Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som
modersmål
Urvalsprov 28.5.2021 kl 9.00–12.00
Skriv ditt namn och dina personuppgifter med tryckbokstäver.
Skriv ditt namn med latinska bokstäver (abcd...), inte till exempel med kyrilliska bokstäver (абвгд...).
Om du inte har en finländsk personbeteckning, skriver du istället din födelsetid.
Skriv dina personuppgifter på alla provpapper.
Efternamn
Förnamn (alla)
Personbeteckning

Kontrollera med hjälp av sidnumren att du har fått alla sidor.
Skriv din namnteckning i fältet nedan för att visa att du har kontrollerat ovan nämnda saker.
Namnteckning

Om du vill att dina provsvar bedöms, lämna det nedanstående fältet tomt.
Om du inte vill att dina provsvar bedöms, skriv följande text i fältet nedan: "Jag vill inte att mina provsvar
bedöms". I detta fall får du noll poäng i provet.

Att avstå från
bedömning

RUS

Sida: 2 (9)

Läs noggrant igenom alla anvisningar


Kontrollera att ditt provkompendium utöver titelbladet och anvisningarna (sidorna 1–2) innehåller
följande sidor:
o provfrågor och svarsfält (sidorna 3–7)
o testmaterial (1 sida)
o ett konceptpapper för egna anteckningar



Svara på frågorna klart och så som det står materialet. Var noggrann med att svara på varje
fråga utgående från rätt material.



Skriv dina provsvar på det språk (ryska) som anges i uppgiften. Svar som har skrivits på andra
språk bedöms inte.



Skriv varje svar i frågans svarsfält. Anteckningar som skrivits utanför svarsfältet beaktas inte i
bedömningen.



Skriv dina provsvar med blyertspenna och med tydlig handstil. Otydliga anteckningar bedöms
enligt det alternativet som ger minst poäng.



Du kan planera dina svar och skriva egna anteckningar på konceptpappret. Anteckningarna på
konceptpappret beaktas inte i bedömningen. Du har fått ett konceptpappersark. Du kan få mera
konceptpapper av övervakaren.



Placera ditt provmaterial så att deltagare som sitter nära dig inte kan se dina svar och
anteckningar.

Poäng
Urvalsprovet består av 2 delar. Du kan få 0–50 poäng för båda delarna. Del 1 bedöms för alla som
deltagit i provet och de sökande rangordnas utgående från resultatet. Del 2 bedöms endast för de 27
sökande som klarat sig bäst i del 1. Om flera sökande har samma poäng som den 27 bästa sökande,
bedöms del 2 för alla dessa sökande.
Du kan bli antagen endast om du får minst 20 poäng i del 1, minst 20 poäng i del 2 och minst 50 poäng
för hela provet. Poängen för alla delar räknas ihop. De sökande som får flest poäng antas.
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Del 1 (0–50 poäng, varav innehåll 0–25 poäng och språk 0–25 poäng)
Skriv en essä på ryska med följande rubrik:
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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Количество слов:

Bedömningskriterier






Förmåga att analysera kritiskt en litterär text
Hur svaret håller sig till uppgiften
Förmåga att skilja det väsentliga från det mindre väsentliga
Avstånd från den litterära texten
Svarets logiskhet, komposition, argumentation, bindning och stil
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Del 2 (0–50 poäng)
Uppgift 2.1 (0–5 poäng)
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

Uppgift 2.2 (0–15 poäng)
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:
.

Uppgift 2.3 (0–15 poäng)
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 — нет (чего?)



груши — много (чего?)

Uppgift 2.4 (0–15 poäng)
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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Modellsvar för del 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,

