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UZUPEŁNIA UCZEŃ 
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BADANIE DIAGNOSTYCZNE 

CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI 
 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 15 stronach jest wydrukowanych 

11 zadań.  

2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi. Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

3. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL 

i przyklej naklejkę z kodem. 

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie 

z poleceniami. 

5. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD. 

6. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

7. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę  

z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 

 

8. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą. 

 

 

Powodzenia! 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 

NADZORUJĄCY 

Uprawnienia ucznia do: 
  

nieprzenoszenia 

zaznaczeń na kartę. 
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2014 
 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

45 minut 
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Zadanie 1. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz 

znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

 

1.1. Chłopiec opisuje wizytę u lekarza. TAK   NIE  

       

1.2. Chłopiec proponuje koleżance coś do jedzenia. TAK   NIE  

       

1.3. Dziewczynka opowiada, jak spędza wolny dzień. TAK   NIE  

 

 

Zadanie 2. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce,  

w którym dialog się odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce 

zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 

 

A.  B. 

 

 

 

C.  D. 

 

 

 
 

 

2.1. 2.2. 2.3. 
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Zadanie 3. (0–4) 

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj  

do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku 

pozostanie niewykorzystane. 

 

 
 

  

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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Zadanie 4. (0–5) 

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu  

w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę 

obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

4.1. Jaki sport uprawia dziewczynka? 

A. B. C. 

   

 

4.2. Czego dziewczynka nie włożyła do walizki? 

A. B. C. 

   

 

4.3. Które zdjęcie opisuje chłopiec?  

A. B. C. 
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4.4. Co chłopiec chce podarować mamie? 

A. B. C. 

   

 

4.5. Która dziewczynka wykonała wszystkie polecenia fotografa? 

A. B. C. 

   
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ OD 1. DO 4. NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 5. (0–3) 

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę  

A, B albo C. 

 

 

A. Да, с аппетитом! 

B. Да, очень вкусный! 

C. Да, с удовольствием! 

 

 

A. Как мне стыдно! 

B. Как страшно! 

C. Как я рад! 

 

 

A. На стадион. 

B. Из магазина. 

C. Возле школы. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

Тебе нравится 

этот суп? 

5.1. 

Где ты 

живѐшь? 
5.3. 

Молодец, Пѐтр!  

Ты получил  

по контрольной 

«пятѐрку». 

5.2. 
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Zadanie 6. (0–5) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja  

nie pasuje do żadnej sytuacji. 

 

 

6.1. Koleżanka pyta Cię, czego się napijesz. Co jej odpowiesz?  

   

6.2. Koleżanka zamówiła dla Ciebie pizzę. Jak jej podziękujesz?   

   

6.3. Chcesz, żeby kolega zrobił Ci coś do jedzenia. Jak go o to poprosisz?  

   

6.4. Kolega pyta Cię, co umiesz przygotować do jedzenia. Co mu odpowiesz?  

   

6.5. Kolega chce się dowiedzieć, o której godzinie jadasz kolację. Co mu odpowiesz?  

 

 

A. Классно, большое спасибо, я еѐ очень люблю! 

B. Сделай мне, пожалуйста, два бутерброда. 

C. С удовольствием, но я не умею готовить. 

D. Налей мне, пожалуйста, сок. 

E. Могу приготовить омлет. 

F. Обычно в шесть часов. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7. (0–3) 

W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe zakończenie, zgodne z treścią ilustracji. Wpisz 

znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 
 

 

7.1. На рисунке 

A. пасмурная погода.  

   

B. светит солнце.  

   

C. идѐт снег.  
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7.2. Мальчик катается на 

A. лыжах.  

   

B. санках.  

   

C. коньках.  

 

7.3. Женщина покупает 

A. чай.  

   

B. конфеты.  

   

C. пирожное.  

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 8. (0–3) 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

 

A. дети B. достать C. интересных D. красных E. получить F. родители 

 

 

 
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

  

У тебя много 8.1. _____ идей?  

Ты любишь рисовать? 

 

Стань участником конкурса рисунков  

«Мой зелѐный город»! 

 

Пришли свои работы до 30 апреля! 

 

В награду можно 8.2. _____: фотоаппарат,  

книги и фильмы на DVD. 

 

В конкурсе могут участвовать 8.3. _____  

от 5 до 10 лет. 
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Zadanie 9. (0–3) 

Zdecyduj, o kim/o czym jest każdy tekst (9.1.–9.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy 

temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje 

do żadnego tekstu. 

 

A. дедушке B. полицейском C. собаке D. учителе 

 

 

9.1. 

Его зовут Макс. Раньше он работал  

в полиции. Сейчас он уже старый – 

ему десять лет. Он белый, а хвост  

у него чѐрный. Мне нравится играть  

с ним в мяч или гулять в парке.  

Он всегда спит под кроватью в моей 

комнате. 

 9.2. 

В молодости он был известным 

спортсменом, а сейчас он на пенсии. 

Он умный, смелый и любит животных. 

К нему часто приходят внуки.  

Он помогает им делать уроки и играет 

с ними в футбол.  

Этот текст о/об .  Этот текст о/об . 

 

 

9.3. 

Он высокий и сильный. Ему 25 лет. 

Всем ученикам нашего класса 

нравятся его уроки. Он любит спорт. 

После занятий он тренирует школьную 

команду по баскетболу. 

 

Этот текст о/об . 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 10. (0–4) 

Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) 

odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst. Uwaga! Jeden tekst pozostanie 

niewykorzystany. 

 

 
 

Mama pyta: 
Anton 

odpowiada: 

Z którego 

tekstu Anton 

dowiedział  

się o tym? 

  

10.1. 

  

10.2. 

  

10.3. 

  

10.4. 

  

Да, знаю. Ты знаешь, когда будет представление? 

Да, знаю. Ты знаешь, сколько стоят яблоки? 

Да, знаю. 
Ты знаешь, кто приготовил пирог 

с яблоками? 

Да, знаю. Ты знаешь, почему надо есть яблоки? 



Strona 13 z 15 

A. B. 

  
 

C. 

Мы рады видеть вас на нашем сайте www.jabloki.ru 

Всего 2 яблока в день помогут вам быть 

здоровыми и иметь красивую улыбку! 
 

Хотите узнать больше? 

Читайте здесь 

 

D. E. 

 Новое письмо     

         От кого: paw@xyz.ru  

         Кому: ant@xyz.ru  

         Тема: Привет!  

                 Привет, Антон! 

Приходи ко мне сегодня после обеда. 

Мой папа звонил твоим родителям – 

они не против.  

Поиграем на компьютере. Мама 

испекла твою любимую шарлотку  

с яблоками из нашего сада. 

До встречи!  

Павел 

 

        
  

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

Контакт   |   Архив Искать 

Внимание – акция! 
Вкусные свежие яблоки только 

30 рублей за килограмм! 

15 рублей за килограмм для тех,  

кто купит больше 5 килограммов! 

Яблочный сок 

100% 
 

Пить холодным 

 

Сок можно хранить  

в холодильнике только 3 дня 

 

Приглашаем детей и родителей 

на спектакль 

«Зелѐное яблочко  

и его друзья» 

20 июня 19.00 

Цена билета: 150 рублей 
Информация: 23 678 54 09 
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Zadanie 11. (0–4) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 

odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 Новое письмо     

         От кого: mishka@xyz.ru  

         Кому: marta@xyz.com  

         Тема: privet  

                  

Привет, Марта! 

Как дела? Как ты себя чувствуешь? Жаль, что ты вчера не смогла пойти  

с нами на концерт.  

Нам с папой он очень понравился. Твой билет я отдал маме, но она не успела 

прийти, потому что билеты были на семь вечера, а она работала до восьми.  

А было так классно! 

Концерт закончился в девять часов вечера. После концерта продавали сувениры. 

Там были и футболки с фотографиями группы, и диски. Но я выбрал недорогой 

плакат.  

Домой мы с папой хотели вернуться на автобусе, но мы на него опоздали.  

А до метро было далеко, поэтому папа взял такси. И через пятнадцать минут мы 

были дома. 

Вот и все новости.  

Миша 

 

         

 

11.1. С кем Миша был на концерте? 

A. B. C. 

   
 

  



Strona 15 z 15 

11.2. В котором часу начался концерт? 

A. B. C. 

   
 

11.3. Что купил Миша после концерта?  

A. B. C. 

   

 

11.4. На чѐм Миша приехал домой после концерта? 

A. B. C. 

  
 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 



 

 

 


