
dysleksja 
 
 

 
 
 
 
 

MJR-R1_1P-072 

EGZAMIN MATURALNY 
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

CZĘŚĆ I 
 

Czas pracy 120 minut 
 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 

1 – 3). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl. 
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
5. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. 

Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 
dla egzaminatora. 

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 
Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. 
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 

 
 
 

Życzymy powodzenia! 

 
 
 

MAJ 
ROK 2007 

 
 
 

 
 
 
 

Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie  
23 punkty 

 
 

Wypełnia zdający przed 
rozpoczęciem pracy 

           

PESEL ZDAJĄCEGO  

 
     

KOD 
ZDAJĄCEGO 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem szkoły 
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STOSOWANIE STRUKTUR  
LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Dokonaj transformacji poniższych zdań, tak aby drugie zdanie w parze miało takie 
samo znaczenie, jak zdanie pierwsze. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 
i gramatyczna zdań. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

1.1. 
Урок истории начинается в одиннадцать часов сорок пять минут. 
Урок истории начинается ____________________________________________________. 
 
1.2. 
Пётр Иванович – рассеянный человек, и он часто забывает запереть дверь. 
_____________________________ Пётр Иванович часто забывает запереть дверь.  
 

1.3. 
Мама попросила Зою убрать свою комнату. 
Мама попросила: «Зоя, _____________ свою комнату!» 
 
1.4. 
Я с большим интересом прочитала книгу, которую он написал. 
Я с большим интересом прочитала книгу, _____________________ им. 
 
 
Zadanie 2. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst i uzupełnij go wyrazami z podanego pod tekstem zestawu. Wpisz 
wyrazy do tabeli w odpowiedniej formie, tak aby tekst stanowił logiczną i spójną całość. 
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.  
Uwaga! Zestaw zawiera 2 zbędne wyrazy. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

 
УПРАВЛЯЙ СВОИМ СТРЕССОМ 

 
Стресс – это не только служебные перегрузки и семейные ссоры. Это состояние души, 
способ восприятия мира и образ действия в 2.1.________. 
Стресс – не всегда враг. Определённый минимум его необходим в 2.2.________ жизни: 
из-за недостатка стрессов надпочечники вырабатывают слишком мало адреналина, 
что может привести к 2.3.________. Поэтому в чрезмерно благополучных 
обстоятельствах люди часто инстинктивно сами 2.4.________ себе минимум стрессов: 
занимаясь опасными видами спорта, играя в азартные игры, наконец, просто регулярно 
выясняя отношения с ближними.  
Люди очень различаются по устойчивости к 2.5.________. Наиболее поддаются им 
самые сильные и самые слабые. В реакции первых преобладает гнев, в реакции 
последних – страх, а обе эти эмоции чрезвычайно 2.6.________ для здоровья. Люди, 
так называемых промежуточных типов, способны как бы дозировать стрессы, 
принимая неизбежные и уклоняясь от избыточных. Кроме того, у них, как правило, 
большая «группа поддержки» – люди, готовые помочь или просто выслушать. 

Спутник, 51/2001 
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Слова для вставки: стрессы, уменьшать, повседневный, он, разрушительный, апатия, 
различаться, создавать. 
 
 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.6.  
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WYPOWIEDŹ PISEMNA 

Zadanie 3. (18 pkt) 
Napisz wypowiedź na jeden z trzech tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 
do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. 
Zaznacz temat, który wybrałeś /aś, zakreślając jego numer. 
 
1. Ostatnio zwiedziłeś/aś wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu Twojej miejscowości. 
Napisz recenzję tej wystawy, podkreślając jej znaczenie dla promocji turystycznej regionu.  
 
2. Twoi rówieśnicy marzą o własnym samochodzie. Wiąże się to jednak z pewnymi 
problemami. Przedstaw w formie rozprawki swoją opinię na ten temat, uwzględniając 
argumenty za i przeciw posiadaniu samochodu przez młodzież. 

 
3. Przedstaw w formie opisu, jak wyobrażasz sobie młodzieżowe centrum rozrywki na miarę 
XXI wieku. 
Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za kompozycję 0 punktów. 

CZYSTOPIS 
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 TREŚĆ KOMPOZYCJA BOGACTWO 
JĘZYKOWE 

POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA RAZEM

Poziom A B C A B C A B C A B C 

Liczba 
punktów 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 


