
 ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Stopień szkolny 

 

I. Obszary umiejętności 

1. Rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych np.: napisy informacyjne, listy, e-maile, 

wiadomości, ulotki reklamowe, ogłoszenia, rozkłady jazdy, teksty narracyjne. 

2.    Pisemne przetwarzanie prostego tekstu: 

a) przekazywanie w języku rosyjskim lub polskim informacji sformułowanych w języku 

rosyjskim, 

b) przekazywanie w języku rosyjskim informacji sformułowanych w języku polskim. 

3. Posługiwanie się środkami językowymi (leksykalnymi, gramatycznymi oraz ortograficznymi) 

w zakresie treści kształcenia przedstawionych poniżej. 

 

II. Treści kształcenia 

Zakres leksykalny 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np.: dane personalne, wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, zainteresowania), 

2) miejsce zamieszkania (np.: dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe),  

3) edukacja (np.: szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, 

oceny szkolne, życie szkoły), 

4) życie prywatne (np.: rodzina, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania 

czasu wolnego), 

5) żywienie (np.: artykuły spożywcze), 

6) zakupy (np.: rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie), 

7) podróżowanie (np.: środki transportu i korzystanie z nich),  

8) sport (np.: dyscypliny sportu), 

9) zdrowie (samopoczucie), 

10) świat przyrody (np.: pogoda, pory roku). 

Zakres gramatyczny 

RZECZOWNIK 

Formy gramatyczne rzeczowników wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej I i II deklinacji. 

PRZYMIOTNIK 

Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych wszystkich rodzajów 

liczby pojedynczej i mnogiej, np. длинный, зимний. 

ZAIMEK 

Formy gramatyczne zaimków: osobowych, pytających, dzierżawczych, wskazujących, zaimka 

zwrotnego себя. 

LICZEBNIK 

Formy liczebników głównych od 1 do 100, formy liczebników porządkowych. 

CZASOWNIK 

Formy regularne czasu teraźniejszego, przeszłego, przyszłego. Czasownik чувствовать себя. 

PRZYSŁÓWEK 

Przyczyny, stopnia i miary, czasu, sposobu. 

PRZYIMEK 

 

III. Literatura 



1. Podręczniki do nauczania języka rosyjskiego dla szkół podstawowych dopuszczone 

przez MEN. 

2. D. Dziewanowska.: Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010. 

 

Stopień rejonowy 

 

I. Obszary umiejętności 

Jak w stopniu szkolnym oraz: 

1. Tworzenie krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych (notatka, 

ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówka, e-mail itp.). 

 

II. Treści kształcenia 

Zakres leksykalny 

Jak w stopniu szkolnym oraz w zakresie tematów: 

1) praca (np.:. popularne zawody, miejsce pracy), 

2) życie prywatne – urodziny, święta, 

3) żywienie – posiłki,  

4) korzystanie z usług,  

5) sprzęt sportowy, uprawianie sportu, obiekty sportowe, 

6) choroby, ich objawy,  

7) rośliny i zwierzęta, 

8) turystyka, orientacja w terenie. 

9) stolica Rosji. 

 

Zakres gramatyczny 

Jak w stopniu szkolnym oraz: 

RZECZOWNIK 

Formy gramatyczne rzeczowników III deklinacji. 

PRZYMIOTNIK 

Stopniowanie przymiotników. 

LICZEBNIK 

Formy liczebników głównych od 100 do 1000. 

Związek liczebników głównych z rzeczownikami ze szczególnym uwzględnieniem liczebników 1, 2, 

3, 4 oraz liczebników zakończonych na 1, 2, 3, 4. 

CZASOWNIK 

Czasowniki nieregularne 

PRZYSŁÓWEK 

Przysłówki miejsca i kierunku. 

Stopniowanie przysłówków. 

 

 

III. Literatura 
Jak w stopniu szkolnym oraz: 

1. Ginter A., Tulina-Blumental I.: Вот лексика! Repetytorium leksykalne z języka rosyjskiego 

z ćwiczeniami, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2015. 

 

Stopień wojewódzki 

 

I. Obszary umiejętności 

Jak w stopniu szkolnym i rejonowym. 

 

 

II.  Treści kształcenia 



 

Zakres leksykalny 

Jak w stopniu szkolnym i rejonowym oraz w zakresie tematów: 

1) żywienie – lokale gastronomiczne, 

2) środki płatnicze, 

3) hotel, wycieczki, 

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

5) leczenie, 

6) krajobraz, 

7) Sankt-Petersburg. 

Zakres gramatyczny 

Jak w stopniu szkolnym i rejonowym oraz: 

RZECZOWNIK 

Rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na –мя.  

Rzeczownik путь. 

PRZYMIOTNIK 

Krótka forma przymiotników w funkcji orzecznika, np. похож на дедушку. 

ZAIMEK 

Formy gramatyczne zaimków określających, przeczących i względnych. 

CZASOWNIK 

Tryb rozkazujący. 

Rekcja czasowników. 

PRZYSŁÓWEK 

Przysłówki przeczące z partykułami: ни-, не-. 

 

III. Literatura 
Jak w stopniu szkolnym i rejonowym oraz: 

1. A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – 

Bielsko-Biała 2011. 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Klauzula Informacyjna  

dla uczestników wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych (WKP), jest Śląski Kurator Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024 

Katowice; e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka. 

Inspektorem ochrony danych administratora jest Pani A. Andruszkiewicz kontakt:  

e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl, tel. 32-606-30-37 

1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

2. Dane osobowe uczestnika WKP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa; 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO; 

5. Podanie danych osobowych 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 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia laureatom/finalistom WKP. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

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

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

................................................................. 
imię/imiona i nazwisko uczestnika WKP 

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

ucznia/uczennicy klasy 

imiona i nazwiska rodziców 
(prawnych opiekunów) 

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

pełna nazwa i adres szkoły 

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

data i miejsce urodzenia  

 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki*
 ........................................  

                  (imię/imiona i nazwisko dziecka) 

do celów konkursowych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z ...................................................................................................................................................................  

(nazwa konkursu) 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.  

Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników wielokrotnych 

laureatów oraz wręczenie zaświadczeń podczas gali laureatów i publikację z niej zdjęć. 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 
(czytelny podpis wyrażającego zgodę) 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie 

al. Jana Pawła 126/130 

42-202 Częstochowa 
 

Protokół  

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego  

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Aktualna nazwa szkoły.................................................................................................................... 

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

Adres e-mail .................................................................................................................................... 

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. pobrany zestaw konkursowy został zabezpieczony 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  .....................................................  
 

Informacje o uczniach z innych szkół biorących udział w konkursie (imię i nazwisko, nazwa szkoły)

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

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

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

 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu ........................................................................  

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

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

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4A 
 

Wykaz uczniów,  
którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na stopniu szkolnym 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. 
imię i nazwisko ucznia  

(wg malejącej liczby  
uzyskanych punktów) 

data 

urodzenia 

ucznia 

miejsce 

urodzenia 

ucznia 
klasa 

liczba  

uzyskanych 

punktów 

nazwa szkoły  
w przypadku 

ucznia z innej 

szkoły 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

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

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie 

al. Jana Pawła 126/130 

42-202 Częstochowa  
/adres/ 

Protokół  

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Wojewódzka komisja konkursowa z siedzibą w Częstochowie 

 

Lp. 

imię i nazwisko członka 

wojewódzkiej komisji 

konkursowej 

funkcja podpis 

1  Koordynator stopnia rejonowego  

2  Członek  

 

stwierdza, że stopień rejonowy Konkursu zostały przeprowadzony 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 stopnia wojewódzkiego: ...........................................  

 

Załącznik: Wykaz uczestników eliminacji rejonowych
* 

 
*
Listę uczestników stopnia rejonowego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy 

Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 A 

 

 

Wykaz uczestników  

stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego
* 

 

(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów) 

 

 

 
 

 

 

 

 
*
Listę uczestników zakwalifikowanych do III stopnia konkursu należy wygenerować z platformy 

internetowej Konkursy przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 
 

Protokół  

stopnia wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Wojewódzka komisja konkursowa w składzie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

stwierdza, że stopień wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego 
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 został 

przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty. 
 

Liczba uczestników stopnia wojewódzkiego ......................................... 

 

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

 

Załącznik: Wykaz uczestników stopnia wojewódzkiego
* 

 

 

 

 
Listę uczestników stopnia wojewódzkiego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy 

Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 
 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 A 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista laureatów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

przedkłada listę laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020, 

która stanowi załącznik do protokołu.
* 

 

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

 
 

 

 
*Listę laureatów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować 

w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 6B 

 

 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista finalistów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Rosyjskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Wojewódzka komisja konkursowa w składzie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

przedkłada listę finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 

2019/2020, która stanowi załącznik do protokołu.
*
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

*Listę  finalistów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować 

w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

Karta uczestnika wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
1
 

 

1. Nazwisko ucznia 
 

2. Imię/ imiona ucznia 
 

3. Imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych 

opiekunów 

Matka/prawny 

opiekun 

 

Ojciec/prawny 

opiekun 

 

4. Pełna nazwa szkoły 
 

5. Klasa 
 

6. Adres szkoły   

7. Powiat 
 

8. Gmina  

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

10. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, 

na terenie której znajduje się szkoła 

 

11. Imię i nazwisko, stopień naukowy
2
 osoby 

przygotowującej ucznia do konkursu 

 

12. Numer kodowy wypełnia członek komisji  

konkursowej w dniu konkursu 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły  

 

 

Każdy uczestnik II i III stopnia powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły 

odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem. 

 

                                                 
1
 WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 

2
 Wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego 


