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К Л Ю Ч 

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

 

I   Употребите правильно данные в скобках слова: 

1. майские 2. дышат 3. те 4. дни 

 

II Прочитай текст и обведи кружком правильное решение: 

1. стоит 2. гостей 3. хранятся 4. для 5. его 

6. Землёй 7. комнаты 8. потому что 9. ездят 10. в которой 

 

III   Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме: 

1. хотите/хочешь 2. приезжай/те 3. июня 4. Поэтому 5. романтичным 

6. фотографируют 7. любви 8. под 9. мостами 10. часов 

 

IV   Задайте вопросы к выделенным словам: 

1. Когда друзья (они) поедут в магазин (за подарками для праздника)?  

2. Куда поедут друзья (они) в эти выходные?  

3. Что сделают/будут делать друзья (они) в эти выходные? 

4. За чем / Почему друзья (они) поедут (в эти выходные) в магазин? 

 

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

произносят: 

1. Мне жаль, но я очень занят, не могу идти с вами в 

кафе. 
3 когда выражают благодарность 

2. По-моему, эта выставка стоит поездки в музей. 4 когда выражают приветствие 

3. Спасибо тебе огромное за помощь, мой друг! 2 когда выражают своё мнение 

4. Добро пожаловать всем! Очень рады вас видеть! 1 когда выражают отказ от приглашения 

 

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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