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Руски язик тест 2
Упутство за оценьованє
− Кажди задаток приноши найвецей 1 бод.
− За кажди одвит котри ше розликує од ришеня датого у Упутству за оценьованє школяр достава  

0 боди. 
− Школяр може достац 0,5 боди лєм за задатки за котри то предвидзене зоз Упутством.

Ч.
зад. Ришенє Бодованє

1. в) злято, як кед би то було єдно слово Точни одвит 
1 бод

2. Коло 45 роки (або 44, або 46) Точни одвит
1 бод

3. а) пан хтори ма пана Точни одвит
1 бод

4. б) библиоґрафиї Точни одвит
1 бод

5. а) Псевдоним вше виведзени зоз правого мена и презвиска 
писателя

нє

б) Псевдоним хасновали лєм писателє котри написали роман нє
в) Псевдоним то синоним за список менох нє
г) Наведзени псевдоними писателє давали сами себе гей

За шицки точни одвити 
1 бод.
За 2 точни одвити 
0,5 бодa. 

6. а) Основна школа “Братство-єдинство” 
б) Основна школа и Ґимназия “Петро Кузмяк”
в) Нова маїца и нови компютер
г) Животинї жию на шлєбоди у лєше. 

За шицко точнe
1 бод

7. а) ґенция, б) булї, в) дияґноза За шицко точнe
1 бод

8. а) Кед нєшка нє придзеш на танєц, нє виходз ми на очи. 
б) Заври гарчок най зовре вода и померкуй най вода нє вивре. 

За шицко точнe
1 бод

9. Соловейко – роби на хасен, збера гушенїци по древе
Шпак – роби на чкоду, розджубує грозно

За два точни одвити 
1 бод. 
За єден точни одвит 
0,5 бодa. 

10. Вон ше нє бої од свойого оца, и до двох годзин нє приходзи дому а кед придзе 
ище и мудрує.

За шицко точне 1 бод.

11. 3. Жимни єшеньски витор дує. Точни одвит 
1 бод

12. Пойдземе до зоолоґийней загради, нащивиме музей, обидземе твердиню и 
будземе ше шейтац (прешейтаме ше) по центру вароша.

За шицко точнe
1 бод

13. а) як чарни квети 
б) умераю

За обидва точни одвити
1 бод. 
За єден точни одвит
0,5 бодa. 

14. Припадок: датив
Значенє: лоґични субєкт

За шицко точне 
1 бод.

15. в) Одрекаюци заменовнїки то: нїхто, нїч, нїяки, даяки, нїкелї, нїчий, 
нїхтори. 

Точни одвит
1 бод

16. Рушел раз єден леґинь глєдац щесце. Точни одвит
1 бод

17. З мойого валала Точни одвит
1 бод

18. метафора Точни одвит
1 бод

19. текст 1 препроповедованє; 
текст 2 анализа

За обидва точни одвити 
1 бод.

20. а) Керестур; 
б) друга половка 18. вику (1764. рок)

За обидва точни одвити 
1 бод.



Надпомнуца:

1. Нє припознаваю ше прецагнути и виправени одвити. 

2. Нє припознаваю ше одвити котри написани лєм зоз ґрафитним клайбасом. 

3. Нє припознаваю ше одвити у котрих похасновани скраценя, окрем кед ше зоз задатком випитую 
скраценя. 

4. Припознаваю ше одвити написани з друкованима буквами, окрем кед ше зоз задатком глєда же 
би одвит бул написани з писанима буквами. 

5. Припознаваю ше одвити у котрих єст правописни гришки, а з тима задатками ше нє преверює 
познаванє правописних правилох. 

6. Припознаваю ше одвити з котрима школяр точно одвитовал, алє точни одвит ясно означел на 
иншаки способ од предвидзеного (напр. слово або текст подцагнул а требало их заокружиц, 
прецагнул букву, а требало ю заокружиц). 

7. Припознаваю ше як точни одвити висловени зоз синонимом (напр. приповеданє – нарация, 
кнїжовни – литературни и под.).




