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К Л Ю Ч 

 

Проверка степени понимания прочитанного текста: 
1. в) 2.а) 3. б) 4. б) 5. б) 6. в) 7. а) 8. в) 

 

I   Употребите правильно данные в скобках слова: 

1. тебе 2. истории 3. собирай 4. поговорим  

 

II   Обведите кружком правильную форму слов: 

1. бегают 2. друзьям 3. по 4. площадях 5. встретиться 

6. всех 7. которой 8. для 9. вечеру 10. С Новым годом! 

 

III   Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме: 

1. Каждое 2. идёт 3. едет 4. утренние 5. много 

6. громко 7. по 8. с 9. потому что 10. деньги 

 

IV   Задайте вопросы к выделенным словам следующего предложения: 

1. Что делал твой (мой) брат (Николай) (он) (вчера)? 

2. Чей брат (Николай) звонил (вчера) своему другу? 

3. Когда твой (мой) брат (Николай) (он) звонил (своему другу)? 

4. Кому твой (мой) брат (Николай) (он) звонил (вчера)? 

V   Соедините цифрой фразу, которую произносят русские, - с ситуацией, когда её 

произносят: 

1. Спасибо большое! Я обязательно приду! 2 когда извиняются  

2. Простите, пожалуйста, я случайно... 4 когда выражают предупреждение 

3. 
Я против использования мобильников на 

уроках!  
1 когда принимают приглашение 

4. Смотри, не забудь сделать домашнее задание!  3 когда выражают несогласие  

 

За сваки тачан одговор добија се по један поен.Сваки део теста је елиминаторан. Да би остварио 

пласман, ученик на окружном/градском такмичењу мора освојити минималан предвиђен број бодова 

на сваком од делова теста и минимално 32 поена у укупном збиру од максималних 40 поена. 

Рангирање ученика: 

Прво место освајају ученици са 40, 39, 38 поена. 

Друго место освајају ученици са 37, 36, 35 поена. 

Треће место освајају ученици са 34, 33, 32 поена. 

У случају да се појаве неке недоумице у вези са признавањем неког одговора као тачног (ако није дат у 

кључу), обавезно је консултовати аутора и добити његову сагласност. Аутор теста обавестиће о томе 

координатора такмичења из руског језика. Таква одлука се евидентира и укратко образлаже у 

Извештају са окружног/градског такмичења. 
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