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Rozumienie ze słuchu 
 

Wymagania 
ogólne 

Zadanie Wymagania szczegółowe 
Poprawna 
odpowiedź 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Uczeń rozumie 
proste, krótkie 

wypowiedzi ustne 
artykułowane 

wyraźnie, 
w standardowej 

odmianie języka […]. 

1.1. 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje. 

B 

1.2. C 

1.3. 2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. C 

1.4. 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje. 

C 

1.5. A 

1.6. 2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. C 

2.1. 

2.3) Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje. 

D 

2.2. E 

2.3. B 

2.4. A 

 
Rozumienie tekstów pisanych 
 

Wymagania 
ogólne 

Zadanie Wymagania szczegółowe 
Poprawna 
odpowiedź 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Uczeń rozumie […] 
proste wypowiedzi 

pisemne […]. 

3.1. 
3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu. 

E 

3.2. B 

3.3. C 

4.1. 

3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu. 

E 

4.2. C 

4.3. B 

4.4. A 

5.1. 
3.3) Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje.  

C 

5.2. D 

5.3. A 
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Znajomość środków językowych 
 

Wymagania 
ogólne 

Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź  

I. Znajomość 
środków 

językowych. 
 

Uczeń posługuje się 
podstawowym 

zasobem środków 
językowych 

(leksykalnych, 
gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

старом 

6.2. человека 

6.3. улице 

6.4. заходит 

6.5. лимоном 

7.1. 
1. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

У тебя есть / y тебя есть / 
У тебя / y тебя 

7.2. 
который час / сколько 

времени 

7.3. после обеда 

7.4. был в парке 

7.5. меня зовут 

 
Uwaga! 
1. Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty 

zdań są w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie. 
2. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych, w których  

do każdej luki należy wpisać wyraz/wyrazy, akceptuje się wyraz zapisany wielką literą 
zamiast małą i odwrotnie. Powyższe ustalenie stosuje się pod warunkiem, że zdający  
nie naruszył innych zasad pisowni, np. pisowni nazw własnych. 

 
 
Schemat punktowania w zadaniach od 1. do 7. 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią*  
 
We wszystkich zadaniach otwartych sprawdzających stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię 
i dysortografię. Przy ocenie tych zadań nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd 
ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę  
w ocenie poprawności językowej. 
 
*Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z afazją, z zaburzeniami komunikacji 
językowej, z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także prac uczniów, którzy korzystali  
z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.  
 
Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadań 6. i 7.  
 

Zadanie Przykładowe akceptowane odpowiedzi  

6.1. смаром 

6.2. челавека 

6.3. улицэ 

6.4. захобит 

6.5. лемоном 

7.1. И тебя есть / и тебя есть / И тебя / и тебя 

7.2. каторый час / сколко времини 

7.3. после одеба 

7.4. дыл в парке 

7.5. меня завут 
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Wypowiedź pisemna  
 
Zadanie 8. 
Rozpocząłeś/Rozpoczęłaś naukę w nowej szkole. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Rosji: 
 wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) właśnie tę szkołę 
 opisz salę lekcyjną, która najbardziej Ci się podoba 
 zrelacjonuj wydarzenie, które miało miejsce w szkole w pierwszym dniu nauki. 
 
Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: 
 

 wymagania ogólne wymagania szczegółowe 

 treść 
 spójność i logika 

wypowiedzi 
 zakres środków 

językowych 
 poprawność środków 

językowych. 

I. Znajomość 
środków 
językowych. 

1. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych 
w zakresie następujących 
tematów: 
3) szkoła 
5) życie […] towarzyskie […]. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste  
i zrozumiałe wypowiedzi 
pisemne, np. e-mail: 
1) opisuje […] przedmioty, 
miejsca […]  
4) relacjonuje wydarzenia 
z przeszłości 
5) wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy […] 
9) stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi  
w zależności od sytuacji. 

IV. Reagowanie na 
wypowiedzi. 

7. Uczeń reaguje w formie prostego 
tekstu pisanego, np. e-mail,  
w typowych sytuacjach: 
2) […] przekazuje informacje  
i wyjaśnienia. 
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Treść 
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów polecenia uczeń się odniósł 
w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. 
Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniższą tabelą. 

Do ilu elementów 
uczeń się odniósł? 

Ile elementów rozwinął? 
3 2 1 0 

3 4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 
2  2 p. 1 p. 1 p. 
1   1 p. 0 p. 
0    0 p. 

Dla przykładu, za wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, 
przyznaje się 2 punkty.  

 
Spójność i logika wypowiedzi 
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim 
stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 
myśli). 
 

2 p. 
wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno 
na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu 

1 p. 
wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań 
oraz/lub całego tekstu 

0 p. 
wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest 
z trudnych do powiązania w całość fragmentów 

 
Zakres środków językowych  
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur 
leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 
 

2 p. 
zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań 

1 p. 
ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 

0 p. 
bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację polecenia 

Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem 
słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu 
pospolitości, takich jak он милый, она интересная, красивая. W precyzji wyrażania myśli 
mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. 
Потому что экскурсия была дешёвая. zamiast Потому что экскурсия стоила мало 
денег.  



Strona 7 z 14 

Poprawność środków językowych 
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 
leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 
 

2 p. 
brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji / sporadycznie 
zakłócające komunikację 

1 p. liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 

0 p. bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację 

 
Uwagi dodatkowe 
1. Wypowiedź nie podlega ocenie (egzaminator przyznaje 0 punktów we wszystkich 

kryteriach), jeżeli jest 
 w całości nieczytelna (pod pracą zapisuje się „praca w całości nieczytelna”, a na karcie 

odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium) LUB 
 całkowicie niezgodna z poleceniem (pod pracą zapisuje się „praca całkowicie 

niezgodna z poleceniem”, a na karcie odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym 
kryterium) LUB 

 niekomunikatywna dla odbiorcy, np. w całości napisana fonetycznie (pod pracą 
zapisuje się „praca całkowicie niekomunikatywna”, a na karcie odpowiedzi zaznacza 
się 0 punktów w każdym kryterium). 

2. Praca, która zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu 
egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane od innego 
zdającego, jest uznawana za pracę niesamodzielną. 

3. Jeżeli praca zawiera fragmenty na zupełnie inny temat, wyuczone na pamięć oraz/lub 
fragmenty pracy całkowicie nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające 
spójność i logikę tekstu, są one otaczane kołem i nie są brane pod uwagę przy liczeniu 
słów i ocenie zakresu środków językowych i poprawności środków językowych. 

4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich 
pozostałych kryteriach przyznaje się również 0 punktów. W takich pracach oznacza się 
błędy. 

5. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium treści, we wszystkich pozostałych 
kryteriach przyznaje się najwyżej 1 punkt. W takich pracach oznacza się błędy. 

6. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. 
W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. W takich pracach nie oznacza się 
błędów. 

7. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną 
dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. Błąd ortograficzny 
zmieniający znaczenie wyrazu w pracy dyslektyków to błąd językowy. Jest on brany pod 
uwagę w ocenie poprawności językowej.  
Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z dysgrafią, dysortografią, afazją,  
z zaburzeniami komunikacji językowej, z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także 
prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac 
pisanych na komputerze. 

8. Praca w brudnopisie jest sprawdzana, jeżeli słowo Brudnopis przekreślono i obok zostało 
napisane Czystopis.  
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9. Jeżeli zdający umieścił w pracy napis ciąg dalszy w brudnopisie i zakreślił, która część 
jest czystopisem, to ta część podlega ocenie. 

10. Zdający może używać oryginalnej pisowni w obcojęzycznych nazwach geograficznych, 
nazwach obiektów sportowych, gazet, zespołów muzycznych, programów telewizyjnych, 
tytułach, pod warunkiem że podaje wyjaśnienie w języku egzaminu, tak aby informacja 
była komunikatywna dla odbiorcy. Z tekstu musi wynikać, że jest mowa o gazecie, filmie, 
grupie muzycznej itd. lub musi wystąpić określenie фильм, группа, np. сериал „M jak 
miłość”, книга „Świat Dysku”. 
Jeżeli zdający podaje nazwę w języku innym niż zdawany i nie podaje objaśnienia, całe 
wyrażenie jest podkreślane linią prostą i traktowane jako jeden błąd językowy. W liczbie 
słów uwzględniane są wszystkie wyrazy użyte w danej nazwie własnej, np. Я читаю 
Nowe Horyzonty. – 1 błąd językowy – 2 słowa. Oprócz tego całe wyrażenie podkreślane 
jest linią falistą i traktowane jako błąd w spójności. Jeśli użycie tej nazwy jest kluczowe 
dla realizacji polecenia, ta informacja nie jest uwzględniana w ocenie treści. 
 

Uwagi dotyczące zasad liczenia słów w wypowiedziach zdających 
 

1. Liczone są słowa oddzielone spacją. Przez słowo rozumie się jeden element oddzielony 
od innych przez biały obszar/spację, np. на озере (2 słowa), в большом городе (3 słowa), 
1789 (1 słowo), 10.01.2015 (1 słowo), 10 stycznia 2015 (3 słowa). 

2. Jako jeden wyraz liczone są: 
 słowa łączone dywizem, np. из-за, Санкт-Петербург, по-моему 
 oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. МГУ, СПИД 
 adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

3. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX = 1 słowo, XX век = 2 
słowa. 

4. Imię i nazwisko występujące w tekście liczone są wg ogólnych zasad. 
5. Podpis XYZ oraz inne fikcyjne dane nie są uwzględniane w liczbie słów.  
6. Nie uznaje się i nie uwzględnia się w liczbie słów symboli graficznych używanych  

w Internecie (np. „buźki”). 
7. Uwzględnia się w liczbie słów wyrazy w języku innym niż język egzaminu. 
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USZCZEGÓŁOWIENIE KRYTERIÓW OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH  
 
Treść 
 
1. W ocenie treści egzaminator kieruje się:  

a. nadrzędnymi ustaleniami dotyczącymi sposobu oceniania wypowiedzi podanymi 
w punktach 2–12 poniżej oraz przyjętymi dla konkretnego zadania 

b. w przypadku wątpliwości, rozważeniem następujących kwestii: 
 w jakim stopniu jako czytelnik czuje się poinformowany w zakresie kluczowego 

elementu podpunktu polecenia? 
 w jaki sposób uczeń realizuje dany podpunkt?, np. za pomocą ilu zdań i jakich?, 

za pomocą ilu czasowników/określników?, jak złożona jest wypowiedź?, jak wiele 
szczegółów przekazuje? itp. 

2. Jako podpunkt nieujęty (do którego uczeń nie odniósł się) traktowana jest wypowiedź 
ucznia, która (a) nie realizuje tego podpunktu lub (b) realizuje go w sposób całkowicie 
niekomunikatywny. 

3. Jako podpunkt, do którego uczeń odniósł się w pracy, przyjmuje się komunikatywną 
wypowiedź ucznia, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z trzech 
podpunktów treści polecenia.  
 Poprzez „minimalny stopień” rozumiane jest jedno odniesienie się do elementu  

polecenia, np. Кабинет светлый. 
 Wyrażenia takie jak np. петь песни, танцевать танцы traktowane są jako jedno 

odniesienie się do podpunktu polecenia. 
4. Jako podpunkt rozwinięty w pracy przyjmuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, 

która odnosi się do jednego z trzech podpunktów treści polecenia w sposób bardziej 
szczegółowy.  
 Poprzez „bardziej szczegółowy sposób” rozumie się wypowiedź zawierającą (a) dwa 

odniesienia do danego podpunktu, np. Кабинет большой и светлый. lub (b) jedno 
rozbudowane odniesienie do danego podpunktu polecenia, jeden aspekt opisany 
bardziej szczegółowo, np. Кабинет светлый, потому что в нём большие окна. 

 Słowa очень, самый nie stanowią rozwinięcia elementu, niezależnie od tego, ile razy 
są powtórzone. 

5. Realizacja podpunktu polecenia przy pomocy dwóch wyrażeń synonimicznych  
(np. Стены белые, светлые.) lub dwóch wzajemnie wykluczających się słów/wyrażeń 
(np. Кабинет большой, но маленький.), lub przy pomocy równorzędnych słów 
odnoszących się do jednego aspektu (np. зелёные и жёлтые стены) oceniana jest jako 
odniósł się. 

6. Realizację poszczególnych podpunktów polecenia ocenia się w całej wypowiedzi; 
odniesienia do tego samego podpunktu polecenia mogą wystąpić w różnych częściach 
pracy.  

7. Ten sam fragment tekstu nie może być traktowany jako realizacja dwóch różnych 
podpunktów polecenia jednocześnie, np. zdanie В школе есть кабинет информатики  
с интерактивной доской. może być uznane za realizację 1. albo 2. podpunktu polecenia. 

8. Dopuszczalna jest sytuacja, w której uczeń traktuje poszczególne podpunkty polecenia jak 
zadawane pytania i tworzy wypowiedź poprzez odpowiadanie na te pytania bez 
przywoływania wszystkich elementów polecenia (= wprowadzenie oraz 3 podpunkty). 
Wypowiedź taka nosi cechy interakcji w formie pisemnej. Taka realizacja polecenia  
nie prowadzi do obniżenia punktacji za treść, może natomiast skutkować obniżeniem 
punktacji za spójność i logikę wypowiedzi. 
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 To, że zdający nie musi przywoływać wszystkich elementów polecenia nie oznacza,  
że może pominąć kluczowe elementy, np. relacjonując wydarzenie, które miało 
miejsce w szkole w pierwszym dniu nauki zdający pisze: Я нашёл собаку. – taka 
odpowiedź nie jest akceptowana, ale Я нашёл собаку под партой. – taka odpowiedź 
jest akceptowana. 

9. Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia w sposób niestandardowy, taki że budzi 
wątpliwość, wówczas wymagany jest w wypowiedzi element, który wskazuje,  
że informacja dotyczy danego podpunktu polecenia i jest logicznie uzasadniona. 

10. Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia, ale komunikacja jest znacznie zaburzona 
na skutek użycia niewłaściwej struktury leksykalno-gramatycznej, podpunkt rozwinięty 
traktowany jest jako podpunkt, do którego uczeń tylko odniósł się, a podpunkt, do 
którego uczeń odniósł się, jako nieujęty. Na przykład, realizując podpunkt „zrelacjonuj 
wydarzenie, które miało miejsce w szkole w pierwszym dniu nauki”, uczeń jest 
niekonsekwentny w użyciu czasu, np. Я вошёл в класс и увижу под партой собаку.  
(odniósł się). 

11. Dopuszcza się udzielenie przez ucznia wymijającej odpowiedzi, np. Nie wiem, jak… / Nie 
wiem, co… / Nie wiem, dlaczego…, jeżeli odpowiedź taka spełnia warunki zadania. 

12. Jeżeli uczeń realizuje kluczowy fragment wypowiedzi w języku polskim, uznaje się 
realizację podpunktu polecenia za niekomunikatywną, np. Этот класс jasny. (nie 
odniósł się). Jeżeli uczeń używa języka polskiego we fragmencie wypowiedzi, który nie 
jest kluczowy do realizacji polecenia – fragment w języku polskim nie jest brany pod 
uwagę w ocenie treści, np. Słyszałem, что это хорошая школа. (odniósł się). 

 
Spójność i logika wypowiedzi 
 
1. W ocenie spójności rozważany jest poziom spójności tekstu, zarówno na poziomie 

poszczególnych zdań, jak i całego tekstu, w stosunku do jego długości. Jedna bądź dwie 
usterki w dłuższym tekście to nie to samo, co jedna bądź dwie usterki w spójności 
w tekście bardzo krótkim. Nie przelicza się jednak bezpośrednio liczby usterek 
na odpowiednią liczbę punktów. 

2. Zaburzenie spójności może również wynikać z nieuzasadnionego użycia czasowników 
w różnych czasach gramatycznych („przeskakiwania” z jednego czasu gramatycznego 
na inny), np. В первый день в школе я потеряю деньги и не заплатил за обед. 

3. Uczeń nie musi realizować podpunktów polecenia w kolejności, w jakiej są wymienione 
w zadaniu. Sama zmiana kolejności nie może być podstawą do obniżenia punktacji  
w kryterium spójności i logiki wypowiedzi.  

4. Jeżeli w pracy nie są zaznaczone żadne błędy w spójności i logice, to uczniowi przyznaje 
się 2 punkty w kryterium spójności i logiki wypowiedzi. 
 

Zakres i poprawność środków językowych 
 
1. Zadowalający zakres środków językowych odnosi się do środków leksykalno-

gramatycznych, których znajomości można oczekiwać od absolwenta gimnazjum 
na poziomie A2+ (ujętych w zakresie struktur w Informatorze). 

2. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę orientacyjny stosunek 
liczby błędów do długości tekstu stworzonego przez zdającego (nie ma potrzeby liczenia 
słów i błędów). „Liczne” błędy w przypadku tekstu bardzo krótkiego to nie to samo,  
co „liczne” błędy w przypadku tekstu stosunkowo dłuższego. 
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Sposób oznaczania błędów 
 
Błędy oznacza się tylko w tekście stosując oznaczenia podane w tabeli; nie oznacza się 
rodzaju błędu na marginesie. 

 

rodzaj błędu sposób oznaczenia przykład 

błąd językowy (leksykalny, 
gramatyczny) 

podkreślenie linią prostą Marek lubić czekoladę. 

błąd językowy spowodowany 
brakiem wyrazu 

znak √ w miejscu 
brakującego wyrazu 

Marek √ czekoladę. 

błąd ortograficzny otoczenie słowa kołem 
 

Słońce    gżeje. 

błąd językowy i ortograficzny  
w jednym słowie 

podkreślenie linią prostą  
i otoczenie kołem 

 
Słońce   gżać  w lecie. 

błędy w spójności/logice podkreślenie linią falistą 
Założyłem kurtkę bo było 

gorąco. 

 
Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu traktowane są jako błędy językowe 
i oznaczane poprzez podkreślenie wyrazu linią prostą. 
Nie oznacza się błędów interpunkcyjnych. 
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Uszczegółowienia do zadania 8. 
Rozpocząłeś/Rozpoczęłaś naukę w nowej szkole. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Rosji: 
 wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) właśnie tę szkołę 
 opisz salę lekcyjną, która najbardziej Ci się podoba 
 zrelacjonuj wydarzenie, które miało miejsce w szkole w pierwszym dniu nauki. 

 
 wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) właśnie tę szkołę 
Wymagania z Podstawy programowej III.1.: 

5.5) uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy […]; 
7.2) uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia. 

 Przez pojęcie „szkoła” rozumie się każdą placówkę, w której prowadzone są zajęcia 
edukacyjne, np. gimnazjum, technikum, szkoła tańca, akademia fotografii. 

 Uczeń musi podać powód wyboru szkoły. Przez powód rozumie się: 
a) okoliczności poprzedzające rozpoczęcie nauki w nowej szkole, które miały wpływ na 

wybór właśnie tej szkoły, np. Я победил в олимпиаде по математике, и поэтому 
я решил записаться в лицей. („odniósł się i rozwinął”) / Выбрать эту школу 
посоветовал мне учитель математики. („odniósł się i rozwinął”) 

b) preferencje piszącego, które wpłynęły na wybór właśnie tej szkoły, np. Я мечтал 
учиться в школе с бассейном. („odniósł się”) / Я люблю рисовать, поэтому 
я пошла в эту школу. („odniósł się”) 

c) cechę, która dla piszącego może być zaletą/kryterium wyboru właśnie tej szkoły, np. 
Я пошёл в эту школу, потому что это лучшая школа в городе / в этой школе 
учится моя сестра / эта школа находится около моего дома/около вокзала / 
в этой школе есть врач/столовая. 

d) cel, którym kierował się piszący, wybierając właśnie tę szkołę, np. Я выбрал эту 
школу, чтобы научиться плавать. („odniósł się”). 

 Wymagany jest spójnik „bo”, „ponieważ” (потому что, так как), gdy z kontekstu nie 
wynika powód wyboru szkoły, np. Я выбрал лицей, потому что у меня хорошие 
оценки по математике. („odniósł się i rozwinął”), Я выбрал лицей. У меня хорошие 
оценки по математике. („odniósł się” – powód domyślny). 

 W pracy nie musi pojawić się sformułowanie „wybrałem(-am) tę szkołę” (я выбрал(-а) 
эту школу), ale z kontekstu musi wynikać, że chodzi o zmianę szkoły, np. Мой папа 
работает учителем в техникуме, и я решил там учиться. („odniósł się 
i rozwinął”). 

nie odniósł się odniósł się odniósł się i rozwinął 

Я учусь в новой школе. 
 
 
 
Я новый в классе. 
 

Это большая школа, 
поэтому я здесь учусь. 
 
 
Я записался в эту школу, 
потому что тут работает 
моя мама. 

Я выбрал школу, в которой 
есть математический кружок, 
а я люблю математику.  
 
Это отличная школа  
с большой спортплощадкой, 
поэтому я сюда записался. 
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 opisz salę lekcyjną, która najbardziej Ci się podoba
Wymagania z Podstawy programowej III.1.: 
5.1) uczeń opisuje […] przedmioty, miejsca […]. 

 Z treści pracy musi jasno wynikać, że opis dotyczy sali lekcyjnej. 

 Przez pojęcie „sala lekcyjna” rozumie się każde pomieszczenie w szkole, pod 
warunkiem że z wypowiedzi wynika, że odbywają się tam zajęcia lekcyjne, np.
В нашей просторной столовой проходят уроки. („odniósł się”), ALE Мне очень 
нравится наша просторная столовая. („nie odniósł się”).  

 Uznaje się określenia odnoszące się do sali lekcyjnej (np. kolorystyka, wielkość, 
usytuowanie), np. В кабинете химии зелёные стены. („odniósł się”), Кабинет 
находится возле спортзала. („odniósł się”), jej wyposażenia (np. umeblowanie, 
wystrój), np. В нашем классе висят таблицы. („odniósł się”). 

 Informacje dotyczące wrażeń, emocji, opinii piszącego nie są opisem. Mogą być 
traktowane wyłącznie jako elementy rozwijające właściwy opis, np. Мне нравится 
кабинет информатики. („nie odniósł się”), ALE Кабинет информатики 
современный, поэтому он мне нравится. („odniósł się i rozwinął”). 

nie odniósł się odniósł się odniósł się i rozwinął 

Кабинет химии. 
 
 
Я сижу за последней 
партой. 

В кабинете биологии 
стоят цветы.  
 
Кабинет химии большой. 

Кабинет биологии очень 
большой, в нём стоят цветы. 
 
Это кабинет географии, 
поэтому на стене висит карта 
России. 
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 zrelacjonuj wydarzenie, które miało miejsce w szkole w pierwszym dniu nauki. 
Wymagania z Podstawy programowej III.1.: 
5.4) uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. 

 Przez wydarzenie w szkole rozumie się relację ze zdarzenia, które miało miejsce: 
a) w budynku szkoły, np. В окно кабинета биологии влетел попугай. („odniósł się 

i rozwinął”) 
b) poza budynkiem szkoły, ale wciąż na terenie szkoły, np. На перемене мы нашли 
на спортплощадке собаку. („odniósł się i rozwinął”) 

c) poza terenem szkoły, ale w ramach zajęć szkolnych lub w obecności pracowników 
szkoły, np. Учительница пошла с нами в зоопарк, и я сломал там ногу., ALE 
Мама отвела нас в зоопарк. – taka wypowiedź nie jest akceptowana: wydarzenie 
nie jest związane z życiem szkoły. 

 Wydarzenie nie musi bezpośrednio dotyczyć osoby piszącej e-mail, np. В актовом 
зале наш класс дал концерт. („odniósł się i rozwinął”), В школе отключили свет. 
(„odniósł się”). 

 Uczeń nie musi użyć sformułowania „w pierwszym dniu nauki”, ale informacja ta 
może być traktowana jako element rozwijający, np. В первый день учёбы мы 
организовали конкурс. („odniósł się i rozwinął”). 

nie odniósł się odniósł się odniósł się i rozwinął 

Было интересно. 
 
 
Люблю, когда что-то 
происходит. 

Учительница показала 
фильм. 
 
В школу приехал театр. 

Учительница показала нам 
фильм об истории школы. 
 
В школу приехал 
музыкальный театр. 
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