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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

§1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności dotyczące 

organizacji II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.  

§2. Informacje ogólne dotyczące organizacji II Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego są 

umieszczone w Regulaminie Ogólnym Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 

opublikowanym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie Przedmiotowym jest mowa o Konkursie rozumie się 

przez to II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego. 

Rozdział 2 

 Cele Konkursu  

§4. Nadrzędnym celem II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół 

podstawowych jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 

a także pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów, w szczególności: 

1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językowych uczniów; 

2) pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego zapewniających 

sprawną komunikację oraz lepsze poznanie tradycji, zwyczajów, kultury i życia 

codziennego Rosjan; 

3) rozwijanie zdolności twórczego myślenia; 

4) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli; 

5) motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  

z uczniem zdolnym. 

Rozdział 3  

Organizacja Konkursu  

§5. Czas trwania poszczególnych etapów Konkursu:  

1) Etap I – szkolny: 45 minut. 

2) Etap II – rejonowy: 60 minut. 
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3) Etap III – wojewódzki: 60 minut. 

§6. Rodzaje zadań, które będą zastosowane na poszczególnych etapach: 

1) Etap I – szkolny: zadania zamknięte i otwarte. 

2) Etap II – rejonowy: test online – zadania zamknięte. 

3) Etap III – wojewódzki: test online – zadania zamknięte. 

§7. Zasady organizacyjno-porządkowe: 

1) Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sali, w których odbywa się 

Konkurs, wszelkich pomocy, w tym: podręczników, książek, czasopism, słowników 

oraz środków łączności (np. telefonów komórkowych).  

2) Na II i III etapie Konkursu uczeń może korzystać z brudnopisu (opieczętowana kartka 

opisana jako brudnopis). Po zakończeniu pracy, arkusz zadań wraz z brudnopisem 

zostaje zwrócony Zespołowi Nadzorującemu. Brudnopis nie podlega sprawdzeniu. 

Rozdział 4  

Zakres wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach Konkursu  

§8. Zakres treści i wymagane umiejętności na wszystkich trzech etapach (szkolnym, 

rejonowym i wojewódzkim) wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły  

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).  

§9. Zestawy zadań uwzględniają cele wymienione w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.) 

w części „Cele kształcenia – wymagania ogólne”. Są to:  

1)  Znajomość środków językowych; 

2)  Rozumienie wypowiedzi; 

3)  Tworzenie wypowiedzi; 

4)  Reagowanie na wypowiedzi; 

5)  Przetwarzanie wypowiedzi. 
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§10. Zadania I etapu – szkolnego Konkursu obejmują zagadnienia wymienione w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 lutego 2017 r.) w części „Treści nauczania – wymagania szczegółowe” obejmują: 

1) Znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:  

 
a) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

b) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie 

domu, prace domowe); 

c) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, 

przybory szkolne, życie szkoły); 

d) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy); 

e) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 

codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, 

święta); 

f) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne); 

g) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 

kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług); 

h) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, 

orientacja w terenie, hotel, wycieczki; 

i) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

j) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie 

sportu); 

k) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

l) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

2) Rosja - wybrane informacje o kraju i ludziach (główne miasta, najsłynniejsze 
obiekty i zabytki Moskwy oraz Sankt-Petersburga, najsłynniejsi Rosjanie, 
najpopularniejsze święta); 

3) stosowanie odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych w podanym 
kontekście; 

4) uzupełnianie zwrotów, zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej; 
5) budowanie związków wyrazowych, zdań; 
6) tłumaczenie wyrażeń i zdań na język rosyjski, język polski. 
7) rozumienie tekstu czytanego: stwierdzanie, czy tekst zawiera określone  

informacje. 
§11. 1. Zadania II etapu obejmują zagadnienia wymienione w I etapie Konkursu oraz 

następujące zagadnienia: 
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1) wybieranie poprawnego zakończenia zdań, 

2) wybieranie właściwej reakcji językowej, 

3) dobieranie właściwych odpowiedzi do podanych pytań, 

4) uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej, 

5) rozróżnianie i wybór prawidłowego wariantu tłumaczenia zwrotów, wyrażeń 

oraz zdań. 

6) Rozumienie tekstu czytanego: stwierdzanie, czy tekst zawiera określone 

informacje. 

§12. 1. Na III etapie - wojewódzkim obowiązują zagadnienia z I i II etapu oraz następujące 

zagadnienia: 

1) rozróżnianie i wybór właściwych struktur leksykalno-gramatycznych, 

2) rozumienie tekstu czytanego: określanie kontekstu wypowiedzi. 

Rozdział 5 

Wykaz literatury obowiązującej uczniów  

§13. Podstawowym źródłem informacji dla uczniów przystępujących do Konkursu są 

podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do nauczania języka rosyjskiego na poziomie szkoły 

podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego oraz słowniki jedno i dwujęzyczne, 

słownik frazeologiczny języka rosyjskiego. 

Rozdział 6  

Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczycieli  

§14. Nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu wybiera literaturę uzupełniającą, biorąc 

pod uwagę szczególne zainteresowania ucznia, jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne.  

§15. Rekomendowana jest następująca literatura uzupełniająca: 

1) Chuchmacz D., Ossowska H., Вот грамматика. Repetytorium gramatyczne  

z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. 

2) Dołowy A., Testy gramatyczno – leksykalne z języka rosyjskiego, Edgard, 2011. 

3) Dziewanowska D.,  Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego 

z ćwiczeniami, WSiP, 2010. 

4) Kuczyński S., ABC języka rosyjskiego, Kram, 2004. 

5) Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, WSiP, 1998. 
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