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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

miejsce
na naklejkę
z kodem

PESEL

EGZAMIN
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
KWIECIEŃ 2010

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 24 zadania.

Czas pracy:
135 minut

3. Czytaj uwaŜnie wszystkie teksty i zadania.
4. Słuchaj uwaŜnie tekstów do zadań 1 – 13, które zostaną
odtworzone z płyty CD.
5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
6. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.

Liczba punktów
do uzyskania: 50

7. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem ,
np.:
A.
B.
C.
D.
8. Jeśli się pomylisz, otocz znak
np.:

kółkiem i zaznacz inną odpowiedź,

A.
B.
C.
D.

Powodzenia!
GR-8-102

Zadanie 1. (1 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę babci z wnukiem.
Zaznacz, jakie owoce lubi wnuk? Postaw znak X pod właściwą ilustracją.
A.

B.

C.

Zadanie 2. (1 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę brata z siostrą.
W jakim pomieszczeniu oni rozmawiają?
Postaw znak X pod właściwą ilustracją.
A.

B.

C.

Zadanie 3. (1 pkt)
Przeczytaj zdanie. Usłyszysz dwukrotnie tekst. Na podstawie tekstu
zdecyduj, czy podane zdanie jest prawdziwe «ДА», czy fałszywe «НЕТ».
Семья готовится к Рождеству Христову.
ДА

НЕТ
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Zadanie 4. (3 pkt)
Usłyszysz trzy wypowiedzi. Do kaŜdej wypowiedzi dobierz odpowiednią
ilustrację A, B, C lub D.
Uwaga ! Jedna ilustracja nie pasuje do Ŝadnej wypowiedzi.

A.

B.

C.

D.

Wypowiedź 1.
Wypowiedź 2.
Wypowiedź 3.
Zadanie 5. (1 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom A, B, C. Usłyszysz rozmowę dwóch osób. O czym
oni rozmawiają? Postaw znak X pod właściwą ilustracją.
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Zadanie 6. (1 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom A, B, C. Usłyszysz dwukrotnie nagranie.
Odpowiedz, o której godzinie spotkają się przyjaciele?
Postaw znak X pod właściwą ilustracją.

Zadanie 7. (1 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom A, B, C. Usłyszysz dwukrotnie dialog. Odpowiedz
na pytanie: W jakim domu mieszka Piotr?
Postaw znak X pod właściwą ilustracją.
A.

B.

C.

Zadanie 8. (1 pkt)
Zapoznaj się z wyrazami w tabeli. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź.
Odpowiedz na pytanie: Z kim rozmawia Sasza?
Zaznacz znakiem X odpowiedź A, B lub C.
A. с мамой
B. с подругой
C. с учительницей
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Zadanie 9. (1 pkt)
Chcesz w kasie teatru w Moskwie kupić bilety. W jaki sposób to zrobisz?
Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi. Zaznacz znakiem X poprawną
wypowiedź A, B lub С.
A.

B.

C.

Zadanie 10. (1 pkt)
Chcesz złoŜyć koleŜance z Rosji Ŝyczenia z okazji urodzin. W jaki sposób
to zrobisz? Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi. Zaznacz znakiem
X poprawną wypowiedź A, B lub С.
A.

B.

C.

Zadanie 11. (1 pkt)
W Petersburgu chcesz podziękować przewodnikowi za wycieczkę. W jaki
sposób to zrobisz? Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi. Zaznacz
znakiem X poprawną wypowiedź A, B lub С.
A.

B.

C.

Zadanie 12. (1 pkt)
Jesteś w sklepie w Moskwie. Chcesz się dowiedzieć, ile kosztuję czekolada.
Jak zapytasz? Usłyszysz dwukrotnie trzy pytania. Zaznacz znakiem
X poprawne pytanie A, B lub С.
A.

B.

C.

Zadanie 13. (1 pkt)
Na ulicy w Petersburgu chcesz się dowiedzieć, jak dotrzeć do hotelu. Jak
zapytasz? Usłyszysz dwukrotnie trzy pytania. Zaznacz znakiem
X poprawne pytanie A, B lub С.
A.

B.
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C.

Zadanie 14. (3 pkt)
Wybierz podpisy do ilustracji spośród podanych w ramce A – D.
Uwaga ! Jeden wyraz nie pasuje do Ŝadnej ilustracji.
1.

A. глобус

2.

B. линейка

3.

C. пенал

D. парта

Zadanie 15. (4 pkt)
Wybierz z ramki poniŜej poprawne nazwy miejsc, które widzisz
na ilustracjach. W tabelę przy ilustracjach wpisz odpowiednio litery A, B,
C, D lub E.
Uwaga! Jeden wyraz nie pasuje do Ŝadnej ilustracji.

1.

Катя поехала на

2.

Андрей был в

3.

Вася остался в

4.

Наташа отдыхала в

A.
городе.

B.
деревне.

C.
границей.
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D.
море.

E.
горах.

Zadanie 16. (1 pkt)
Przeczytaj dialog. Odpowiedz na pytanie: Jaka jutro będzie pogoda?
Postaw znak X pod właściwą ilustracją A, B lub C.
– Женя, мы завтра собираемся поехать на дачу. Ты не знаешь, какая будет

погода? Дождя не будет?
– Нет, по радио говорили, что небо будет чистое, безоблачное. Весь день
будет солнечно и жарко.

A.

B.

C.

Zadanie 17. (4 pkt)
Przeczytaj zdania w ramce. Do kaŜdego zdania dobierz odpowiednią
ilustrację A, B, C lub D.

A.

1.

Лена хочет стать врачом.

2.

Оля хочет работать стюардесcой.

3.

Катя мечтает стать учителем.

4.

Ирине нравится работа повара.

B.

C.
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D.

Zadanie 18. (3 pkt)
Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami spośród podanych w ramce. Wpisz
literę A, B, C lub D w lukę 1. – 3.
Uwaga! Jeden wyraz nie pasuje do Ŝadnego zdania.

Маша смотрит сказку 1.________ телевизору.

Дедушка пошёл в магазин 2. ________ покупками.

Петя идёт 3. ________ школу.
A.
до

B.
за

C.
в
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D.
по

Zadanie 19. (4 pkt)
Gdzie moŜemy zobaczyć takie napisy? Wpisz literę A, B, C lub D w miejsca 1. – 4.
А.

В.

СЛОНЫ

СТОМАТОЛОГ
D.

С.

C.

D.

ВЫХОД НА
ПЕРРОНЫ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЛ

1. В поликлинике ...............
2. В зоопарке ...............
3. В театре...............
4. На вокзале ...................
Zadanie 20. (3 pkt)
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Wstaw literę A, B lub C.
1. Вера всегда моет _____ после обеда.
2. В музыкальной школе Дима учится играть на _____.
3. Зимой Денис любит кататься на _____.

A. гитаре

B. коньках
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C. посуду

Zadanie 21. (3 pkt)
Przeczytaj tekst o Saszy i jego szkole. Z podanych odpowiedzi wybierz
właściwą. Postaw znak X w tabeli przy odpowiedziach A, B lub C.

Саша учится в гимназии. Он любит свою школу. Саша хороший
ученик. У него в дневнике одни пятёрки. Только вот по истории
и биологии – четвёрки. Саша не очень любит эти предметы. Другое дело –
математика. Саша часами может решать задачи по математике, даже
принимал участие в математической олимпиаде.
Саша увлекается также иностранными языками. В классе он лучше
всех знает английский язык. Учитель всегда хвалит его на уроках. А ещё
мальчик записался на курсы немецкого языка. Хочет также учить
французский.
В гимназии много кружков и спортивных секций, есть школьный
театр, хор. Саша играет в футбол и болеет за команду своей школы,
поэтому три раза в неделю ходит на тренировки.

1.

2.

3.

Любимый предмет Саши – это
A. история.
B. биология.
C. математика.

В школе Саша учит
A. немецкий язык.
B. английский язык.
C. французский язык.

После уроков Саша
A. занимается спортом.
B. играет в театре.
C. поёт в хоре.
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Zadanie 22. (5 pkt)
Przeczytaj list oraz zdania podane pod nim. Na podstawie listu zaznacz
«ДА», jeśli zdanie jest prawdziwe lub «НЕТ», jeśli jest fałszywe.
Привет, Борис!
У меня много нового. У нас дома живёт мой новый четвероногий
друг. Это весёлый щенок Рекс. Мне купили его родители. Рекс сразу
подружился с нашим котом. Я хожу со своей собакой на прогулку в парк,
играю с ней.
А что у тебя нового? Борис, я буду рад, если ты приедешь ко мне
во время каникул. Я покажу тебе мой город. Он большой и красивый.
А если захочешь, мы можем вместе поехать к моей бабушке. Она живёт
в деревне.
Ну, вот и всё. Пиши. Жду.
Кирилл

1. У Кирилла появилась маленькая собака.

ДА

НЕТ

2. Кирилл нашёл Рекса в парке.

ДА

НЕТ

3. Теперь у Кирилла есть два четвероногих
приятеля.

ДА

НЕТ

4. Кирилл приглашает Бориса к себе в гости.

ДА

НЕТ

5. Кирилл живёт в деревне.

ДА

НЕТ

Zadanie 23. (3 pkt)
PomóŜ Ninie opowiedzieć o zakupach. Wstaw literę A lub B.
После обеда мы с мамой пошли в супермаркет. В 1.______ отделе
мы купили сметану и молоко. Потом в хлебном взяли 2.______.
В колбасном отделе продавщица взвесила нам килограмм 3.______.
1.
А. молочном

2.
А. булки

3.
А. огурцов

В. бакалейном

В. помидоры

В. ветчины
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Zadanie 24. (2 pkt)
Przeczytaj dialogi. Zakreśl znakiem X, która z osób lubi grać w gry
komputerowe «ДА», a która woli inne zajęcia «НЕТ».
– Ира, ты любишь играть в компьютерные игры?
– Мой брат любит, а мне больше нравится читать книги.

1.

Ира

ДА

НЕТ

– Миша, ты любишь играть в компьютерные игры?
– Конечно! У меня большая коллекция компьютерных игр.

2.

Миша

ДА

НЕТ
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