumarycznym 30%

3 zadania – 10 punktów
•  zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny
Udział w wyniku 
sumarycznym 25%

3–4 zadania (w tym przynajmniej jedno 
zadanie otwarte): 12–16 punktów 
•  zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 

dobieranie
•  zadania otwarte: zadanie z luką/

lukami, odpowiedzi na pytania
Udział w wyniku sumarycznym ok. 25–30%

Z
na

jo
m

oś
ć 

śr
od

kó
w

 
ję

zy
ko

w
yc

h

3 zadania – 6 punktów
•  zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny, 
dobieranie

Udział w wyniku 
sumarycznym 15%

3 zadania – 10 punktów
•  zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny
•  zadania otwarte: 

zadanie z luką/
lukami, tłumaczenie 
fragmentów zdań na 
język obcy

Udział w wyniku 
sumarycznym 25%

3–4 zadania (w tym przynajmniej jedno 
zadanie otwarte): 10–12 punktów 
•  zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 

dobieranie
•  zadania otwarte: zadanie z luką/

lukami, parafraza zdań, tłumaczenie 
fragmentów zdań na język obcy, 
układanie fragmentów zdań  
z podanych elementów leksykalnych

Udział w wyniku sumarycznym ok. 15–20%

W
yp

ow
ie

dź
  

pi
se

m
na

brak 50–100 wyrazów
•  zadanie otwarte: jedno 

zadanie (bez możliwości 
wyboru), polecenie 
w języku polskim, w 
poleceniu podano trzy 
kwestie, które zdający 
powinien rozwinąć w 
wypowiedzi

Udział w wyniku 
sumarycznym 25%

50–120 wyrazów
•  zadanie otwarte: jedno zadanie  

(bez możliwości wyboru), polecenie  
w języku polskim, w poleceniu będą 
podane trzy kwestie, które zdający 
powinien rozwinąć w wypowiedzi, 
podany początek wypowiedzi

Udział w wyniku sumarycznym  
ok. 25–30%

1 Brak tego typu zadań w egzaminie ósmoklasisty.
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obejmujący materiał z klas 4–7, już wiosną 2018 r.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE. 
ZAPRASZAMY!


