
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury 

 

I etap 

 

1. Obszary umiejętności: rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych (list, e-mail, ulotka 

reklamowa, prosty tekst narracyjny, opis) oraz rozpoznawanie i poprawne stosowanie środków 

leksykalnych i gramatycznych w zakresie opisanym w treściach kształcenia. 

 

2. Treści kształcenia:   

Zakres leksykalny i sytuacje: członkowie rodziny, wygląd zewnętrzny i wiek człowieka, kolory, dni 

tygodnia, miesiące, pory roku, pory dnia, środki transportu, wyposażenie pokoju i klasy, języki obce 

nauczane w szkole, czynności wykonywane na lekcji, artykuły spożywcze i posiłki, spędzanie czasu 

wolnego, określanie daty i czasu zegarowego, zawieranie znajomości, powitanie, pożegnanie, 

dziękowanie, przepraszanie, pytanie o datę, czas, cenę, kupowanie. 

Zakres gramatyczny i ortograficzny: czasowniki I i II koniugacji typu читать ,писать, слушать, 

учить, любить, смотреть, видеть, стоять, жить, учиться, заниматься, кататься oraz 

czasownik nieregularny хотеть w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, rzeczowniki 

deklinacji I, II we wszystkich przypadkach, przymiotniki wszystkich rodzajów w Mianowniku l. poj. 

i mn., zaimki osobowe i dzierżawcze w Mianowniku, Dopełniaczu, Celowniku i Bierniku, zaimki 

pytające, liczebniki główne 0 – 100, liczebniki porządkowe 1 – 31, przysłówki sposobu i miejsca, 

przysłówki можно, нельзя, по-русски.    

 

3. Bibliografia: 

 D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, WSiP, Warszawa 2005. 

 E. Kurant, Rosyjski – konwersacje bez tajemnic, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010. 

www.rosyjski.slowka.pl 

 

II etap 

 

1. Obszary umiejętności: posługiwanie się podstawowym zasobem środków leksykalnych, 

gramatycznych i ortograficznych, dobieranie odpowiedniej reakcji językowej do sytuacji 

komunikacyjnej, rozumienie wypowiedzi pisemnych (broszura turystyczna, ogłoszenie, tekst 

narracyjny, opis) oraz samodzielne formułowanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych (mail, 

ankieta, formularz, plan lekcji, życzenia, pocztówka) w zakresie opisanym w treściach kształcenia. 

 

2. Treści kształcenia:  

Zakres leksykalny i sytuacje: materiał leksykalny z etapu I oraz: Człowiek (zainteresowania, 

codzienne czynności, cechy charakteru i wiek, ubrania, wypoczynek letni i zimowy), Dom (opis 

pokoju, domu, mieszkania), Szkoła (przedmioty szkolne, oceny), Sport (dyscypliny sportowe), 

Podróżowanie i turystyka (kierunki świata, nazwy obiektów w mieście, uzyskiwanie i udzielanie 

informacji dotyczących ich położenia), Rosja (Moskwa – położenie, zabytki i ważne miejsca, znani 

mieszkańcy), rozmowa telefoniczna, prośba o pomoc, życzenia, proponowanie, odmowa, zgoda, 

określanie cech przedmiotów i ludzi.  

Zakres gramatyczny: materiał gramatyczny z etapu I oraz: czasowniki w trybie rozkazującym 

w formie 2 os. l. poj. i mn. oraz z wyrazami давай(те), czasowniki ruchu dokonane i niedokonane np. 

идти – ходить, ехать — ездить, czasowniki ruchu z przedrostkami:  в-, вы-, при-, у-, czasowniki  

z sufiksem -ова, -ева, rzeczowniki zakończone na -ия we wszystkich przypadkach, liczebniki główne 

do 1000, związek liczebnika 2, 3, 4 z rzeczownikiem, liczebniki porządkowe do 99, zaimki osobowe 

http://www.rosyjski.slowka.pl/


i zaimki dzierżawcze we wszystkich przypadkach, przymiotniki twardotematowe we wszystkich 

rodzajach, stopień wyższy przymiotnika i przysłówka, przyimki miejsca i kierunku ruchu. 

 

3. Bibliografia: bibliografia z etapu I oraz:  

I. Łukasik, Rosyjski w cztery tygodnie, REA 2002 

A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja 2011. 

www.liveinmsk.ru  

 

III etap 

 

1. Obszary umiejętności: w zakresie opisanym w treściach kształcenia – posługiwanie się 

podstawowym zasobem środków leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych, rozumienie 

wypowiedzi pisemnych (ulotki turystyczne, jadłospis, przepisy kulinarne, rozkład jazdy, teksty 

narracyjne, artykuły prasowe), samodzielne formułowanie wypowiedzi pisemnej (e-mail, krótki list 

prywatny, plan lekcji, opis, opowiadanie) oraz właściwe reagowanie językowe w określonych 

kontekstach sytuacyjnych. 

 

2. Treści kształcenia:  

Zakres leksykalny i sytuacje: materiał leksykalny z etapu I i II oraz: Człowiek (przyjaźń, uczucia), 

Szkoła (przedmioty i oceny szkolne, typy szkół, edukacyjne plany na przyszłość), Praca (nazwy 

zawodów, plany zawodowe), Zdrowie (samopoczucie, dolegliwości zdrowotne, wizyta u lekarza, 

zdrowy tryb życia), Żywienie i zakupy (rodzaje sklepów, potrawy rosyjskie i ich zamawianie 

w lokalach gastronomicznych, nazwy naczyń i sztućców), Świat przyrody (zwierzęta domowe, 

pogoda, zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody), Podróżowanie i turystyka (podróż autobusem, 

pociągiem, samolotem, zwiedzanie, pobyt w hotelu), Rosja (Sankt Petersburg – położenie, historyczne 

nazwy miasta, zabytki, znani mieszkańcy; kolej transsyberyjska), Święta, tradycje i zwyczaje w Rosji 

i Polsce, przysłowia i powiedzenia; wyrażanie rady, propozycji, prośby. 

Zakres gramatyczny: materiał gramatyczny z etapu I i II oraz: czasowniki o odmiennym niż w języku 

polskim rządzie np. : радоваться, писать, звонить, болеть, учить, ждать formy osobowe 

czasowników typu есть, дать,  пить, чувствовать себя, болеть, жаловаться, покупать, 

купить, konstrukcja должен, должна, должно, должны  w połączeniu z bezokolicznikiem, 

odmiana rzeczowników deklinacji III oraz zakończonych na –мя, stopniowanie przymiotnika 

i przysłówka, przymiotniki miękkotematowe we wszystkich rodzajach, związek liczebnika 2, 3, 4 

z przymiotnikiem i rzeczownikiem, przyimki i konstrukcje przyimkowe dla określenia relacji 

czasowych: во время, за, через, до, после, с ... до...,  за ... до ... .    

 

3. Bibliografia: bibliografia z etapu I i II oraz: 

A. Gołubiewa, W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo PWN 

2012. 

www.spbtur.ru  

www.yandex.ru 

www.transsib.ru 

 

 

http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.spbtur.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.transsib.ru/


 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-202 Częstochowa 

 
Protokół  

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

 
Nazwa szkoły ................................................................................................................................. 
 

Adres i telefon .................................................................................................................................. 
 

Adres internetowy ........................................................................................................................... 
 

Gmina/Powiat .................................................................................................................................. 
 

Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w ..................................................... 

/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/. 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 
 

Lp. imię i nazwisko nauczyciela funkcja  miejsce pracy  

wpisać ,w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole 

podpis 

1  Przewodniczący   

2  Członek   

3  Członek   

 
stwierdza, że: 

1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie 

z zasadami określonymi w § 18 Regulaminu Konkursu, 

2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem 

zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

 

Liczba uczniów biorących udział w konkursie ......................................................... 
 

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów ......................................... 
 

Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ........................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 A 

Wykaz uczniów,  

którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na etapie szkolnym 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp. 
imię i nazwisko ucznia  

(wg malejącej liczby  

uzyskanych punktów) 

data 

urodzenia 

ucznia 

miejsce 

urodzenia 

ucznia 

klasa 

liczba  

uzyskanych 

punktów 

ID szkoły 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 ...................... ............................. ................................ 
 data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły  



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-202 Częstochowa 
 

Protokół  

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w .................................................. 

 

Lp. imię i nazwisko członka komisji 

wojewódzkiej konkursu 

funkcja  podpis 

1  Koordynator etapu rejonowego  

2  Członek  

 

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie 

z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych .................................... 

 
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu ............. 

 

Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ........ 

 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego  ............................................... 

 

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji 

Excel zawierającej następujące kolumny: 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego  Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 A 

 

Wykaz uczestników  

etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 
 

(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów) 

 

 

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy 

opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 
 

Protokół  

etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla 

uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 został 

przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty. 
 

Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu należy opracować w tabeli 

sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny: 
 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 
 

Liczba uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata  ......................................... 

 

 

Obserwator ...............................................        ................................        .............................. 
   imię, nazwisko    nazwa instytucji   podpis 

 
 

 ..............................................                .......................................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 A 

 

 

       Kuratorium Oświaty 

       w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista laureatów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

   

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

stwierdza, że laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali 

następujący uczniowie: 

 

Wykaz laureatów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel 

zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

Ogólna liczba laureatów wynosi  ....................... 

 

 

 ..............................................                .......................................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 B 

 

       Kuratorium Oświaty 

       w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista finalistów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ........................................................................... 

 

stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów 

dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali następujący 

uczniowie: 

 

Wykaz finalistów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel 

zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

Ogólna liczba finalistów wynosi  ....................... 

 

    ......................                ........................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

 
 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1 
Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły 

odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem. 

1. Nazwisko ucznia  

2. Imię ucznia  

3. Data i miejsce urodzenia ucznia  

4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

 Matka/prawny opiekun   

 Ojciec/prawny opiekun  

5. Pełna nazwa szkoły  

6. Klasa  

7. Adres szkoły   

8. Powiat      

9. Gmina  

10. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły  e-mail:    

11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, 

na terenie której znajduje się szkoła 

 

12. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby 

przygotowującej ucznia do Konkursu 

 

13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji  

Konkursowej w dniu Konkursu 

 

 

 ………………………..      ……………………………….. 

 data                            podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922): 
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu, zawartych w karcie do kodowania, jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,  

ul. Powstańców 41A 

b) dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu 
c) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy 

d) obowiązek podania danych osobowych przez uczestników konkursu wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 
z późn. zm.) 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW 

Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach 

internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

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

 data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna    podpis  

 

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW 

Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i nie wyrażam zgody4 na publikację wyników konkursu mojego 

dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

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

 data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna    podpis  

                                                 
1 WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 
2 wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego 
3 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.). 
4 W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia 

 


