Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä äidinkielenä
Valintakoe 28.5.2021 klo 9.00–12.00
Kirjoita henkilö- ja yhteystietosi tekstaamalla.
Kirjoita nimesi latinalaisilla kirjaimilla (abcd...), älä esimerkiksi kyrillisillä kirjaimilla (абвгд...).
Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjoita sen asemesta syntymäaikasi.
Kirjoita henkilötiedot kaikille sivuille.
Sukunimi
Kaikki etunimet
Henkilötunnus

Tarkista sivunumeroiden avulla, että olet saanut kaikki sivut.
Kirjoita alla olevaan laatikkoon nimikirjoituksesi merkkinä siitä, että olet tarkistanut edellä mainitut asiat.
Nimikirjoitus

Jos haluat, että tehtäviin kirjoittamasi vastaukset arvostellaan, jätä alla oleva laatikko tyhjäksi.
Jos haluat, että tehtäviin kirjoittamiasi vastauksia ei arvostella, kirjoita alla olevaan laatikkoon teksti
"Haluan, että vastauksiani ei arvostella". Tässä tapauksessa saat vastauksistasi nolla pistettä.

Arvostelusta
luopuminen

RUS

Sivu: 2 (9)

Lue huolellisesti kaikki ohjeet läpi


Tarkista, että saamassasi koenipussa on kansilehden ja ohjesivujen (sivut 1–2) lisäksi:
o kysymys- ja vastausosio (sivut 3–7)
o aineisto (1 sivu)
o yksi ruutupaperiarkki omia muistiinpanoja varten (konseptipaperi)



Vastaa tehtäviin ytimekkäästi ja aineiston mukaisesti. Ole huolellinen, että vastaat kuhunkin
tehtävään aineiston perusteella.



Kirjoita vastauksesi tehtävänannossa ilmoitetulla kielellä (venäjä). Muilla kielillä kirjoitettuja
vastauksia ei huomioida arvostelussa.



Kirjoita kukin vastaus sille varattuun tilaan. Arvostelija ei huomioi merkintöjä, jotka ovat
vastaukselle varatun tilan ulkopuolella.



Kirjoita vastauksesi lyijykynällä ja selvällä käsialalla. Arvostelija tulkitsee tulkinnanvaraiset
merkinnät vähiten pisteitä tuottavan vaihtoehdon mukaisesti.



Voit luonnostella vastauksiasi ruutupaperille. Ruutupaperille tekemiäsi merkintöjä ei huomioida
arvostelussa. Olet saanut yhden arkin ruutupaperia. Voit tarvittaessa pyytää lisää ruutupaperia
valvojalta.



Pidä koemateriaalisi niin, että lähelläsi istuvat hakijat eivät pysty katsomaan vastauksiasi ja
merkintöjäsi.

Pisteyttäminen
Valintakokeessa on 2 osaa. Voit saada 0–50 pistettä kummastakin osasta. Kaikilta kokeeseen
osallistuneilta arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen
osa 2 arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneeltä 27 hakijalta. Jos useammalla hakijalla on sama
pistemäärä kuin 27. hakijalla, osa 2 arvioidaan kaikilta näiltä hakijoilta.
Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat osasta 1 vähintään 20 pistettä, osasta 2 vähintään
20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Osien pisteet lasketaan yhteen.
Opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

Nimi:
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Henkilötunnus:

Osa 1 (0–50 pistettä, josta sisältö 0–25 pistettä ja kieli 0–25 pistettä)
Kirjoita essee venäjäksi seuraavasta aiheesta:
Напишите сочинения (300-500 слов) на тему: «Возвышенное и пошлое в рассказе Ивана
Бунина "Смарагд" (1940)». Когда напишете свой текст, посчитайте количество слов и
запишите его в конце на стр. 5.
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Nimi:
RUS

Sivu: 5 (9)

Henkilötunnus:

Количество слов:

Arviointikriteerit:






Kaunokirjallisen tekstin kriittinen analysointikyky
Pitäytyminen tehtävänannossa
Kyky erottaa keskeinen vähemmän merkityksellisestä
Etäisyys tarkasteltavaan kaunokirjalliseen tekstiin
Vastauksen loogisuus, kompositio, argumentaatio, sidoksisuus ja tyyli
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Osa 2 (0–50 pistettä)
Tehtävä 2.1 (0–5 pistettä)
В следующих словах, взятых из того же рассказа Ивана Бунина, подчеркните букву (звук), на
которую падает ударение. Например, чернота, облаках.
небесный

яхонт

смарагд

глаголет

платьице

Tehtävä 2.2 (0–15 pistettä)
Выпишите из рассказа И. Бунина:
 три существительных во множественном числе:
;
 три глагола в личной форме:
;
 три глагола в неличной форме:
;


три прилагательных в единственном числе:
;

 три местоимения:
.

Tehtävä 2.3 (0–15 pistettä)
Образуйте формы слов по следующему образцу: ты восходишь — я (что делаю?) восхожу,
ночные воды —нет (чего?) ночных вод.


плывущий — я (что делаю?)



раскрытое окно— много (каких? чего?)



небо — много (чего?)



видал — (что делать?)
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меня — (кто?)



может — я (что делаю?)



чернота — (под чем?)



божий престол — без (какого? чего?)



облаков — одно (что?)



молодой человек – пять (каких? кого?)



окна — много (чего?) окон



груши — много (чего?)

Henkilötunnus:

Tehtävä 2.4 (0–15 pistettä)
Ниже даны четыре слова. Укажите, какие из них являются однокоренными, подчеркните
корень, напишите ещё два слова с этим корнем.
1) небо

2) небольшой

3) небеса

4) небесспорный
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Mallivastaukset osaan 2
Tehtävä 2.1
В следующих словах, взятых из того же рассказа Ивана Бунина, подчеркните букву (звук), на
которую падает ударение. Например, чернота, облаках.
Небе́сный

я́хонт

смара́гд

глаго́лет

пла́тьице

Tehtävä 2.2


три существительных во множественном числе:
o ангелы, груши, слезы;



три глагола в личной форме:
o сидит, смотрит, стоит;



три глагола в неличной форме:
o отклонив, откинута, прикусив;



три прилагательных в единственном числе:
o ночная, синяя, золотая;



три местоимения:
o (близ) нее, (с) собой, меня

Tehtävä 2.3


плывущий — я (что делаю?)
o плыву



раскрытое окно— много (каких? чего?)
o раскрытых окон



небо — много (чего?)
o небес



видал — (что делать?)
o видать



меня — (кто?)
o я
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может — я (что делаю?)
o могу



чернота — (под чем?)
o чернотой



божий престол — без (какого? чего?)
o божьего престола



облаков — одно (что?)
o облако



молодой человек – пять (каких? кого?)
o молодых людей



окна — много (чего?)
o окон



груши — много (чего?)
o груш

Tehtävä 2.4
небесный, небоскреб, поднебесный,

Henkilötunnus:

