
Regulamin szkolnego konkursu z języka rosyjskiego 

 

I. Cele konkursu  

1. Rozwijanie sprawności językowych i pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki, 

leksyki, ortografii i fonetyki języka rosyjskiego.  

2. Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu.  

3. Popularyzacja języka rosyjskiego.  

4. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury 

i języka.  

 

II. Forma konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uczących się języka rosyjskiego.  

2. Uczestnicy rozwiązują zadania zamknięte w teście z zakresu gramatyki, leksyki, 

rozumienia języka rosyjskiego ze słuchu oraz podstawowych informacji na temat 

geografii i kultury Rosji. 

 

III. Zakres materiału 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na konkursie jest oparty na: 

 podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie języka 

rosyjskiego; 

 programie nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum, kurs podstawowy 

autorstwa Agaty Buchowieckiej-Fudały; 

 podręcznikach do nauki języka rosyjskiego „Wsio prosto! 1” i „Wsio prosto! 2” 

autorstwa Barbary Chlebdy i Ireny Daneckiej (Wydawnictwo Szkolne PWN). 

 

IV. Przebieg konkursu  

 Konkurs przeprowadza się w wyznaczonym terminie w Szkole Podstawowej Nr 1 

im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie przy ul. Karola Szamoty 35.  

 Czas trwania konkursu – 45 minut. 

 

  



V. Ocenianie prac konkursowych  

 Każdy uczeń, który zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania, 

otrzyma pochwałę. 

 Za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca oraz za otrzymanie 

wyróżnienia uczeń otrzyma nagrodę rzeczową i cząstkową celującą ocenę 

z języka rosyjskiego, jeżeli zdobędzie minimum 70% punktów możliwych 

do uzyskania. 

 Za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca oraz za otrzymanie 

wyróżnienia uczeń otrzyma dyplom i cząstkową ocenę celującą z języka 

rosyjskiego, jeżeli zdobędzie od 50% do 69% punktów możliwych do uzyskania. 

 Jeżeli maksymalny wynik będzie niższy niż 50% punktów możliwych 

do uzyskania, komisja konkursowa nie wyłania zwycięzców i nie nagradza 

uczniów. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

 Informacja na temat przebiegu i wyników konkursu zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej szkoły nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty 

przeprowadzenia konkursu.  

 Po ogłoszeniu wyników uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich prac. 


