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Wstęp

Drodzy Maturzyści!

Wyniki pierwszego egzaminu maturalnego, zgodnego z nową formułą, zostały już podsumo–
wane i przeanalizowane. Wiadomo zatem, które zadania sprawiają maturzystom największe
kłopoty, a z którymi radzą sobie lepiej. 

Niniejszym zaprezentuję wam omówienie całego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
– ustnego i pisemnego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każde zadanie skomentuję w taki
sposób, aby ułatwić wam przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu. Spróbuję pokazać wam, co
zrobić, aby wykazać się znajomością języka rosyjskiego. Wskażę, jak należy poprawnie wykonać
zadania egzaminacyjne, aby efektywnie wykorzystać czas i uzyskać jak największą liczbę punktów. 

Krok 1

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu, powinieneś zaopatrzyć się w Informator maturalny
od 2005 roku. Język rosyjski. Informator stanie się twoją podstawową lekturą. 

Pamiętaj, że egzamin maturalny z języka obcego (bez względu jakiego) sprawdza wiele
różnych umiejętności. Są one szczegółowo opisane właśnie w Informatorze maturalnym (patrz:
rozdział V – Wymagania egzaminacyjne).

Wykonując zadania maturalne, wykażesz się umiejętnościami w zakresie: rozumienia tekstów
czytanych i rozumienia tekstów ze słuchu, tworzeniem różnego rodzaju tekstów (zarówno ustnie, jak
i pisemnie), znajomością gramatyki, umiejętnością komunikowania się w określonych sytuacjach
językowych. Powinieneś  uważnie przeanalizować zakres tematyczny egzaminu 1) i zastanowić się,
który z tematów wymienionych w wykazie nie sprawia ci żadnych problemów, który znasz słabiej, 
a na który będziesz budował wypowiedź z dużą trudnością. Być może też znajdziesz w wykazie tema-
ty, których w ogóle nie znasz! 

Krok 2

Ułóż plan pracy. Zastanów się, jaki materiał musisz powtórzyć. Oceń, czego musisz się
jeszcze nauczyć. Pamiętaj, że lekcje języka rosyjskiego w szkole, zajęcia kółka języka rosyjskiego,
konsultacje  indywidualne z nauczycielem czy kursy językowe – to jeszcze nie wszystko. Na zajęciach
nauczyciel przekaże ci określoną część materiału, wyjaśni ci niektóre zagadnienia, uporządkuje
twoją wiedzę. Ale utrwalić ten materiał musisz sam, gdyż pewne umiejętności językowe należy
ćwiczyć samodzielnie. 

Powtarzaj zatem regularnie materiał w domu, nawiązuj kontakt z „żywym” językiem rosyjskim,
czytając teksty w internecie (np. krótkie informacje, reklamy, ogłoszenia, recenzje filmów), oglądaj
telewizję rosyjską. Wsłuchując się w język, przyzwyczaisz się do jego intonacji, melodii, akcentu,
wychwycisz wiele nowych słów. Sugeruję ci także, abyś wypożyczył z biblioteki (lub kupił) zbiór
przykładowych zadań egzaminacyjnych. Wydawnictw tego typu jest wiele, zapytaj więc swojego
nauczyciela, które z nich są godne polecenia. Ćwicz pisownię! Pisz jak najwięcej prac pisemnych!
Twój nauczyciel zapewne nie odmówi ci sprawdzenia twoich prac i omówienia popełnionych błędów.
Na własnych błędach człowiek uczy się najlepiej, gdyż może je świadomie wyeliminować. 

1) Informator maturalny od 2005 roku. Język rosyjski, str. 33, punkt I. 1 a–o.

4

I



5

Krok 3

Zdecyduj, na jakim poziomie będziesz zdawać egzamin maturalny. Pamiętaj, że twoja decyz-
ja dotyczy każdej części egzaminu oddzielnie. Dlaczego? Dlatego, że każda część egzaminu ma-
turalnego z języka obcego jest odrębnym egzaminem. 

Oznacza to, że możesz zdawać egzamin ustny na poziomie podstawowym, podczas gdy
pisemny – na poziomie rozszerzonym lub odwrotnie. Możesz też zdawać obydwa egzaminy  na
poziomie podstawowym lub obydwa na rozszerzonym. Wybór należy do ciebie. Oceń swoje
umiejętności i uwzględnij wymagania wyższej uczelni, na której chciałbyś studiować.  

Przeanalizuj: 

przebieg  egzaminu; 

szczegółowe wymagania egzaminacyjne  (to znaczy to, co powinieneś umieć na poziomie 
podstawowym, a co na poziomie rozszerzonym); 

swoje umiejętności; 

wymagania wybranej przez ciebie wyższej uczelni.

Dopiero potem podejmuj decyzję!

Jeśli zdajesz dwa języki – ten, który zdajesz jako nadobowiązkowy, musisz zdawać na poziomie
rozszerzonym!

Przyjrzymy się zadaniom maturalnym w taki sposób, abyś wiedział, jak  dobrze wykonać
każde z nich. Co musisz umieć? O czym musisz pamiętać? Czego nie wolno ci robić?
Przeczytaj poniższe uwagi.

Ustny egzamin maturalny 

z języka rosyjskiego 

Pamiętaj! Egzamin ustny zdajesz tylko na jednym poziomie. Oznacza to, że niezależnie od
tego, czy wybrałeś ustny egzamin maturalny na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym –  aby
zdać ustny egzamin maturalny, musisz otrzymać minimum 30% punktów możliwych do uzyskania na
danym poziomie.

Cały egzamin przebiega w języku rosyjskim. 

Kiedy wchodzisz do sali, przywitaj się: �äðàâñòâóéòå/�îáðûé äåíü. 

Przystępując do odpowiedzi, powiedz: � ãîòîâ. � íà÷íó ñ çàäàíèß íîìåð îäèí, albo �ñëè
ìîæíî, ß íà÷íó ñ çàäàíèß íîìåð äâà. Kończąc odpowiedź, powiedz: �ïàñèáî. �òî âñÞ lub
�ïàñèáî. � çàêîí÷èë.
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Egzamin ustny

– Poziom podstawowy

W  zestawie egzaminacyjnym otrzymasz dwa zadania do wykonania.

Pierwsze zadanie to „scenariusz” trzech tzw. rozmów sterowanych. 

Drugie zadanie to opis ilustracji i odpowiedź na dwa pytania zadane przez egzaminatora. 
Pytania do ilustracji znajdują się tylko w zestawie egzaminatora i usłyszysz je dopiero 
w trakcie egzaminu. Pytania te dotyczyć będą sytuacji przedstawionej na ilustracji, tj. będą 
tematycznie związane z ilustracją.

Gdy wylosujesz zestaw – przygotowujesz się do odpowiedzi. 

Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

Na przygotowanie się do całego egzaminu masz tylko 5 minut. Musisz ten czas wykorzystać 

w sposób najbardziej efektywny. Nie pisz całych dialogów! Nie pisz całego opisu ilustracji! Nie

zdążysz przygotować się do odpowiedzi na oba zadania. Wypisz natomiast podstawowe słow-

nictwo, które umożliwi ci wykonanie zadania! Jeżeli w trakcie odpowiedzi, pod wpływem stresu,

zapomnisz rzadziej używane słowa lub wyrażenia – będziesz mógł wesprzeć się notatkami. 

Analizujesz zadanie 1 – dialogi. 

Zwróć uwagę na wskazówkę, kto rozpoczyna rozmowę!

W scenariuszu zawarte są informacje, np.: określające osobę, z którą rozmawiasz. Zawsze 
zatem stosuj się ściśle do tych wskazówek. Jeśli rozmawiasz z dorosłym, „znajomym” – zwróć
się do niego w następujący sposób: �èêîëàé �èêîëàåâè÷; �íäðåé �åòðîâè÷; �ííà 
�àâëîâíà, czy �ðèíà �åðãååâíà. Jeśli rozmawiasz z kasjerem, kelnerem, z pracownikiem 
informacji czy sprzedawcą w sklepie i nie znasz jego imienia i imienia odojcowskiego – 
zwracaj się do niego, używając formy �û, �àñ, �àì itd. Wykażesz się wtedy znajomością 
normatywnych form grzecznościowych. 

Rolę twojego rozmówcy odgrywa egzaminator. Jeśli rozmawiasz z „kolegą” – zwracasz się do
egzaminatora na „ty”. Nie bój się tego. Egzaminator nie obrazi się na ciebie. 

Masz przeprowadzić w miarę naturalną rozmowę. Nie możesz dokładnie przewidzieć, co 
powie twój rozmówca – egzaminator. Natomiast zawsze możesz poprosić egzaminatora 
o powtórzenie zdania, pytania. Powiedz wtedy: �çâèíèòå, ß íå ðàññëûøàë. �îâòîðèòå, 
ïîæàëóéñòà. / �óäüòå äîáðû, ïîâòîðèòå âîïðîñ, ß íå ðàññëûøàë.

Scenariusz rozmów nie zawiera zdań przeznaczonych do tłumaczenia. Na przykład jeśli 
z polecenia wynika, że masz zapytać o pociąg, a ty nie pamiętasz, jak zapytać o pociąg 
pospieszny – zapytaj o osobowy.

Nie próbuj w panice przypominać sobie brakujących słów czy wyrażeń. Zastąp je innymi. 
Powiedz to samo – innymi słowami. W trakcie egzaminu nie dysponujesz dodatkową 
pomocą. Nie masz słownika!
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Prowadząc z egzaminatorem rozmowę, nie musisz się „rozgadywać”. Komisja ocenia realiza-
cję poszczególnych części zadania. Ocenia przekazanie konkretnych informacji, zadanie 
konkretnych pytań. W twojej odpowiedzi nie może zabraknąć żadnej ze wskazanych 
w scenariuszu informacji. Staraj się jednak używać w miarę zróżnicowanego słownictwa – 
za bogactwo językowe też będziesz oceniany!

Twoje umiejętności językowe komisja oceni łącznie, tj. za oba zadania (maksymalnie – 5 
punktów). Jeśli więc w ogóle nie przystąpisz do odpowiedzi na jedno z zadań, komisja nie 
może przyznać ci więcej niż 3 punkty za umiejętności językowe!

Analizujesz zadanie 2 – ilustrację. 

Pamiętaj o trzech elementach odpowiedzi, które w skrócie można określić jako: kto; gdzie 
jest/znajduje się; co robi.
Opis ilustracji musi być uporządkowany, logiczny i konsekwentny. Działaj zatem „od ogółu
do szczegółu” lub odwrotnie.
Aby dobrze opisać ilustrację, musisz znać i pamiętać:

nazwy kolorów,
słownictwo związane z opisem zewnętrznym człowieka,
słownictwo związane z ubiorem człowieka,
słownictwo związane z opisem miasta, ulic, wsi, mieszkania itp.,
słownictwo związane z opisem czynności wykonywanych przez ludzi.

Przykładowy 

zestaw egzaminacyjny

Zadanie 1 

ROZMOWY STEROWANE

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

A     Uzyskiwanie i udzielanie informacji 

W czasie pobytu w Rosji źle się poczułeś. Dzwonisz po pogotowie:

poinformuj co ci dolega,
podaj swój adres,
dowiedz się o cenę wizyty lekarskiej.

(rozmowę rozpoczyna egzaminator)

B    Relacjonowanie

Jesteś w Rosji. Rozmawiasz z kolegą – Rosjaninem. Opowiedz mu, jak spędziłeś weekend:

jaka była pogoda,
dokąd pojechałeś,
co ciekawego widziałeś.

(rozmowę rozpoczyna egzaminator)
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C     Negocjowanie

Gościsz u siebie w domu Rosjanina. Twój gość zapowiada, że wróci do domu późną nocą. Wiesz, że to
niebezpieczne:

wyraź swoje niezadowolenie z tego powodu, 
wytłumacz mu, dlaczego tak uważasz,
zaproponuj kompromisowe rozwiązanie problemu.

(rozmowę rozpoczyna egzaminator)

Zadanie 2 

ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

1. �àê òû äóìàåøü, ñ÷àñòëèâû ëè äåòè â ýòîé ñåìüå?

2. �ò ÷åãî, ïî-òâîåìó, çàâèñèò ñåìåéíîå ñ÷àñòüå?

(te pytania znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminatora)

Przeanalizujmy ten zestaw.

Zadanie 1

Sytuacja a: 

Wyobraźmy sobie, że ta rozmowa przebiega w następujący sposób:

Rozpoczyna egzaminator.

E. � âàñ ñëóøàþ!
Z. �íå íóæåí âðà÷! �ðèåçæàéòå!
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E. �àø àäðåñ!
Z. �óøêèíà 4, êâàðòèðà 2.
E. �äèòå. �êîðàß âûåçæàåò.
Z. �û íå çíàåøü, ñêîëüêî ß çàïëà÷ó çà êîíñóëüòàöèþ? �òî äîðîãî ñòîèò?
E. � ñîæàëåíèþ, íå çíàþ. 

Podsumujmy:

poinformuj go co ci dolega – brak informacji;
podaj swój adres –  informacja jest;
dowiedz się,  czy wizyta lekarska jest droga – informacja jest.

Zdający nie poinformował, co mu dolega –  za odpowiedź otrzyma 2 punkty zamiast możliwych 3.

W jaki sposób możesz przygotować się i przeprowadzić tę rozmowę tak, aby uzyskać 
3 punkty za przekaz informacji?

Po pierwsze –  sprawdzasz, z kim będziesz rozmawiać. To pracownik pogotowia. Musisz zwracać
się do niego �û.

Po drugie –  sprawdzasz, kto rozpoczyna rozmowę. To egzaminator. Prawdopodobnie zapyta: �åì
ß ìîãó âàì ïîìî÷ü? albo �êîðàß ïîìîùü. � âàñ ñëóøàþ.

Ty: �îáðûé âå÷åð! � óïàë(a). � ìåíß ñèëüíî áîëèò íîãà. 

Dalej: � æèâó â ãîñòèíèöå „�îñêâà”, íà óëèöå �àðøàâñêîé â äîìå íîìåð 2,

albo �îé àäðåñ – óëèöà �óøêèíà 3, êâàðòèðà 2!

Dalej: �êàæèòå, ïîæàëóéñòà, ñêîëüêî ñòîèò âûçîâ âðà÷à?

albo �êàæèòå, ïîæàëóéñòà, ñêîëüêî ìíå ïðèäÞòñß çàïëàòèòü?
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�äðàâñòâóé(òå)!

�îáðîå óòðî!

�îáðûé äåíü!

�îáðûé âå÷åð!

�ðèâåò! �àä(a)  òåáß/âàñ 

âèäåòü!

� âàñ ñëóøàþ!

�ëëî!

�î ñâèäàíèß!

�î çàâòðà!

�î âñòðå÷è!

�ñåãî äîáðîãî!

�îêà!

�çâèíèòå, íî ß íå çíàþ.

�çâèíèòå, íî ß íå óìåþ

âàì ïîìî÷ü.

�îìîãèòå ìíå, ïîæàëóéñòà.

�àéòå, ïîæàëóéñòà...

�çâèíèòå, âû...

�àê äåëà?

�û íå çíàåòå...

�êàæèòå, ïîæàëóéñòà...

�û íå ñêàæåòå...

�óäüòå äîáðû, ñêàæèòå...

�îâîðèòå, ïîæàëóéñòà, ìåäëåííåå!

�îâòîðèòå, ïîæàëóéñòà!

�îìîãèòå, ïîæàëóéñòà.

Poniższe wyrażenia mogą być przydatne w prowadzeniu rozmów punktu A. 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji i wskazówek:

?



Sytuacja b:

Po pierwsze –  sprawdzasz, z kim będziesz rozmawiać. To kolega. Możesz mówić do niego òû.

Po drugie –   opowiadasz o wydarzeniu z przeszłości – użyj czasu przeszłego.

Po trzecie – sprawdzasz,  kto rozpoczyna rozmowę. To egzaminator. Prawdopodobnie zapyta: �òî
òû äåëàë âî âðåìß âûõîäíûõ? �äå òû ïðîïàäàë?

Ty, uważnie kierując się wskazówkami z zestawu, rozpoczynasz „opowiadanie”. Zanotowałeś
wyrażenia, których użyjesz:

�îãîäà – ïðåêðàñíàß, ñîëíå÷íàß;  �ûëî òåïëî; 

�êñêóðñèß ïî �îñêâå; 

�ðåìëü; �ðàñíàß ïëîùàäü, �ðåòüßêîâñêàß ãàëåðåß. 

Uwaga! Może zdarzyć się tak, że bez trudu zrealizujesz kolejne punkty wypowiedzi,
a egzaminator nie będzie ci przerywać. Egzaminator, w roli twojego rosyjskiego kolegi, 
zakończy rozmowę. Niech cię to nie peszy. 

Sytuacja c:

Po pierwsze –  sprawdzasz, z kim będziesz rozmawiać. To kolega. Możesz mówić do niego òû.

Po drugie – sprawdzasz, kto rozpoczyna rozmowę. To egzaminator. 

Przemyśl przebieg dyskusji: sprzeciw możesz wyrazić w następującysposób: � íå ñîãëàñåí; �åáå
íåëüçß; �îäèòåëè íå ðàçðåøàþò...

Argumenty: ýòî îïàñíî; òåìíî, ìíîãî õóëèãàíîâ.

Kompromis: ïîåäó ñ òîáîé, âåðíÞìñß íà òàêñè.
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�äíàæäû...

�âà äíß òîìó 
íàçàä...

�îãäà-òî...

�à ïðîøëîé 
íåäåëå...

�ðåäñòàâü ñåáå...

�ðóäíî ïîâåðèòü, 
íî...

�ñÞ íà÷àëîñü ñ òîãî,
÷òî...

�íà÷àëà...

�îñëå îáåäà...

�îòîì...

�àêîíåö...

� òàê âñÞ ýòî
çàêîí÷èëîñü.

�òî âñÞ.

Poniższe wyrażenia mogą być przydatne w prowadzeniu rozmów punktu B. 
Relacjonowanie:

� ýòîãî íèêîãäà 

íå çàáóäó.

�òîãî íèêàê íå

çàáûòü.

� ñîæàëåíèþ,...

� ñ÷àñòüþ,...

!



Zadanie 2

W tym zadaniu powinieneś opisać ilustrację, a następnie odpowiedzieć na dwa pytania.
Pytania znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminatora. Wyobraźmy sobie, że zdający opisał ilus-
trację w następujący w sposób:

�à êàðòèíêå ß âèæó ñåìüþ. �îäèòåëè è äåòè ñìîòðßò òåëåâèçîð. �à ýêðàíå òåëåâèçîðà –
ìóëüòèê.�èëüì äëß äåòåé. �åòè ìàëåíüêèå. �ì ëåò 5 – 6. �àìà óëûáàåòñß.

Powyższy opis ilustracji jest niepełny i nieco chaotyczny. Zdający nie powiedział, gdzie znaj-
duje się rodzina. Opis osób jest bardzo ogólny. Zdający otrzyma za opis ilustracji 1 punkt (na 2 punk-
ty możliwe). 

Egzaminator zada pytanie: �àê òû äóìàåøü, ñ÷àñòëèâû ëè äåòè â ýòîé ñåìüå?

Zdający: �íè ñ÷àñòëèâû, ïîòîìó ÷òî îíè ñ ðîäèòåëßìè, âìåñòå ñìîòðßò òåëåâèçîð.

Egzaminator zada pytanie: �ò ÷åãî, ïî–òâîåìó, çàâèñèò ñåìåéíîå ñ÷àñòüå?

Zdający: �÷àñòüå çàâèñèò îò òîãî, ëþáßò ëè ëþäè äðóã äðóãà. �íî çàâèñèò òàêæå îò 
òîãî, åñòü ëè ó ëþäåé äåíüãè. �þäè ñ÷àñòëèâû, êîãäà ó íèõ åñòü êâàðòèðà è õîðîøàß 
ðàáîòà.

A w jaki sposób można wykonać to zadanie lepiej, dokładniej? Zastanówmy się.

Wypisz wyrażenia, które mogą ci się przydać do opisania ilustracji:

KTO: ÷åòûðå ÷åëîâåêà (...) ñåìüß, ìîëîäûå ìàìà è ïàïà, äâîå äåòåé, ìàìà 
êðàñèâàß,... � íåÞ ðóìßíîå, êðóãëîå... ëèöî. �îëîñû... �íà îäåòà â...  �ßäîì ñ íåé... 
ñûí – ... è  äî÷ü...  �àïà – ...

GDZIE JEST: îíà â êîìíàòå. �òî íàâåðíîå ãîñòèíàß, ïîòîìó ÷òî òàì...  � âèæó...

CO ROBI: �ñå îíè ñèäßò íà äèâàíå... ñìîòðßò òåëåâèçîð. �àìà îáíèìàåò äåòåé.  
�à ëèöå ó ìàìû ß âèæó óëûáêó.

�íå êàæåòñß, ÷òî îíè ñìîòðßò ìóëüòèê – ôèëüì äëß äåòåé.  

�î–ìîåìó, îíè äîâîëüíû, ÷òî âìåñòå ïðîâîäßò ñâîáîäíîå âðåìß äîìà. 
�íè îòäûõàþò.
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�î-ìîåìó,... 

�î ìîåìó ìíåíèþ...

� ñ÷èòàþ, ÷òî...

� äóìàþ, ÷òî...

� ïðåäëàãàþ...

�àâàé, ïîéäÞì... 

�àâàé, ñõîäèì...

� ñ âàìè íå ñîãëàñåí / íå ñîãëàñíà...

�àê íåëüçß...

�òî íåâîçìîæíî...

�û íå ïðàâû...

�è â êîåì ñëó÷àå!

�÷åíü æàëü, íî...

�ïàñèáî, íå õî÷ó...

�ïàñèáî, íî ß íå ìîãó...

� ìåíß äðóãîå ìíåíèå!

� ñîìíåâàþñü, ÷òî... 

�û ìåíß íå ïîíßëè... 

� îäíîé ñòîðîíû... 

� äðóãîé ñòîðîíû...

�îíå÷íî!

�áßçàòåëüíî!

�ïàñèáî!

� î÷åíü ðàä(à)!

�ðåêðàñíàß èäåß!

�û ïðàâ(a)!

Poniższe wyrażenia mogą być przydatne w prowadzeniu rozmów punktu C. 
Negocjowanie:



Zastanów się, jak można odpowiedzieć na pytania egzaminatora: 

�àê òû äóìàåøü, ñ÷àñòëèâû ëè äåòè â ýòîé ñåìüå?

� ýòîé ñåìüå, íàâåðíîå, âñÞ õîðîøî. �à èëëþñòðàöèè ß âèæó âåñÞëûõ äåòåé, îíè 
óëûáàþòñß. �íè õîðîøî îäåòû, îíè ñèäßò â êðàñèâîé êîìíàòå. �åòè ñ èíòåðåñîì 
ñìîòðßò òåëåâèçîð, òàì èäÞò ìóëüòèê. �íå êàæåòñß, ÷òî ýòî âåñÞëûé ôèëüì äëß 
äåòåé. �íè ñèäßò ñ ðîäèòåëßìè, êîòîðûå ñìîòðßò íà ñâîèõ äåòåé ñ ëþáîâüþ. �ñÞ 
ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè ñ÷àñòëèâû. 

Wyrażasz swoje zdanie na temat „czy dzieci są szczęśliwe” i od razu uzasadniasz je na
podstawie ilustracji.

�ò ÷åãî, ïî–òâîåìó, çàâèñèò ñåìåéíîå ñ÷añòüå? 

�î ìîåìó ìíåíèþ, ÷òîáû ñåìüß áûëà ñ÷àñòëèâà, ëþäè äîëæíû ëþáèòü äðóã äðóãà. 
�íè äîëæíû ðàáîòàòü è õîðîøî çàðàáàòûâàòü. �îãäà ëþäè ëþáßò äðóã äðóãà, êîãäà 
ó íèõ íåò ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì – îíè ñ÷àñòëèâû. �îäèòåëè âñåãäà ñ÷àñòëèâû, åñëè 
ó íèõ çäîðîâû äåòè. � åñëè ó ðîäèòåëåé åñòü è äåíüãè – èì è äåòßì ëåã÷å æèòü.

Uwaga! 

Za każdą rozmowę z zadania 1 możesz otrzymać maksymalnie 3 punkty – razem 9. 

Za rozwiązanie zadania 2 możesz  otrzymać maksymalnie 6 punktów:  2 za opis ilustracji, 
i po 2 punkty za odpowiedź na każde z dwóch pytań. 

Komisja egzaminacyjna ma do dyspozycji jeszcze 5 punktów, które przyznaje ci za zaprezen-
towane umiejętności językowe. Tu oba zadania oceniane są łącznie. 

Za cały egzamin możesz otrzymać maksymalnie  20 punktów. 

Jeśli wciąż jeszcze masz wątpliwości, jak oceniany jest egzamin – zajrzyj do Informatora 2).  

2) Informator maturalny od 2005 roku. Język rosyjski, str. 19.
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�òî öâåòíàß ôîòîãðàôèß.

�à èëëþñòðàöèè ß âèæó...

�à ïåðâîì ïëàíå ß âèæó...

�à âòîðoì ïëàíå...

�îñåðåäèíå...

� öåíòðå...

� îêíà..., ðßäîì ñ...

�îçëå... 

W opisie możesz użyć np. takich wyrażeń:

�î-ìîåìó,...

�î ìîåìó ìíåíèþ...

� ñ÷èòàþ, ÷òî...

� äóìàþ, ÷òî...

�íå êàæåòñß, ÷òî...

Aby wyrazić własną opinię, możesz użyć takich zwrotów:



Egzamin ustny – Poziom rozszerzony

Po wylosowaniu zestawu masz 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Egzamin ten
(podobnie jak egzamin na poziomie podstawowym) odbywa się w języku rosyjskim. 

Pamiętaj, że w ciągu tych 15 minut nie możesz zapisać całej wypowiedzi. Kwadrans to nie-
wiele czasu! Zdążysz jedynie przyjrzeć się zadaniom, przeanalizować je, przemyśleć swoją odpo-
wiedź i zanotować kluczowe słowa i wyrażenia. 

Nie będziesz dysponować słownikiem! 

Zadanie 1

Zadanie 1 polega na przeprowadzeniu rozmowy na temat związany z materiałem ilustracyjnym, nazy-
wanym też materiałem stymulującym. 

Twoim zadaniem będzie samodzielne zaprezentowanie materiału w odniesieniu do poruszo-
nych w nim zagadnień, a następnie rozmowa na ten temat z egzaminatorem. Udzielisz odpowiedzi
na kilka pytań (4–5), dotyczących omawianego problemu. Twoje odpowiedzi stanowią test sprawdza-
jący twoją umiejętność interpretowania materiału oraz wyrażania i uzasadniania opinii. 

Pytania znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminującego. 

Liczba punktów, którą możesz uzyskać za tę część egzaminu zależy od:

umiejętności pełnego zaprezentowania materiału – maksymalnie 2 punkty;
umiejętności interpretowania materiału i wyrażania opinii – maksymalnie 4 punkty. 

Za zadanie 1 możesz otrzymać maksymalnie 6 punktów.

Zadanie 2

Zadanie 2 składa się z dwóch części.

W części pierwszej zdający dokonuje prezentacji jednego z dwóch tematów zamieszczonych
w zestawie. Prezentacja tematu trwa około 3 minut. 

W części drugiej zdający prowadzi z egzaminatorem dyskusję na zaprezentowany temat.
Prezentacja tematu powinna być poprawnie skonstruowana. Powinna – jak każda logiczna
wypowiedź – zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

Liczba punktów, którą możesz uzyskać za tę część egzaminu zależy od: 

umiejętności zaprezentowania tematu (bogata treść, wielostronne ujęcie tematu, logiczna 
konstrukcja wypowiedzi) – maksymalnie 3 punkty;
umiejętności podjęcia dyskusji (uzasadnienia i obrony swojej opinii, argumentacji) – maksy-
malnie 4 punkty.

Za zadanie 2. możesz otrzymać maksymalnie 7 punktów. 
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Pamiętaj, że umiejętności językowe oceniane są za oba zadania łącznie (maksymalnie 
7  punktów). Zatem z egzaminu ustnego, maksymalna liczba punktów wynosi 20.

Jak przygotować się do odpowiedzi na zadanie 1?

Ad. Zadanie 2 

Każdy „materiał stymulujący” składa się z kilku ilustracji podporządkowanych jednemu
zagadnieniu. Zakres poruszanych tu problemów zawsze  dotyczy tematyki określonej w Informato-
rze, w Standardach wymagań egzaminacyjnych 3). 

Oprócz ilustracji, w materiale mogą znajdować się wyniki ankiet, schematy, hasła, nagłówki
artykułów z gazet. Pamiętaj, że w poleceniu zawarte są wskazówki dotyczące materiału. Skorzystaj 
z nich! W swojej wypowiedzi odnieś się do tych dyspozycji – mogą one być jednocześnie planem
twojej wypowiedzi.

Pierwsze pytanie jest takie samo dla wszystkich zestawów. Za odpowiedź na nie możesz
otrzymać 2 punkty, pod warunkiem, że dokonasz pełnej prezentacji materiału. Twoim zadaniem jest
nie tyle szczegółowe opisanie każdego elementu materiału stymulującego, ile przeanalizowanie go
pod kątem omawianego zagadnienia. Powiedz, co widzisz na każdym obrazku (ogólnie) i w jaki
sposób wiąże się on z poruszanym problemem. 

Dalej mówisz o problematyce podjętej w materiale.

3) Informator maturalny od 2005 roku. Język rosyjski, str. 33, p. I. 1
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�à ïðåäñòàâëåííîì ìàòåðèàëå ß âèæó...

�à èëëþñòðàöèßõ ïðåäñòàâëåíû...

�à ïåðâîé ôîòîãðàôèè...

�à âòîðîé èëëþñòðàöèè...

� âèæó òàêæå òàáëèöó (ñõåìó, ëîçóíã, ðåçóëüòàòû îïðîñà), íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû...

W realizacji tej części zadania przydadzą ci się np. takie sformułowania:

�àòåðèàë èëëþñòðèðóåò ïðîáëåìó...

�äåñü çàòðîíóòà ïðîáëåìà...

�ñÞ ýòî êàñàåòñß âîïðîñà...

�ñå ýòè èëëþñòðàöèè îáúåäèíßåò ïðîáëåìà (âîïðîñ)... 

�åçóëüòàòû îïðîñà ïðèâîäßò ê âûâîäó, ÷òî...

�íàëèç...

�à îñíîâàíèè ýòîãî ìàòåðèàëà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî...

W realizacji tej części zadania przydadzą ci się np. takie sformułowania:

?
!



W momencie, gdy skończysz swoją wypowiedź, egzaminator zada ci cztery pytania. Będą
one ściśle dotyczyć twojej interpretacji materiału stymulującego, a także twojego zdania na temat
poruszanego problemu.

Przeanalizujmy przykładowy stymulus:
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�î-ìîåìó...

�î ìîåìó ìíåíèþ...

� ñ÷èòàþ, ÷òî...

Aby przedstawić własną opinię, przypomnij sobie poniższe zwroty:

� äóìàþ, ÷òî...

�íå êàæåòñß, ÷òî...

� ñêàçàë(à)  áû, ÷òî...



Co zdający może powiedzieć? Spróbuj wykonać to zadanie samodzielnie, a potem przeczytaj
przykładowe rozwiązanie tego zadania. 

Krótki wstęp: 

�òîò ìàòåðèàë çàòðàãèâàåò ïðîáëåìó áåçîïàñíîñòè íà àâòîäîðîãàõ/äîðîæíîãî äâèæåíèß. 

Dalej zdający omawia po kolei każdy element stymulusa:

�à ïåðâîé ôîòîãðàôèè, ñïðàâà, ß âèæó ìèëèöèîíåðà, êîòîðûé ïðîâåðßåò äîêóìåíòû ó
âîäèòåëß ìàøèíû. �òî õîðîøî, êîãäà ìèëèöèîíåðû íàâîäßò ïîðßäîê íà óëèöàõ áîëüøèõ
ãîðîäîâ. �à ðèñóíêå ðßäîì ß âèæó êðóæêó ïèâà! �èëèöèîíåð, íàâåðíßêà, ïðîâåðèò òðåçâ ëè
âîäèòåëü èëè íåò. �üßíûå âîäèòåëè çà ðóëÞì – ýòî îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí äîðîæíî –
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

�à ñëåäóþùåé êàðòèíêå ìèëèöèîíåð ðàçãîâàðèâàåò ñ äåòüìè â øêîëå. �í îáúßñíßåò èì
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèß.

�à ïîñëåäíåé èëëþñòðàöèè ß âèæó ðåáÞíêà   â áîëüíè÷íîé êðîâàòè. �í âåñü â áèíòàõ. �í,
íàâåðíîå,  ïîñòðàäàë â êàêîé–òî êàòàñòðîôå. 

�àçåòíûå öèòàòû è äàííûå ïðèâåäÞííûå â ìàòåðèàëå ãîâîðßò î òîì, ÷òî ÷èñëî äîðîæíî-òðà-
íñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ðàñòÞò. �ðè÷èíû ýòèõ ïðîèñøåñòâèé ðàçíûå. �åêîòîðûå
êàòàñòðîôû ïðîèñõîäßò ïî âèíå ïåøåõîäîâ. �àñòü ��� ïî âèíå âîäèòåëåé. �íè ïðåâûøàþò
ñêîðîñòü, âîäßò ìàøèíó â íåòðåçâîì ñîñòîßíèè. �îïðîñ â òîì, êàê ïðîòèâîäåéñòâîâàòü
ýòîìó ßâëåíèþ. �äèí èç ñïîñîáîâ – êîíêóðñû òàêèå êàê „�àìûé âåæëèâûé âîäèòåëü”.

W ten sposób zdający  scharakteryzował każdy element materiału ilustracyjnego zgodnie 
z dyspozycjami podanymi w poleceniu.

Zdający powiedział: 

o przyczynach wypadków drogowych: �üßíûå âîäèòåëè çà ðóëÞì...; �íè ïðåâûøàþò 
ñêîðîñòü; ��� ïî âèíå ïåøåõîäîâ;

o następstwach nieszczęśliwych wypadków: �í  [...] ïîñòðàäàë â êàòàñòðîôå;

o sposobach walki z piractwem drogowym: �èëèöèîíåð, íàâåðíßêà, ïðîâåðèò òðåçâ 
ëè âîäèòåëü èëè íåò. �üßíûå âîäèòåëè çà ðóëÞì – ýòî îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí 
äîðîæíî– òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

W trakcie wypowiedzi zdający odniósł się również do ogłoszenia o konkursie, danych z tabel-
ki i do rysunku (kufel piwa). Za taką wypowiedź może on otrzymać pełne 2 punkty. 

Teraz zdający musi zmierzyć się z pytaniami.

Oto pytania w zestawie egzaminatora:

1. �ïèøè ïðåäñòàâëåííûé ìàòåðèàë è îïðåäåëè åãî ãëàâíóþ òåìó.

2. �à îñíîâàíèè ìàòåðèàëà ñêàæè, êàêîâû ãëàâíûå ïðè÷èíû äîðîæíî–òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé?

3. �àêîâû ïîñëåäñòâèß íàðóøåíèß ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèß?

4. �àêèå èç ôîðì ïðîôèëàêòèêè ���, ïðåäñòàâëåííûõ â ìàòåðèàëå, ßâëßþòñß, ïî–
òâîåìó, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè? 

5. �òî åùÞ, ïî–òâîåìó, ñëåäóåò ñäåëàòü, ÷òîáû ñîêðàòèòü ÷èñëî àâàðèé íà äîðîãàõ 
íàøåé ñòðàíû?

Pierwszego pytania egzaminator nie będzie już zadawać, ponieważ materiał został przez zda-
jącego opisany w sposób dostatecznie szczegółowy i w ścisłym powiązaniu z tematem.
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Jak odpowiedzieć na pozostałe pytania? Spróbuj wykonać to ćwiczenie samodzielnie.

Ad. Zadanie 2 

Jak przygotować się do prezentacji tematu?

Zadanie składa się z dwóch części – prezentacji tematu i dyskusji.
W zestawie podane są dwa tematy. Sam musisz zdecydować, który z nich wybierzesz.
Przy wyborze tematu powinieneś kierować się następującymi elementami:

który temat wydaje ci się bardziej ciekawy,  a zarazem przystępny;
do którego masz większy, bogatszy zasób słownictwa;
który z nich potrafisz ująć z różnych punktów widzenia.

Pamiętaj, że poczujesz się dużo pewniej, jeśli w domu przećwiczysz (nawet po polsku) 3-mi-
nutowe wypowiedzi na tematy sformułowane na podstawie określonego w Informatorze zakresu te-
matycznego 4).

Naucz się pisać w punktach plan wypowiedzi.

Przeanalizujmy przykładowy temat: 

W ostatnim czasie wiele młodych osób poświęca się tylko pracy. Jakie są pozytywne i ne-
gatywne strony tego zjawiska? Powiedz, co myślisz na ten temat.  

Uwaga! Ujęcie tematu powinno być wieloaspektowe.

Zastanówmy się nad przykładowymi aspektami tego tematu:

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że dobrą pracę trudno znaleźć – tak więc, jak się ma 
pracę, trzeba ją cenić.

Każdy człowiek musi szanować pracę ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy.

Młodzi ludzie poprzez ciężką pracę pragną osiągnąć sukces.

Dobrze płatna praca wymaga od ludzi dużych nakładów czasu, a wysokie zarobki zapewniają
dobrobyt, zapewniają odpowiedni komfort życia, zapewniają bezpieczną starość. 

Z drugiej strony: młodzi ludzie dużo czasu spędzają w pracy, nie mają życia towarzyskiego 
– późno zakładają rodziny. 

Jeśli założą rodzinę – dobrobyt okupiony jest brakiem czasu dla dzieci, dla rodziny. Ciągła 
nieobecność w domu prowadzi często do rozpadu rodziny. 

Ciężka praca powoduje stres, choroby, np. zawał serca. Bardzo częstym schorzeniem jest 
pracoholizm.

Podsumowanie: ważne jest, by ustalić w swoim życiu priorytety i odnaleźć złoty środek, zrównoważyć
czas  poświęcany pracy z czasem dla siebie, dla rodziny.

Jak może wyglądać twój plan do powyższego tematu? 

� ïîñëåäíåå âðåìß ìîëîäûå ëþäè ïîñâßùàþò âñÞ âðåìß ðàáîòå. �àêîâû ïîëîæèòåëüíûå
è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ýòîãî ßâëåíèß?  �òî òû äóìàåøü ïî ýòîìó ïîâîäó?

4) Informator maturalny od 2005 roku. Język rosyjski, str. 33, punkt I. 1 a–o.
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Wstęp – Uzasadnienie wyboru tematu: 

�òà òåìà àêòóàëüíà, ìíîãî ñòàòåé â ãàçåòàõ...

Twoja opinia: 

�òîò òåçèñ àêòóàëåí... è ß âïîëíå ñîãëàñåí ñ...

Rozwinięcie: 

�ûñîêàß çàðïëàòà, âûñîêîîïëà÷èâàåìàß ðàáîòà, îáåñïå÷èâàåò æèçíü íà âûñîêîì óðîâíå...

Argumenty „za”:

�ûñîêàß çàðïëàòà îáåñïå÷èâàåò æèëüÞ, îòïóñê â òÞïëûõ ñòðàíàõ/íà îñòðîâàõ, ïóòåøåñòâèß,
ãàðàíòèß äîñòàòî÷íî âûñîêîé ïåíñèè, íàëè÷èå äåíåã, íà êîòîðûå ìîæíî...

�îñëå ó÷Þáû ìîëîäûå ëþäè íà÷èíàþò ðàáîòàòü è...

Argumenty „przeciw”: 

íî ó íèõ íåò ñåìüè, îíè äîëãî íå âñòóïàþò â áðàê, èì íåãäå..., èì íå ñ êåì...
�ñëè åñòü ñåìüß – òî îíè..., ñòðåññ..., áîëåçíè...

Podsumowanie: 

÷åëîâåê äîëæåí ïîäóìàòü/çàäóìàòüñß íàä ýòèì...,  ðåøèòü, âûáðàòü...

Uzupełnij ten plan prezentacji tematu. Na jego podstawie spróbuj wygłosić prezentację.
Sprawdź, ile czasu zajmie ci wypowiedź.

Już wcześniej przedstawiłam zestaw zwrotów, które ułatwią ci wyrażanie opinii.
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âî-ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, â-òðåòüèõ, ñíà÷àëà, äàëüøå, ïîòîì

ñ îäíîé ñòîðîíû..., ñ äðóãîé ñòîðîíû...

íàêîíåö, â èòîãå, â ðåçóëüòàòå, èìåííî, âïðî÷åì, ìåæäó ïðî÷èì, ïðåæäå âñåãî, êñòàòè,
êîðî÷å ãîâîðß

W celu uporządkowania wypowiedzi możesz użyć następujących sformułowań:

� ñ÷àñòüþ...

� ñîæàëåíèþ...

�îæíî ñêàçàòü...

�ëåäóåò çàìåòèòü...

� ìåíß äðóãîå ìíåíèå, 

�òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî... 

�à îñíîâå âûøåñêàçàííîãî ìîæíî çàìåòèòü...

Na poziomie rozszerzonym używaj również takich zwrotów:



Pamiętaj, że każda prezentacja ma trwać około 3 minut. Jeśli będziesz mówić zbyt długo –
komisja przerwie twoją wypowiedź. 

Nie musisz używać wszystkich argumentów w wypowiedzi. Pamiętaj, że pozostałych argu-
mentów użyjesz w dyskusji.  

W trakcie twojej wypowiedzi egzaminator zanotuje (niech cię to nie peszy!) niektóre twoje
stwierdzenia. Zrobi to po to, aby w dyskusji zapytać cię o nie, poprosić cię o uzasadnienie twoich
opinii. Będzie podważać twoje tezy, poddawać je w wątpliwość. Odpowiadaj na jego pytania spokoj-
nie i uważnie. Egzaminator zada ci pytania tylko po to, aby sprawdzić, czy potrafisz bronić swojego
zdania/swojej opinii. 

Uwaga! Jeśli twoja wypowiedź będzie nie na temat – prezentacja nie zostanie oceniona.

A oto przykładowe tematy. Przeanalizuj każdy z nich, ułóż plan prezentacji, spróbuj ją wygłosić. 

�å èìååò çíà÷åíèß íàø âíåøíèé âèä. �àæíî òî, êòî êàê ñåáß âåäÞò, òî åñòü íàøå 
ïîâåäåíèå. �û ñîãëàñåí ñ ýòèì ìíåíèåì? �ûñêàæè ñâîþ òo÷êó çðåíèß.

� ðåçóëüòàòå ãëîáàëèçàöèè ãîñóäàðñòâà âî âñÞì ìèðå ñòàíîâßòñß âñÞ áîëåå 
ïîõîæèìè äðóã íà äðóãà. �û ñîãëàñåí ñ ýòèì ìíåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê �îññèè? �òî 
òû îá ýòîì äóìàåøü?

� ïîñëåäíèå ãîäû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ çàïðåùåíî êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 
�ûñêàæè ñâîÞ ìíåíèå íà ýòó òåìó. 

�åëîâåê äîëæåí âçßòü íà ñåáß îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîÞ ïîâåäåíèå. �àê òû ýòî 
ñóæäåíèå ïîíèìàåøü?

�îâðåìåííàß ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèß. �ðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèß.

Uwaga! Jeśli z jakiegoś powodu odmówisz odpowiedzi na jedno z dwóch zadań egzaminu,
nie tylko to zadanie zostanie ocenione na 0 punktów. Stracisz co najmniej 2 punkty za 
umiejętności językowe.

Egzamin pisemny

Na egzaminie pisemnym wykażesz się umiejętnością rozumienia tekstów ze słuchu i czy-
tanych, umiejętnością tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku rosyjskim oraz, jeśli zdecydujesz się
zdawać egzamin również na poziomie rozszerzonym – praktyczną znajomością gramatyki. Na egza-
minie pisemnym obowiązują inne zasady, niż na egzaminie ustnym. Wszyscy zdający rozpoczyna-
ją od egzaminu na poziomie podstawowym. Dopiero potem niektórzy  będą pisać również egza-
min na poziomie rozszerzonym. 

Jak przygotować się do tego egzaminu?

Pamiętaj, że trzeba jak najwięcej czytać i w miarę możliwości słuchać tekstów w języku
rosyjskim (w internecie, w gazetach, w radiu i w telewizji). Staraj się „wyłowić” z tekstów ogólną ich
myśl, potem zaś odpowiedzieć sobie na pytania: kto, gdzie, co robi, kiedy, w jaki sposób i dlaczego?
W trakcie egzaminu nie dysponujesz żadnymi pomocami, nie dysponujesz też słownikiem. Dlatego
też pamiętaj, że w tekście czytanym lub słuchanym nie musisz rozumieć wszystkich słów! Należy
założyć, że pojedyncze, nieznane ci słowa nie zakłócą możliwości ogólnego zrozumienia tekstu 
i rozwiązania zadania.
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Egzamin (zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym) rozpoczyna
się od zadań sprawdzających rozumienie tekstu ze słuchu. Dalej następują zadania sprawdzające
umiejętność rozumienia tekstu czytanego, zaś w dalszej kolejności zadania otwarte sprawdzające
umiejętność tworzenia tekstów użytkowych.

Nagranie sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów ze słuchu trwa ok. 20 minut – na
poziomie podstawowym i 25 minut na rozszerzonym. Postępuj zgodnie z instrukcją, którą usłyszysz
z płyty CD. Najpierw przeczytasz polecenie i zadanie, a potem dwukrotnie wysłuchasz dwóch lub
trzech krótkich tekstów. Mogą  to być komunikaty, wywiady, rozmowy, instrukcje, krótkie adaptowane
teksty informacyjne. 

Po rozwiązaniu testu sprawdzającego rozumienie tekstów ze słuchu, przystępujesz do wyko-
nania pozostałych zadań. Te zadania możesz wykonywać w dowolnej kolejności. Rozpocznij od tych,
które wydają ci się łatwiejsze, potem wykonaj te, które sprawiają ci trudność.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów czytanych wyglądają podobnie. Czytasz dwa lub trzy
teksty.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów – zarówno tych ze słuchu, jak i tekstów czytanych
– to zadania tzw. „zamknięte”, czyli zadania testowe:

zadania wielokrotnego wyboru (spośród czterech podanych odpowiedzi wybierz  właściwą);

prawda/fałsz (zaznacz, które z podanych informacji są zgodne z treścią tekstu, które są 
nieprawdziwe);

zadania na „dobieranie” (dopasuj tytuły do fragmentów tekstu; osoby do podanych o nich 
informacji, wstaw uzupełnienie w luki tekstu itp.).

Przystępując do rozwiązania zadań tej części egzaminu, kieruj się następującymi zasadami:

Prawdziwa jest zawsze tylko jedna odpowiedź.

W zadaniach nie używa się słów identycznych z tymi, które pojawiły się w tekście. Zdania są 
przeformułowane, zmienione w taki sposób, abyś musiał się zastanowić nad odpowiedzią.

Nie musisz „skakać” po tekście – poszczególne zadania (zdania) występują w kolejności 
zgodnej z pojawieniem się informacji w tekście. Zdania dotyczą głównej myśli w tekście, 
poszczególnych informacji występujących w tekście itp.

Egzamin pisemny 

– Poziom podstawowy

Przeanalizujmy zadania „otwarte” na  poziomie podstawowym.

Po zadaniach sprawdzających rozumienie tekstów w arkuszu I znajdują się dwa zadania
sprawdzające twoją umiejętność tworzenia tekstów w języku rosyjskim.

Zadanie pierwsze – to krótki tekst użytkowy. 

Napiszesz ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, kartkę pocztową, notatkę albo wypełnisz
ankietę.

Przeczytaj uważnie polecenie! W poleceniu zawarte są wskazówki dotyczące formy wypowiedzi,
a także wymagań dotyczących czterech informacji, które masz zawrzeć w swojej pracy (za każdą
z nich otrzymasz 1 punkt). W tej części egzaminu oceniana jest przede wszystkim komunikatywność
tekstu. Za umiejętności językowe w tym zadaniu otrzymasz 1 punkt. Limit słów w tym zadaniu nie jest
określony. Nie znaczy to, że im praca dłuższa, tym lepsza! 
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Aby dobrze wykonać to ćwiczenie:

Uważnie przeczytaj polecenie – koniecznie musisz dostosować swoją wypowiedź do 
wskazówek zawartych w poleceniu.

Koniecznie przekaż w swojej wypowiedzi wszystkie cztery wymagane  informacje. Pamiętaj, że 
musisz precyzyjnie wykonać zadanie, co nie znaczy, że masz np. w zaproszeniu obowiązko-
wo użyć słowa ïðèãëàøaþ. Jeśli nie pamiętasz tego słowa – napisz: ß o÷åíü õî÷ó, 
÷òîáû âû ïðèåõàëè. lub �ðèåçæàéòå ê íàì ...

Napisz krótki, zwięzły tekst. Pisz pełnymi zdaniami. Jednak zawsze pamiętaj o tym, żeby 
dostosować styl do wymaganej formy. Inaczej napiszesz kartkę z wiadomością, którą  zosta-
wisz koledze na stole, inaczej ogłoszenie, które wywiesisz w szkole, inaczej pocztówkę 
z życzeniami urodzinowymi do cioci, inaczej do zaprzyjaźnionej starszej osoby.

Przeanalizujmy  przykładową pracę.

Polecenie:

Twoja szkoła organizuje Dzień Rosji. Napisz zaproszenie dla uczniów ze szkoły przy Amba–
sadzie Rosyjskiej, w którym poinformujesz o:

planowanej uroczystości, programie imprezy,
jej miejscu, gościu specjalnym.
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informacja 
o planowanej
uroczystości

miejsce

program

gość specjalny

poprawność
językowa

...íà �åíü �îññèè

â íàøåé øêîëå íà óëèöå...

�óäóò ðàçíûå êîíêóðñû,
à òàêæå èãðû íà ïëîùàäè

�ðèåäåò ãîñòü, êîòîðîãî
âû çíàåòå

komunikat został przekazany, choć język
wypowiedzi jest nieporadny

komunikat bardzo nieprecyzyjny, nie wyni-
ka z niego, że będzie to ktoś bardzo znany
czy ciekawy, pewnego rodzaju
niespodzianka; należy uznać, że informacji
o gościu specjalnym brak.

1 p.

1 p.

1 p.

0 p.

1 p.

4 p.

choć język tej wypowiedzi jest nieporadny, to błędy językowe  nie
przekraczają 25% wszystkich wyrazów w tekście

Razem

Omówienie zadania:

Inna praca na ten sam temat (zdjęcie pracy na następnej stronie):

informacja 
o planowanej
uroczystości

miejsce

program

gość specjalny

poprawność
językowa

�û îðãàíèçóåì �åíü �îññèè

�ñÞ  áóäåò â íàøåé øêîëå. 

ìû áóäåì ñëóøàòü î �îñêâå è ñìîòðåòü ôîòîãðàôèè �îññèè. �îòîì
áóäåò êîíöåðò. �óäóò èãðàòü ñàìûå èçâåñòíûå ìóçûêàíòû.

� íàì ïðèåäåò ãîñòü ñïåöèàëüíûé - �íèòà �èïíèöêà

Błędy językowe nie przekraczają 25% wszystkich wyrazów w tekście.

Razem

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

5 p.

Tak więc – zdający skonstruował wypowiedź posługując się językiem rosyjskim w bardzo
podstawowym zakresie. Jego słownictwo jest ograniczone. Jednak przekazał wszystkie informacje
w sposób zrozumiały dla Rosjanina, a popełnione błędy nie zakłóciły komunikatywności tej wypo-
wiedzi. Otrzymał więc maksymalną liczbę punktów.
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Dłuższy tekst użytkowy

W tym zadaniu napiszesz list prywatny lub list formalny.
Podobnie jak w poprzednim zadaniu, polecenie precyzyjnie określa formę wypowiedzi, jej

temat oraz informacje, które należy podać. Polecenie określa również długość tekstu – 120 do 150
słów.

Czytając treść polecenia, szczególną uwagę musisz zwrócić na to, że informacje są
dwuczłonowe. Na przykład: gdzie i z kim spędziłeś wakacje; albo: czym i jak długo podróżowałeś.
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Przygotowując się do egzaminu, trenuj pisanie tekstów o określonej liczbie słów. Jeśli
przekroczysz wymagany limit słów lub napiszesz zbyt krótki tekst – stracisz punkty 5). Zwróć uwagę,
że tu będzie oceniana również forma wypowiedzi i bogactwo językowe.

Pamiętaj, abyś zawsze zachował właściwą formę wypowiedzi.

Polecenie zawiera wskazówki, do kogo adresowany jest list. Inaczej rozpoczniesz 
i zakończysz list do przyjaciela, inaczej do cioci, jeszcze inaczej do osoby mało ci znanej. 
W zależności od adresata, będzie się również zmieniać styl języka, którego używasz. List do kolegi,
do którego zwrócisz się na òû, napiszesz w stylu swobodniejszym, potocznym. Natomiast list do dale-
kich znajomych, do których zwracasz się na �û, będzie miał cechy stylu bardziej oficjalnego.

List ma ściśle określoną kompozycję: 

zwrot grzecznościowy, rozpoczynający list; zakończenie, podsumowanie;
wstęp; zwrot grzecznościowy, kończący list;
rozwinięcie – główna część listu (omówienie tematu); podpis i data.

�îðîãàß �íß!

�èøó òåáå, ïîòîìó ÷òî äîëãî íå ïîëó÷àë îò òåáß ïèñåì. �òî ñ òîáîé?...

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

..................................................................................................
• ..........................................................................................................................................
• ..........................................................................................................................................
• ..........................................................................................................................................
• ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

�îò è âñÞ, à ÷òî ó òåáß?
�åëóþ, îáíèìàþ
�âîé XYZ

xxxx, 5.05.2006 ãîäà

UWAGA! Bardzo częstym błędem polskich uczniów jest używanie czasownika ïîçäðàâëßòü

w nieuzasadnionych sytuacjach. �îçäðàâëßòü (koniecznie êîãî ñ ÷åì) możemy po rosyjsku użyć
tylko w sytuacji, kiedy komuś czegoś gratulujemy lub składamy życzenia z jakiejś okazji!
(�îçäðàâëßþ òåáß ñ �îæäåñòâîì! �îçäðàâëßþ òåáß ñ îêîí÷àíèåì øêîëû!) Tak więc 
w zakończeniu listu nie używaj tego czasownika!

5) Informator maturalny od 2005 roku. Język rosyjski, Kryteria oceniania, str. 26–27.

�îðîãîé  �í! / �îðîãàß �îôèß! / �îðîãèå äðóçüß!

�ðèâåò, �íäðåé!

�äðàâñòâóé, �íòîí! / �äðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüß!  

�äðàâñòâóéòå, �ííà �åòðîâíà!

�äðàâñòâóéòå, óâàæàåìàß  �ëëà �àêñèìîâíà!

�ðóçüß ìîè!

�èëûå ìîè!

Przypomnij sobie, jak można rozpocząć list:



Wstęp:

�çâèíè(òå), ÷òî äîëãî íå ïèñàë(à), íî...

�ïàñèáî çà ïèñüìî. �  î÷åíü ðàä(à), ÷òî ó òåáß âñÞ â ïîðßäêå.

� ïîëó÷èë(à) òâîÞ ïèñüìî – áîëüøîå ñïàñèáî...

Podsumowanie – zakończenie:

�äó îòâåòà! �èøè!, �åëóþ, îáíèìàþ, �îò è âñÞ! �èøèòå!

�âîé XYZ, �âîß XYZ, �àø XYZ!, �ñêðåííå âàø / âàøà, � óâàæåíèåì (forma oficjalna)

List formalny:

������������� ..............................................
123456, �îñêâà, ...... ïëîùàäü, ä. 2
òåë. (095) 000 00 00

�èðåêòîðó
�íñòèòóòà .....................

�. �. �óçíåöîâó

5 ìàß 2006 ã.

�âàæàåìûé ãîñïîäèí äèðåêòîð! 
.................................................................................................................................

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

� óâàæåíèåì

XYZ

������������� ........... 
123456, �îñêâà, ...... ïëîùàäü, ä. 2
òåë. (095) 000 00 00

Taki nagłówek powinien znaleźć się w liście formalnym, jednak jeśli ty nie umieścisz go w swoim
liście na egzaminie, nie zostanie to policzone za błąd. 

Część wstępna 

�èøó �àì, òàê êàê...
�èøó �àì â ñâßçè ñ...
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Część zasadnicza – informacyjna

� îòâåò íà �àøå ïèñüìî...
�à îñíîâàíèè íàøåãî òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà...
�îãëàñíî �àøåé ïðîñüáå...
�ðîøó, ...
�áðàùàåìñß ê �àì ñ ïðîñüáîé...
�îîáùàþ / ñîîáùàåì...
�î–ïåðâûõ... �ðåæäå âñåãî...
�î–âòîðûõ... �àòåì...
�–òðåòüèõ...

Zakończenie

� çàêëþ÷åíèå...
�òî êàñàåòñß âîïðîñà î...
� ñâßçè ñ...
� çàêëþ÷åíèå õîòèì íàïîìíèòü �àì î...



26

Przeanalizujmy list napisany przez zdającego:

W ostatnim czasie chorowałeś i długo nie pisałeś do swojego znajomego z Rosji. Teraz jesteś już
zdrowy. Piszesz list, w którym:

przepraszasz za przerwę w korespondencji i wyjaśniasz powód;
opisujesz swoje dolegliwości i informujesz, do kogo zwróciłeś się o pomoc w czasie choroby;
podajesz sposób, w jaki byłeś leczony i kto opiekował się tobą;
informujesz, czym zajmowałeś się w czasie choroby i kto cię odwiedzał.
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Inf.

1

2

3

4

uwagi

zdający nie przeprosił za
przerwę w koresponden-
cji, ale  podał powód

językiem nieudolnym 
- ale informacje została
przekazana.

brak obu informacji

językiem bardzo nieudol-
nym - ale informacja zos-
tała w całości przekazana

treść

przepraszasz za przerwę w korespondencji, 

wyjaśniasz powód

opisujesz swoje dolegliwości 

informujesz, do kogo zwróciłeś się po pomoc

podajesz sposób, w jaki byłeś leczony

kto opiekował się tobą

informujesz, czym zajmowałeś się 
w czasie choroby

kto cię odwiedzał

liczba
punktów

0

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

razem

0,5 

1

0

1

Forma

Bogactwo językowe 

Poprawność językowa 

wypowiedź zgodna 
z wymaganą formą

układ tekstu spójny,
częściowo logiczny,
objętość pracy – 78 słów
– podane granice prze-
kroczone ponad 15%

niezróżnicowane stru-
ktury gramatyczne

mało urozmaicone
słownictwo i frazeologia

błędy gramatyczne,
leksykalne,
ortograficzne stanowią
powyżej 25% liczby
wyrazów (29,5%)

Razem

1

1

0

4,5

Czy zdający przekazał wszystkie wymagane informacje?

Ten zdający w swojej pracy popełnił bardzo dużo błędów. Zdający nie potrafi sformułować
poprawnej wypowiedzi w języku rosyjskim. Stracił więc nie tylko 2 punkty za poprawność językową,
ale i 1 punkt za bogactwo językowe. 

W swoim liście zdający pominął część informacji – stracił 1,5 punktu, a przede wszystkim
stracił 1 punkt za formę wypowiedzi, ponieważ napisał zbyt krótką pracę. Zdający, który napisał
ten list, zapewne nie znał słownictwa z zakresu medycznego w dostatecznym stopniu i nie mógł
napisać na ten temat nic więcej. Mógł, natomiast, uzupełnić ten list dwoma, trzema zdaniami na
tematy ogólne (np. rozwinąć trochę temat planowanych wakacji), w taki sposób, aby zmieścić się
we wskazanym limicie słów.
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Sprawdźmy, jak napisał inny zdający: 
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Inf.

1

2

3

4

uwagitreść

przepraszasz za przerwę w korespondencji, 
wyjaśniasz powód

opisujesz swoje dolegliwości, 
informujesz, do kogo zwróciłeś się po pomoc

podajesz sposób, w jaki byłeś leczony,
kto opiekował się tobą

informujesz, czym zajmowałeś się w czasie
choroby, 
kto cię odwiedzał

liczba
punktów

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

razem

1 

1

1

1

Forma

Bogactwo językowe 

Poprawność językowa 

wypowiedź zgodna 
z wymaganą formą,

układ tekstu spójny, 
logiczny, 
objętość pracy - 144
słowa -  mieści się 
w podanych granicach. 

zróżnicowane struktury
gramatyczne

urozmaicone słownictwo
i frazeologia w stopniu
wystarczającym dla po-
ziomu podstawowego.

błędy gramatyczne,
leksykalne, ortogra-
ficzne stanowią 11%
liczby wyrazów

Razem

2

2 (ew. 1)

2

10 (ew. 9)

Ten zdający, wprawdzie popełnił błędy językowe, a jego język jest nieporadny, ale bardzo
uważnie wykonał polecenie. Otrzymał maksymalną liczbę punktów!

Pamiętaj więc o zachowaniu formy listu, a po napisaniu listu sprawdź:

czy zamieściłeś wszystkie cztery (dwuczłonowe!) wymagane informacje; 
czy użyłeś odpowiedniego dla danego typu listu zwrotu rozpoczynającego i kończącego;
czy list składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia;
czy list jest spójny i logiczny;
czy mieści się w limicie słów 120–150. Możesz przekroczyć liczbę słów o plus/minus 10%.



Egzamin pisemny 

– Poziom rozszerzony

W arkuszu III są dwa zadania: 

zadanie 1 sprawdza umiejętność stosowania form gramatycznych,
zadanie 2 sprawdza umiejętność tworzenia tekstów w języku rosyjskim.

W arkuszu egzaminacyjnym zapoznasz się z trzema tematami. Wybierzesz jeden z nich 
i napiszesz wypowiedź o określonej liczbie słów (200–250) i w określonej formie.

Aby to zadanie wykonać poprawnie i uzyskać maksymalną liczbę punktów, musisz się solid-
nie do tego przygotować. W swojej pracy musisz wykazać się jak najlepszą znajomością języka. 
To nie jest już poziom podstawowy. Egzaminator oceniać będzie zarówno zasób twojego słownictwa,
znajomość idiomów, jak i poprawność językową pracy, tzn. oceniając twoją pracę, weźmie pod
uwagę liczbę błędów ortograficznych, językowych, stylistycznych, merytorycznych, a także inter-
punkcyjnych, zaznaczy nieczytelny fragment tekstu, czy też fragment tekstu nie na temat.

Zanim zaczniesz ćwiczyć pisanie tekstów, zapoznaj się z zasadami pisania czterech rodza- 
jów wypowiedzi: opisu, opowiadania, rozprawki, recenzji. 

Opis

W tej formie wypowiedzi musisz przedstawić osobę, zdarzenie, zjawisko lub miejsce. 

We wstępie przedstawiasz opisywany obiekt, podając podstawowe o nim informacje, 
ewentualnie – jeśli wynika to z tematu – uzasadniasz swój wybór.

W rozwinięciu opisujesz wygląd, charakter „obiektu”. Jeśli jest to opis sytuacji, podajesz 
okoliczności  zdarzenia. Przedstawiasz swoje opinie na temat opisywanej osoby, miejsca 
czy zdarzenia, a następnie je uzasadniasz.

W zakończeniu musisz podsumować swoją wypowiedź.

Opowiadanie

Jeśli wybrałeś opowiadanie, musisz precyzyjnie przemyśleć przebieg wydarzeń.
Przedstawiasz dynamiczny rozwój sytuacji, prowadzący bezpośrednio do punktu kulminacyjnego.
Cała historia musi być uporządkowana logicznie. Wydarzenia muszą być uporządkowane chrono-
logicznie i powiązane ze sobą (związek przyczynowo-skutkowy).

Opowiadanie składa się z następujących części:

wprowadzenie,
wydarzenia – czyli rozwój akcji,
punkt kulminacyjny – czyli wydarzenie główne (uwzględnij reakcje ludzi na główne zdarzenia),
zakończenie.

W opowiadaniu stosuj w miarę możliwości formy czasu przeszłego.
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Rozprawka 

Jest jedną z trudniejszych form wypowiedzi. 
Aby napisać dobrą rozprawkę zacznij ją od: 

wstępu, w którym przedstawisz tezę (twierdzenie, którego słuszność musisz/chcesz 
udowodnić, posługując się argumentami) lub hipotezę (opinię, którą w dalszej części pracy 
udowodnisz lub obalisz). 

Potem nastąpi: 

rozwinięcie (tu uzasadnisz postawioną wcześniej tezę lub hipotezę – koniecznie uwzględnij 
argumenty i za i przeciw). 

Trzecim elementem struktury jest:

zakończenie (tu podsumujesz całość pracy, potwierdzisz postawioną we wstępie tezę/
hipotezę).

Pamiętaj, że w rozprawce możesz stawiać pytania retoryczne.

�ëåäóþùèé âîïðîñ...

�ðîìå òîãî, 

�ðåæäå âñåãî...

� òàêæå...

�ðèíèìàß âî âíèìàíèå...

�îí÷àß...

�îäèòîæèâàß... 

� èòîãå...

�î-ïåðâûõ,  

�î-âòîðûõ,  

�à÷íó ñ òîãî, ÷òî...

�åì âðåìåíåì...

�äíàêî, 

�ðãóìåíò â ïîëüçó...

�åñêèé àðãóìåíò...

�òî êàñàåòñß âîïðîñà...

�åñîìíåííî,

� óâåðåí(à) â òîì, ÷òî...

�î âñåé âåðîßòíîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî...

�ñíî, ÷òî...

�åøèòåëüíî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî...

�êîí÷àòåëüíî...

�åðîßòíî...

Wyrażenia, które pomogą ci podkreślić twoje zdanie na temat:

Wyrażenia, które pomogą ci podkreślić logiczny porządek wypowiedzi:



Recenzja

Recenzja również nie jest prosta. Musisz umieć napisać recenzję filmu, spektaklu teatral-
nego, wystawy, książki, audycji telewizyjnej lub radiowej, koncertu.

Pisząc recenzję, analizujesz określone dzieło, poddając je ocenie krytycznej. Aby dane dzieło
ocenić, musisz rozpocząć od: 

wstępu – czyli charakterystyki dzieła. Podajesz tytuł dzieła, imię i nazwisko autora, czas 
i miejsce zdarzeń, temat, okoliczności powstania dzieła. Wymień tu również koniecznie 
nazwiska twórców dzieła: aktorów, reżysera filmu lub spektaklu itp.

Następnie podajesz:

informacje o zawartości treściowej (nie streszczaj dzieła!).

Kolejnym elementem struktury jest:

część oceniająca – tu prezentujesz poszczególne problemy: artystyczną wizję autora, 
odniesienie dzieła do jego oryginału (w przypadku adaptacji filmowej lub teatralnej), 
charakterystykę oprawy muzycznej itp. 

Dalej następuje: 

rekomendacja – tu polecasz albo odradzasz obejrzenie/przeczytanie/wysłuchanie dzieła.

Pamiętaj, że w recenzji musisz wyrazić własną opinię. Przydatne w tym celu wyrażenia 
znajdziesz w części biuletynu poświęconej odpowiedzi ustnej.

Pamiętaj, musisz znać powyższe wymagania dotyczące każdej formy (opisu, opowiada-
nia, rozprawki, recenzji) i zastosować się do nich, pisząc swoją pracę. Każda wypowiedź
jest oceniana przez egzaminatora ściśle według tych kryteriów!

Przyjrzyjmy się opisowi:

�óïåð–ó÷èòåëü... Opisz nauczyciela, który – twoim zdaniem – zasługuje na taki tytuł.

Oto, jak uczeń trzeciej klasy napisał wypowiedź na ten temat na próbnym egzaminie maturalnym:
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Kryterium oceny

zdający:

I. TREŚĆ 
– rozumie wybrany 

temat
– dostosowuje 

treść do formy:
– przedstawia infor-

macje na temat 
opisywanej osoby/
miejsca, zdarzenia

– opisując zachowuje
logiczny porządek, 
np. zasadę od ogółu
do szczegółu

– przedstawia swoje 
opinie na temat 
opisywanej osoby/
miejsca/zdarzenia, 

– zna realia danego 
obszaru językowego 
(kryterium to 
wprowadzamy, 
jeżeli temat wymaga 
ich znajomości)

PUNKTACJA:  5 pkt.

II. KOMPOZYCJA:
tworzy spójny tekst

– uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakoń-
czenie)

– zachowuje proporcje 
między częściami 
pracy

– graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 

– zachowuje określoną 
w zadaniu objętość 
pracy

PUNKTACJA:  4 pkt.

A

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem

2. przedstawia istotne 
informacje na temat 
opisywanej osoby/
miejsca/zdarzenia 

3. opisuje, zachowując 
logiczny porządek, 
np. od ogółu 
do szczegółu

4. przedstawia swoje 
opinie i uzasadnia je

5. poprawnie posłu-
guje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego

5

1. tworzy wypowiedź 
w pełni spójną, har-
monijną, podporząd
kowaną wyraźnej 
myśli przewodniej

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakoń-
czenie) zachowując 
właściwe proporcje 
między nimi

3. wykazuje pełną 
konsekwencję 
w układzie 
graficznym pracy

4. zachowuje objętość 
pracy w granicach 
określonych w pole-
ceniu

4 

B

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem

2. przedstawia ogólne
informacje na temat 
opisywanej osoby/
miejsca/zdarzenia

3. opisuje, zachowując 
w przeważającej części
pracy logiczny porzą-
dek, np. od ogółu 
do szczegółu

4. przedstawia swoje 
opinie, częściowo 
uzasadnia je

5. na ogół poprawnie
posługuje się wie-
dzą dotyczącą 
realiów danego 
obszaru językowego

4–3–2

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, 
zachowuje pewną 
logikę w tekście

2. pomija wstęp lub 
zakończenie lub reali-
zuje je fragmenta-
rycznie zachowując 
w miarę właściwe 
proporcje między 
częściami pracy

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy do 10%

3–2 

C

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą 
od tematu

2. przedstawia zbyt mało
informacji na temat 
opisywanej osoby/
miejsca/zdarzenia

3. opisuje najczęściej
nie zachowując lo-
gicznego porządku

4. przedstawia swoje 
opinie lecz nie 
uzasadnia ich lub 
nie przedstawia 
swoich opinii

5. popełnia dość liczne 
błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego
obszaru językowego

1–0 

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, niekonsek-
wentną

2. pomija dwie części 
pracy lub realizuje je 
fragmentarycznie 
nie zachowuje 
właściwych 
proporcji między 
częściami pracy.

3. nie wyodrębnia 
graficznie głównych 
części pracy

4. przekracza po-
dane granice 
objętości pracy 
o ponad +/-  10%

1–0 
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Kryteria oceny wg Informatora maturalnego: Opis
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Zdający nie opisał konkretnego nauczyciela (mógł to przecież być nauczyciel wyimaginowany).
Stworzył ogólny portret nauczyciela marzeń. Napisał niemal rozprawkę na temat tego, jak wyobraża
sobie „supernauczyciela”. We wstępie pisze, że idealnych nauczycieli właściwie w swoim życiu nie
spotykał.
Potem stwierdza, że nauczyciel powinien mieć około 40 lat – i uzasadnia: starszy człowiek już nie
rozumie uczniów... 
Pisze ogólnikowo o tym, jak powinien wyglądać.
Następnie rozważa charakter idealnego nauczyciela i znów – wraca do wyglądu – powinien wyglą-
dać tak, żeby uczniowie się go nie bali.
Musi być mądry, żeby dobrze nauczyć. 
I podsumowuje – jeśli nauczyciele będą tacy, wszystkim będzie dobrze.

Zdający nie dostosował treści do formy. Ten opis jest na granicy opisu i rozprawki. W ta-
kich sytuacjach może prościej, „bezpieczniej” byłoby wykreować postać jakiegoś wymyślonego
nauczyciela – opisać go szczegółowo, a w ostatnim zdaniu ewentualnie zaznaczyć, że to postać fik-
cyjna, wymarzony ideał.

Ocena pracy na poziomie merytorycznym (patrz kryteria oceny na poprzedniej stronie):

1. formułuje wypowiedź częściowo zgodną z tematem – (B);
2. przedstawia zbyt mało informacji na temat opisywanej osoby (C);
3. opisuje, zachowując w przeważającej części logiczny porządek (B);
4. przedstawia swoje opinie i uzasadnia je (A). 

Czyli kryterium poziomu merytorycznego praca jest na poziomie B, czyli 3 punktów. 

Poziom kompozycji:

1. zdający tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekś-
cie (B);

2. zdający uwzględnia wszystkie elementy struktury pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) (A);
3. i kryteria drugorzędne – konsekwencja w układzie graficznym i objętość pracy w normie (B/A).

Razem, w sumie według kryterium oceny kompozycji należy przyznać 3 punkty.

Nie będziemy tu komentować bogactwa językowego (w tej pracy zdający nie wykazał się
specjalnie szerokim zasobem słownictwa, znajomością stałych związków wyrazowych), choć
posługuje się językiem rosyjskim dość swobodnie. Traci natomiast  punkty tylko za to, że praca nie
w pełni spełnia wymogi formy określonej w poleceniu. 

UWAGA! Jeżeli praca jest całkowicie niezgodna z poleceniem – zamiast opisu zdający

napisał, np. rozprawkę – otrzyma 0 punktów za całą pracę! 

Opowiadanie

Spróbujmy przeanalizować opowiadanie. Z analizy prac wynika, że najczęstszym błędem
popełnianym przez autorów opowiadań maturalnych jest pisanie relacji z wydarzeń zamiast
opowiadania. W wypowiedziach brakuje nie tylko punktu kulminacyjnego, tego najważniejszego
wydarzenia, ale również zdający zamiast przedstawienia ciągu wydarzeń prowadzących do
wydarzenia głównego, opisują sytuację, w jakiej miało miejsce wybrane zdarzenie. 

Napisz opowiadanie o wydarzeniu, które miało miejsce podczas ceremonii ślubnej two-
jej koleżanki / twojego kolegi – to również temat z materiałów diagnostycznych z grudnia 2005
roku.
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Zdający (patrz tabelka na następnej stronie):

1. formułuje wypowiedź zgodną z tematem – wydarzenie w trakcie ceremonii ślubnej;
2. określa czas, miejsce wydarzeń i bohaterów – w kościele, dwa lata temu, wiosna;
3. logicznie odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego – zakochani, 

ceremonia ślubna, drzwi się otwierają, ona wybiega, ludzie się rozchodzą;
4. szczegółowo przedstawia wydarzenie główne – stoi w drzwiach kościoła, mówi, 

ona wybiega;
5. przekonująco opisuje reakcje ludzi lub/i przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia

– ñ÷àñòëèâû,  �èêòî íå ìîã ïîâåðèòü, íàì çàõâàòèëî äûõàíèå, �ñå îñòîëáåíåëè.

Konsekwencje zdarzenia są w opowiadaniu również – w zakończeniu opowiadania. W ten
sposób, wymyślając całkiem banalną historyjkę, zdający otrzymałby pełne 5 punktów za treść!

Odnieśmy się do kompozycji pracy:

Zdający:

1. tworzy wypowiedź spójną, harmonijną, podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej;
2. uwzględnia wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), zachowując 

właściwe proporcje między nimi;
3. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym;
4. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu.

Za kompozycję autor opowiadania również otrzymałby najwyższą ocenę, która dla tego kry-
terium wynosi 4 punkty! 
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Kryterium oceny

zdający:

I. TREŚĆ 
– rozumie wybrany temat
– dostosowuje treść 

do formy:
– określa tło akcji

– odtwarza wydarzenia 
prowadzące do 
wydarzenia głównego

– przedstawia wyda-
rzenie główne

– opisuje reakcje 
ludzi, przedstawia 
wnioski i konsekwen-
cje wydarzenia

– zna realia danego 
obszaru językowego
(kryterium to wprowa-
dzamy, jeżeli temat 
wymaga ich znajomości)

PUNKTACJA  5 pkt.

II. KOMPOZYCJA:
– tworzy spójny tekst

– uwzględnia wszystkie 
części pracy 
(wstęp, rozwinięcie,
zakończenie)

– zachowuje proporcje 
między częściami 
pracy

– graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 

– zachowuje okre-
śloną w zadaniu 
objętość pracy

PUNKTACJA:  4 pkt.

A

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem

2. określa czas, 
miejsce wydarzeń 
i bohaterów

3. logicznie odtwarza 
wydarzenia prowa-
dzące do wydarzenia 
głównego

4. szczegółowo 
przedstawia wyda-
rzenie główne

5. przekonująco opisuje 
reakcje ludzi, lub/i 
przedstawia wnioski 
i konsekwencje 
wydarzenia

6. poprawnie posługuje 
się wiedzą dotyczącą 
realiów danego 
obszaru językowego

5

1. tworzy wypowiedź 
w pełni spójną, harmo-
nijną, podporządkowa-
ną wyraźnej myśli 
przewodniej

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakończe-
nie) zachowując 
właściwe proporcje 
między nimi

3. wykazuje pełną 
konsekwencję w ukła-
dzie graficznym pracy

4. zachowuje objętość
pracy w granicach 
określonych 
w poleceniu

4 

B

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem

2. określa tylko dwa 
z trzech elementów 
(czas, miejsce wyda-
rzeń, bohaterów) 

3. nie zawsze logicznie 
odtwarza wydarzenia 
prowadzące do 
wydarzenia głównego

4. niezbyt szczegółowo
przedstawia wydarze-
nie główne

5. nie w pełni przekonu-
jąco opisuje reakcje 
ludzi, lub/i przedstawia 
wnioski i konsekwencje 
wydarzenia

6. na ogół poprawnie 
posługuje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego

4–3–2

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zachowuje 
pewną logikę w tekście

2. pomija wstęp lub za-
kończenie lub realizuje 
je fragmentarycznie za-
chowując w miarę właś-
ciwe proporcje między 
częściami pracy

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy do 10%

3–2 

C

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą 
od tematu

2. określa tylko jeden 
z trzech elementów 
(czas, miejsce wy-
darzeń, bohaterów) 
lub nie określa ich 

3. przedstawia wyda-
rzenia nietworzące 
logicznego ciągu

4. nie przedstawia 
wydarzenia głównego

5. nie opisuje reakcji 
ludzi, lub/i nie 
przedstawia wniosków 
i konsekwencji 
wydarzeń

6. popełnia dość liczne 
błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego 
obszaru językowego

1–0 

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, nie-
konsekwentną

2. pomija dwie części 
pracy lub realizuje je 
fragmentarycznie, nie 
zachowuje właściwych 
proporcji między 
częściami pracy.

3. nie wyodrębnia 
graficznie głównych 
części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy o ponad+/- 10%

1–0 
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Kryteria oceny: Opowiadanie (246 słów)

Rozprawka – Przyjrzyjmy się kryteriom oceny  rozprawki w zakresie treści i kompozycji, a potem
przeanalizujmy, w jaki sposób napisać dobrą rozprawkę. 
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Kryterium oceny

zdający:

I. TREŚĆ 
– rozumie wybrany 

temat
– dostosowuje 

treść do formy 
wypowiedzi:

– formułuje tezę

– omawia temat

– podsumowuje temat

– zna realia danego 
obszaru językowego 
(kryterium to wprowa-
dzamy, jeżeli temat wy-
maga ich znajomości) 

PUNKTACJA:  5 pkt.

II. KOMPOZYCJA:
– tworzy spójny tekst

– uwzględnia wszyst-
kie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie,
zakończenie)

– zachowuje pro-
porcje między 
częściami pracy

– graficznie wyodręb-
nia główne części 
pracy, 

– zachowuje określoną 
w zadaniu objętość 
pracy

PUNKTACJA: 4 pkt.

A

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem

2. prawidłowo formułuje 
tezę/antytezę 
adekwatną do tematu

3. omawia temat, 
trafnie dobierając 
argumenty za i przeciw

4. podsumowuje temat 

5. poprawnie posłu-
guje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego

5

1. tworzy wypowiedź 
w pełni spójną, 
harmonijną, pod-
porządkowaną 
wyraźnej myśli 
przewodniej

2. uwzględnia wszys-
tkie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie,
zakończenie) 
zachowując właściwe 
proporcje między nimi

3. wykazuje pełną 
konsekwencję 
w układzie 
graficznym pracy

4. zachowuje obję-
tość pracy w gra-
nicach określonych
w poleceniu

4

B

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem

2. formułuje tezę/
antytezę pozostającą 
w związku z tematem

3. omawia temat, 
częściowo trafnie 
dobierając argumenty 
za i przeciw 

4. podejmuje próbę 
podsumowania 
tematu 

5. na ogół poprawnie 
posługuje się 
wiedzą dotyczącą 
realiów danego 
obszaru językowego

4–3–2

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zacho-
wuje pewną logikę 
w tekście

2. pomija wstęp lub 
zakończenie lub reali-
zuje je fragmetarycznie 
zachowując w miarę 
właściwe proporcje 
między częściami 
pracy

3. wyodrębnia gra-
ficznie niektóre 
części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy do 10%

3–2

C

zdający:

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą 
od tematu

2. nieudolnie formu-
łuje tezę/antytezę 
lub nie formułuje jej

3. omawia temat, 
często nietrafnie 
dobierając lub 
pomijając argumenty 
za i przeciw

4. podsumowanie nie 
wynika z tekstu 
rozprawki lub nie 
podsumowuje tematu

5. popełnia dość liczne 
błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego 
obszaru językowego

1–0

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, niekon-
sekwentną

2. pomija dwie części 
pracy lub realizuje 
je fragmentarycznie 
nie zachowuje 
właściwych proporcji 
między częściami 
pracy.

3. nie wyodrębnia 
graficznie głównych 
części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy o ponad 
+/- 10%

1–0
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Kryteria oceny: Rozprawka
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Poniżej utworzymy zarys rozprawki na temat, który pojawił się na maturze próbnej w grudniu 2005 roku.

�ðàòü ëè îò ðîäèòåëåé äåíüãè íà êàðìàííûå ðàñõîäû? – wyraź swoją opinię na ten temat
w formie rozprawki.

Przemyśl własne argumenty za i przeciw. Wysuń własną tezę i wymyśl własne podsumowanie.
Na tej podstawie spróbuj napisać rozprawkę, pamiętając o konstrukcji tej formy wypowiedzi. 

Następnie samodzielnie ją przeanalizuj. Sprawdź:

czy napisana przez ciebie rozprawka  jest w całości zgodna z tematem;

czy we wstępie postawiłeś tezę adekwatną do tematu;

czy omawiając temat, wysunąłeś argumenty za i przeciw;

czy przytoczyłeś dowody na poparcie swoich argumentów;

czy w zakończeniu wypowiedzi wyciągnąłeś wnioski, a podsumowanie tematu wynika 
logicznie z treści rozprawki.

Argumenty za:

1. (�î 14 ëåò) äåòè íå äîëæíû ðàáîòàòü; 

2. �åòè ñàìè âîçâðàùàþòñß èç øêîëû - 
ó íèõ äîëæíû áûòü äåíüãè - ñìîãóò 
êóïèòü ñåáå ìîðîæåíîå, áóëî÷êó, 
áóòåðáðîò... -  ÷òîáû äåòè íå 
çàíèìàëè äåíåã ó äðóçåé, íå 
çàíßëèñü ìåëêèì âîðîâñòâîì,

3. �îäðîñòêàì ðîäèòåëè äîëæíû 
äàâàòü äåíüãè, íàïðèìåð íà áèëåòû 
â êèíî... (�åòè íå äîëæíû íàðóøàòü 
îñíîâíûõ ïðàâèë, íå ïîêóïàòü íà ýòè 
äåíüãè ñèãàðåò.) - ðàáîòà ìîæåò 
îòâëåêàòü äåòåé îò øêîëû.

4. �îäðîñòêàì ðîäèòåëè äîëæíû 
äàâàòü äåíüãè, - òîãäà äåòè íàó÷àòñß  
ðàñïîðßæàòüñß ñâîèìè äåíüãàìè; 
íàó÷aòñß ïëàíèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû.

Argumenty przeciw:

1. �åòè ìîãóò çàðàáàòûâàòü äåíüãè 
(ïîìî÷ü ñîñåäó âûìûòü ìàøèíó, 
ìîãóò  ïîñèäåòü, ïîçàíèìàòüñß ñ 
äåòüìè çíàêîìûõ, ïîìî÷ü èì 
ãîòîâèòü óðîêè).

2. �åáßòà ìîãóò ïîëó÷àòü äåíüãè 
â  íàãðàäó çà âûïîëíåíèå 
îáßçàííîñòåé ïî äîìó;

3. �òóäåíòû æèâóò ñ ðîäèòåëßìè, 
íî äîëæíû ïîäðàáàòûâàòü (ìîãóò 
ðàáîòàòü íàíåé,  èíñòðóêòîðîì ïî 
ôèòíåñó), ÷òîáû ðîäèòåëßì áûëî 
ëåã÷å æèòü. 

4. �ñëè äåòè ïîéìóò, êàê òðóäíî 
çàðàáîòàòü äåíüãè, íàó÷àòñß 
èõ óâàæàòü.

Teza: �à, äåòè ìîãóò áðàòü äåíüãè. � óâåðåí â òîì, ÷òî...
albo � ñ÷èòàþ, ÷òî íåëüçß áðàòü...
albo �àëåíüêèå äà, íî ÷åì ñòàðøå, òåì áîëüøå äîëæíû áûòü ñàìîñòîßòåëüíûìè...

Podsumowanie:  ..........



Pisząc rozprawkę, używaj wyrażeń wprowadzających kolejne argumenty w sposób

uporządkowany i logiczny. 

Poniższe wyrażenia mogą ci się przydać niezależnie od tego, jaki będzie temat twojej
rozprawki na egzaminie:
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Jak wyrazić własne zdanie:

� íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî...
� äóìàþ, ÷òî...
� ñ÷èòàþ, ÷òî...

Jak podkreślić przekonanie o czymś:

�ðèìåðîì çäåñü ìîæåò ïîñëóæèòü...
�åò ñîìíåíèé, ÷òî... 
�åç ñîìíåíèß ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî...
� óâåðåí/óâåðåíà â òîì, ÷òî...
�îíå÷íî...
�åéñòâèòåëüíî...
�à ñàìîì äåëå...

Jak uporządkować

wypowiedź, wprowadzić 

kolejne argumenty:

� îäíîé ñòîðîíû...
� äðóãîé ñòîðîíû...
�î-ïåðâûõ... �î-âòîðûõ... 
â -òðåòüèõ...
�íà÷àëà
�ðåæäå âñåãî...
�ïåðâà...
� ïåðâóþ î÷åðåäü...
�îòîì, 
çàòåì... 
äàëüøå...
�ïîñëåäñòâèè...
� äàëüíåéøåì...

Jak podsumować:

� èòîãå ìîæíî ñêàçàòü...
� ðåçóëüòàòå...
� ñ÷èòàþ, ÷òî...
� (íå) ñîãëàñåí...

Styl rozprawki powinien być jak najbardziej formalny, bez zbędnych emocji. 

Pamiętaj o układzie graficznym twojej pracy – kolejne części pracy rozpoczynaj od nowego akapitu.
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Recenzja

Przyjrzyjmy się kryteriom oceny recenzji w zakresie treści i kompozycji, a potem przeanalizujmy, 
w jaki sposób napisać dobrą recenzję.

Kryteria oceny: Recenzja (poziom merytoryczny)

Kryterium oceny

zdający:

I. TREŚĆ 
– rozumie wybrany 

temat
– dostosowuje treść 

do formy wypowiedzi:

– podaje informacje 
o recenzowanej 
pozycji

– podaje informacje 
o zawartości treś-
ciowej recenzowa-
nej pozycji

– ocenia

– poleca bądź nie, 
podając przyczyny 

– zna realia danego 
obszaru językowego 
(kryterium to wprowa-
dzamy, jeżeli temat wy-
maga ich znajomości)

PUNKTACJA:  5 pkt.

A

zdający:

1. formułuje wypo-
wiedź zgodną 
z tematem

2. podaje pełną 
informację 
o recenzowanej 
pozycji (twórca, 
okoliczności
powstania dzieła, 
okoliczności 
odbioru)

3. podaje krótką 
informację 
o zawartości 
treściowej recen-
zowanej pozycji 
(np. skrót fabuły, 
prezentacja 
głównych postaci, 
problematyki)

4. dokonuje pełnej, 
wieloaspektowej 
oceny (np. fabuły, 
akcji, pracy reży-
sera, gry aktorów, 
scenografii, opra-
cowania muzycz-
nego, sposobu 
ekspozycji obiek-
tów na wystawie)

5. poleca bądź nie, 
wskazując na 
walory/wady 
recenzowanej 
pozycji

6. poprawnie posłu-
guje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego

5

B

zdający:

1. formułuje wypo-
wiedź częściowo 
zgodną z tematem

2. podaje częściową 
informację o recen-
zowanej pozycji  
lub pomija niektóre 
istotne informacje

3. podaje zbyt szcze-
gółową lub zbyt 
ogólną informację 
o zawartości  
treściowej utworu

4. dokonuje niepełnej 
oceny uwzglę-
dniając niektóre 
elementy

5. poleca bądź nie, 
nie wskazując na 
walory/wady 
recenzowanej 
pozycji

6. na ogół poprawnie 
posługuje się 
wiedzą dotyczącą 
realiów danego ob-
szaru językowego

4–3–2

C

zdający:

1. formułuje wypo-
wiedź znacznie 
odbiegającą 
od tematu

2. podaje ogólnikową,
mało konkretną in-
formację o recen-
zowanej pozycji 
lub pomija więk-
szość informacji

3. streszcza utwór 
lub nie przedsta-
wia zawartości 
treściowej recen-
zowanej pozycji

4. dokonuje bardzo 
pobieżnej oceny 
lub nie dokonuje 
oceny

5. nie uwzględnia 
tego elementu

6. popełnia dość liczne 
błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego 
obszaru językowego

1–0
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W materiałach diagnostycznych w grudniu 2005 roku (czyli na próbnym egzaminie matural-
nym) nie było tematu wymagającego napisania recenzji. Taki temat był natomiast na maturze w maju
2005 roku.



„Napisz recenzję ulubionego czasopisma młodzieżowego.”
Spróbujmy przyjrzeć się, co powinna zawierać recenzja ulubionego czasopisma młodzieżowego.

Jeżeli decyduję się napisać recenzję czasopisma, które regularnie kupuję i czytam, to znaczy, że
ogólnie rzecz biorąc, mam dobrą opinię na temat tego wydawnictwa. „Ogólnie rzecz biorąc” – bo
mogą być w tym czasopiśmie rubryki, które z różnych względów budzą moje wątpliwości.

Wstęp: Czasopismo młodzieżowe – co rozumiem pod tym hasłem.

�àòåðèàëû è ñòàòüè ïðåäíàçíà÷åííûå äëß ìîëîäÞæè...
�åìû
�ïîðò, ñîâåòû íà òåìó...
�îäà
�ðîáëåìû 
�ëß äåâóøåê
�îâåòû...
�èñüìà/îòâåòû
�ðîññâîðäû
�àññêàçû, ðåïîðòàæè...

Jakie czasopisma młodzieżowe wydawane są w Polsce i czym się między sobą różnią. 

�òëè÷àåòñß òåì...

Czym wyróżnia się to czasopismo? 

�àðàêòåðíàß ÷åðòà...
�ëß íåãî õàðàêòåðíî òî, ÷òî...
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Kryteria oceny: Recenzja (poziom kompozycji)

Kryterium oceny

zdający:

II. KOMPOZYCJA:
– tworzy spójny tekst:

– uwzględnia wszys-
tkie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie,
zakończenie)

– zachowuje proporcje 
między częściami 
pracy

– graficznie wyodrębnia 
główne części pracy, 

– zachowuje określoną 
w zadaniu objętość 
pracy

PUNKTACJA:  4 pkt.

A

zdający:

1. tworzy wypowiedź 
w pełni spójną, harmo-
nijną, podporządkowa-
ną wyraźnej myśli 
przewodniej

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakończe-
nie) zachowując 
właściwe proporcje 
między nimi

3. wykazuje pełną 
konsekwencję 
w układzie graficznym
pracy

4. zachowuje objętość 
pracy w granicach 
określonych 
w poleceniu

4

B

zdający:

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zachowuje 
pewną logikę w tekście

2. pomija wstęp lub 
zakończenie lub 
realizuje je fragmen
tarycznie zachowując 
w miarę właściwe 
proporcje między 
częściami pracy

3. wyodrębnia grafi–
cznie niektóre 
części pracy

4. przekracza podane 
granice objętości 
pracy do 10%

3–2

C

zdający:

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, niekon-
sekwentną

2. pomija dwie części 
pracy lub realizuje 
je fragmentarycznie
nie zachowuje 
właściwych pro-
porcji między 
częściami pracy.

3. nie wyodrębnia 
graficznie głów-
nych części pracy

4. przekracza 
podane granice 
objętości pracy 
o ponad +/- 10%

1–0
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Opis, dane:

Jakie to czasopismo?

Tytuł, częstotliwość ukazywania się, wydawnictwo, nakład, szata graficzna (zdjęcia, rysunki, czarno-
-białe czy kolorowe), redaktor naczelny, stali felietoniści, stali znani współpracownicy, dziennikarze.

Stałe rubryki:

�àçâàíèå

�ûõîäèò...

�æåíåäåëüíèê... èçäàòåëüñòâî, òèðàæ, öâåòíûå (÷Þðíî-áåëûå) èëëþñòðàöèè, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð, èçâåñòíûå, çíàìåíèòûå àâòîðû, æóðíàëèñòû... ïîñòîßííûå 
ñîòðóäíèêè... âåäóò ðóáðèêè, ïèøóò â...

Część oceniająca:

Moje ulubione rubryki – moje zainteresowania.

� ÷èòàþ, �èñòàòü, ïðîñìàòðèâàòü, èíòåðåñíûå, óìíûå, íîâûå ñòàòüè, 
ìíåíèß, íîâîñòè, èçâåñòèß...

Moja opinia o tych rubrykach, które są dla mnie ważne:

�ëß ìåíß îñîáåííî âàæíî, îñîáåííî èíòåðåñíî...

�î-ìîåìó, 

� ñ÷èòàþ...

Moja opinia o tych rubrykach, które dla mnie nie są ważne, ale mogą zainteresować innych czytelników:

�åêîòîðûå ÷èòàòåëè èíòåðåñóþòñß...

�ðóãèå ÷èòàòåëè...

Rekomendacja:

Polecam innym – z jakich powodów?

�òîèò ÷èòàòü. �òîèò ïîäïèñàòüñß íà... è ïîëó÷àòü ðåãóëßðíî íà äîì...

�òîèò ïîêóïàòü è ñîáèðàòü...

� ðåêîìåíäóþ...

A teraz spróbuj samodzielnie zrecenzować wybrane czasopismo młodzieżowe.

Pisz jak najwięcej recenzji. Przygotuj informacje o: wybranej sztuce teatralnej, o dwóch lub trzech fil-
mach różnego gatunku (np. komedia, dramat, sensacja, film rysunkowy), o książce, o wystawie.

Gdy przystępujesz do napisania recenzji, zawsze zastanów się nad tym, czego sam chciałbyś się
dowiedzieć o danym dziele! Pomyśl, dlaczego warto je obejrzeć, czy też przeczytać.

W ten sposób „rozłożyliśmy egzamin na części pierwsze”. Przeanalizowaliśmy wszystkie typy
zadań.

I to właściwie wszystko, co mogę ci podpowiedzieć.
Mam nadzieję, że skorzystasz z tych wskazówek i że może pomogą ci one dobrze zdać egza-

min. Nie bój się, rozplanuj pracę i spokojnie zacznij przygotowania do egzaminu.

�è ïóõà íè ïåðà!
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