Ryska som modersmål, kandidatprogrammet i språk
Urvalsprov 1.6.2022 kl. 14.00–17.00
Skriv ditt namn och din personbeteckning – texta tydligt med stora latinska bokstäver (ABCD...).
Om du inte har en finländsk personbeteckning, skriver du istället din födelsetid.
Skriv dina personuppgifter på alla provpapper.
Efternamn
Förnamn (alla)
Personbeteckning

RUS

Sida: 2 (7)

Läs noggrant igenom alla anvisningar
•

Kontrollera att ditt provkompendium utöver titelbladet och anvisningarna (s. 1–2) innehåller
följande sidor:
o provfrågor och svarsfält (s. 3–7)
o bilagor (en separat bilaga med textmaterial)
o ett konceptpapper för egna anteckningar.

•

Kontrollera att du har skrivit ditt namn och din personbeteckning på alla svarsblanketter och
markerat ovalerna för personbeteckningen korrekt på den optiska svarsblanketten för
flervalsfrågor.

•

Svara på frågorna klart och tydligt så som det står i boken och/eller materialet.

•

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.

•

Skriv inte alternativa svar. Om du skriver alternativa svar, beaktas endast det svar 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. Lägg de färdiga provsvaren innanför konceptpappret.

Poäng
Urvalsprovet består av två 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 i ditt prov kan lämnas utan
bedömning om du får mindre poäng för del ett 1 i provet än den sökande som fått 27:e bästa poäng i del
1.
Du kan bli antagen endast om du på basis av de sammanlagda poängen för del 1 i provet placerar dig
bland de 27 bästa sökande och 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.

När du vill lämna in ditt prov
Kom ihåg att skriva ditt namn och din personbeteckning på provkompendiets titelblad och på alla
svarsblanketter. Ta med dig alla saker från din plats när du går för att lämna in ditt prov. Lämna in alla
papper, även kladdpapper. Bevisa din identitet när du lämnar in provpappren. Övervakaren kan ge dig
ett separat intyg över att du deltagit i provet om du behöver det.
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Del 1 (0–40 poäng, varav innehåll 0–25 poäng och språk 0–15 poäng)
Skriv en essä på ryska med följande rubrik:
Напишите сочинения (300-500 слов) на тему: «Что ищет и что находит герой стихотворения Б.
Пастернака?». Когда напишете свой текст, посчитайте количество слов и запишите его в
конце на стр. 6.
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Количество слов:
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Del 2 (0–50 poäng)
Uppgift 2.1 (0–5 poäng)
Следующие слова, взятые из того же стихотворения Б. Пастернака, запишите в их начальной
форме, например: работе – работа, вывел – вывести.
смуте

смута

судеб

судьба

гуськом гуськом
внёс

внести

фольварков фольварк
Tehtävä 2.2 (0–15 poäng)
Выпишите из того же стихотворения Б. Пастернака:
•

три разных существительных в винительном падеже: (например) нить, открытья, закон;

•

три разных наречия: (например) отчасти, впопыхах, гуськом
;

•

три разных причастия: (например) протекших, достигнутого, натянутая
;

•

три разных прилагательных: (например) сердечных, живое, тугого
;

•

три местоимения: (например) я их, них
.

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

любить — я (Что делаю?) люблю

•

мог— (Что делать?) мочь

•

нить — много (Чего?) нитей
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•

открытие — много (Чего?) открытий

•

дойти — (Ты что сделаешь?) дойдешь

•

имён — (С чем? Ед. число) именем

•

внёс (бы) — (Что сделать?) внести

•

её — (Кто? Ед. число) она

•

восемь строк — (О скольких? О чём?) восьми

•

натянутый — (Ты что сделаешь?) натянешь

•

живое чудо – пять (Каких? чего?) живых чудес

•

протекших — (Он что сделает?) протечет

•

цвели — (Что делать?) цвести

строках

Uppgift 2.4 (0–15 poäng)
Стихотворение Б. Пастернака построено на повторении одинаковых морфологических форм.
Ниже перечислены некоторые из них, но в каждой строчке задания есть одна форма, которая
не совпадает с остальными. Найдите в каждой строчке форму, которая отличается от остальных,
подчеркните её и кратко объясните ваше решение. Обязательно учитывайте контекст, данный в
стихотворении.
•

нить, жить, любить Первое слово – существительное, остальные - глаголы

•

сути, причины, событий, страсти, слово событий стоит не в единственном числе

•

написал, повторял, разбивал, вложил вложил не является формой сослаг. наклонения

•

грехах, погонях, локтях, впопыхах впопыхах не является существительным

•

в работе, в поисках, в смуте, в стихи в стихи не является формой предложного падежа

