
REGULAMIN KONKURSU KALIGRAFICZNEGO 

 Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POD TYTUŁEM  

„PIĘKNIE PISZĘ PO ROSYJSKU” 

  
 

1. Cele konkursu: 

 Doskonalenie umiejętności kształtnego, czytelnego i estetycznego pisania w języku 

rosyjskim. 

 Rozbudzanie w uczniach zainteresowania językiem rosyjskim i kulturą Rosji. 

 Rozwijanie umiejętności językowych. 

 Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach. 

 

2. Założenia konkursu. 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami   Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej. 

3. Zasady udziału w konkursie. 

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odręczne przepisanie tekstu w języku 

rosyjskim na dowolnym gładkim papierze o formacie A4. Do wyboru uczniowie mają 

wiersz „ АЗБУКА” Михалковa lub „Я помню чудное мгновенье... Пушкинa . 

Załącznik nr 1. 

Dopuszcza się wykonanie wszelkich ozdobników do tekstu, zależnie od inwencji twórczej 

ucznia. 

4. Forma i przebieg konkursu. 

Konkurs jest jednoetapowy – bez eliminacji wstępnych. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w formie pisemnej. Kandydaci będą mieli za zadanie przepisać wskazany 

tekst zgodnie z zasadami ortografii i kaligrafii rosyjskiej w terminie od 1 kwietnia do 8 

kwietnia. 

Przepisany tekst należy złożyć do pani Iwony Arciszewskiej w opisanej  (imię, nazwisko, 

klasa), zaklejonej  kopercie formatu A4 w nieprzekraczalnym terminie – 8 kwietnia 2022r. 

5. Ocena pracy konkursowej. 

Prace będzie oceniać komisja składająca się z  nauczycieli języka rosyjskiego Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami   Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej 

Podlaskiej.  

Ocenie będzie podlegać:  

•staranność i poprawność łączenia liter 

•bezbłędność 

•estetyka 

•inwencja twórcza w zakresie ozdobników. 

Po dokonaniu oceny jakości przepisanego tekstu, Komisja Konkursowa wyłoni 

zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Nagrodami dla wszystkich uczestników konkursu będą dyplomy oraz uwagi pozytywne i 

bardzo dobra ocena cząstkowa za aktywność z języka rosyjskiego. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
  

С. Михалков 

 

АЗБУКА 

Что случилось? Что случилось? 

С печки азбука свалилась! 

 

Больно вывихнула ножку 

Прописная буква М, 

Г ударилась немножко, 

Ж рассыпалась совсем! 

 

Потеряла буква Ю 

Перекладинку свою! 

Очутившись на полу, 

Поломала хвостик У. 

 

Ф, бедняжку, так раздуло - 

Не прочесть ее никак! 

Букву P перевернуло - 

Превратило в мягкий знак! 

 

Буква С совсем сомкнулась - 

Превратилась в букву О. 

Буква А, когда очнулась, 

Не узнала никого! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Александр Пушкин 

 

 Я помню чудное мгновенье... 
 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

 

 


