
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

JĘZYK ROSYJSKI 
 
1. Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i ocenie.  
Stopień trudności materiału (struktury gramatyczne, struktury leksykalne, zakresy tematyczne, 
teksty, sytuacje i funkcje językowe) zależy od poziomu zaawansowania językowego danej grupy 
oraz realizowanego podręcznika.  
 

 posiadanie podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń,  

 prowadzenie zeszytu ćwiczeń,  

 aktywność uczestniczenia w lekcji,  

 praca indywidualna,  

 praca w grupach,  

 różnego rodzaju prace pisemne,  

 różnego rodzaju wypowiedzi ustne,  

 konkursy przedmiotowe,  

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych - projekty multimedialne.  
 

2. Formy oceny wiedzy i umiejętności.  
 
1. Odpowiedzi ustne z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje.  
- w czasie odpowiedzi należy wykazać się znajomością podanego słownictwa i  
materiału gramatycznego, umiejętnością wykonania ćwiczeń zrobionych na lekcji  
oraz zadanych do zrobienia w domu,  
- w czasie odpowiedzi uczeń musi wykazać się wszystkimi czterema  
umiejętnościami językowymi (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu,  
pisanie, mówienie).  
 
2. Kartkówki – niezapowiedziane 10-cio minutowe sprawdziany pisemne obejmujące  
zakres 3 ostatnich lekcji.  
 
3. Kartkówki zapowiedziane – sprawdzające znajomość niewielkich, szczególnie  
istotnych partii materiału.  
 
4. Zadania domowe  
- w przypadku ćwiczeń gramatycznych sprawdzany będzie fakt ich wykonania u wszystkich, 
natomiast poprawność i umiejętność ich wykonania u wybranej osoby wywołanej do odpowiedzi 
ustnej;  
- prace pisemne sprawdzające umiejętność wypowiedzi pisemnej należy wykonywać na luźnych 
kartkach i oddać do sprawdzenia – prace te będą oceniane  
 
5. Dłuższe sprawdziany pisemne - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,  
mające na celu sprawdzenie opanowania większej partii materiału.  
 
6. Wypracowania klasowe: teksty pisane w klasie bez użycia słownika,  
sprawdzające ogólny poziom umiejętności językowych.  



7. Testy sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego.  
 
8. Zeszyt ćwiczeń wchodzący w skład kompletu podręczników podlega ocenie.  
 

3. Wymagania programowe na poszczególne oceny.  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
- posiada najprostsze, najbardziej użyteczne i niezbędne do dalszej nauki  
wiadomości i umiejętności i potrafi odtworzyć je i zastosować w kontekstach,  
sytuacjach identycznych do tych, które poznał na lekcji przy niewielkiej pomocy  
nauczyciela,  
- mimo licznych błędów ortograficznych, fonetycznych, strukturalnych, jego  
wypowiedź ustna i pisemna jest zrozumiała,  
- w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstu pisanego potrafi odpowiedzieć  
na formułowane w języku polskim pytania do poznanych wcześniej tekstów.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- posiada podstawowe wiadomości i umiejętności, odtwarza je i stosuje w  
kontekstach, sytuacjach identycznych do tych, które poznał na lekcji bez pomocy  
nauczyciela,  
- mimo błędów ortograficznych, fonetycznych, strukturalnych jego wypowiedź jest  
zrozumiała,  
- w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstu pisanego, potrafi odpowiedzieć  
na formułowane w języku rosyjskim pytania do poznanych wcześniej tekstów.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiadomości i umiejętności odtworzenia ich i zastosowania w  
kontekstach i sytuacjach zbliżonych do tych, które poznał na lekcji,  
- popełnia sporadyczne błędy niezakłócające komunikacji,  
- w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstu pisanego, potrafi odpowiedzieć  
na formułowane w języku rosyjskim pytania do tekstów podobnych do tych,  
które poznał na lekcji.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, złożone i nietypowe,  
alternatywne do podstawowych,  
- samodzielnie i twórczo posługuje się nimi w kontekstach, sytuacjach nowych,  
różnych od tych, które poznał na lekcji,  
- jego wypowiedzi ustne i pisemne są prawie bezbłędne w zakresie przerobionego  
materiału  
- w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstu pisanego, potrafi odpowiedzieć  
na formułowane w języku rosyjskim pytania do tekstów niepoznanych na lekcji  
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, szczególnie złożone  
i trudne na danym etapie nauki, poświadczone uzyskanymi certyfikatami  
językowymi,  
- uczestniczył w etapie międzyszkolnym Olimpiady Języka Rosyjskiego. 
 
Ocena semestralna i końcowa(roczna) nie jest wystawiana na podstawie wyliczenia średniej 
arytmetycznej ze wszystkich wystawionych ocen. Przy jej wystawianiu bierze się pod uwagę 
różną wagę poszczególnych ocen.  
 
 
 
 



4. Zasady oceniania  
 

 Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze co najmniej 3 oceny,  

 Uczeń , który opuścił więcej niż 50% zajęć może być niesklasyfikowany,  

 Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru. Musi to jednak mieć 
miejsce przed rozpoczęciem przez nauczyciela działań związanych z kontrolą 
przygotowania do lekcji( nie dotyczy prac klasowych),  

 Ocenę z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki można poprawić zgłaszając 
się do odpowiedzi obejmującej materiał z całego semestru,  

 Uczeń ma prawo do poprawienia raz oceny z zapowiedzianego sprawdzianu pisemnego, 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

 Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,  

 W przypadku pojawienia się trudności nauczyciel informuje rodziców osobiście lub 
poprzez wychowawcę o zaistniałej sytuacji i proponuje program zaliczenia wraz z 
terminami. Jednocześnie wskazuje terminy konsultacji.  

 Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się spowodowane 
deficytami rozwojowymi typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, wymagania edukacyjne 
są obniżone w zakresie objętym orzeczeniem stosownej poradni specjalistycznej.  

 Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na 
podwyższenie oceny z przedmiotu,  

 W przypadku niezgodności, co do oceny rocznej lub semestralnej uczeń ma prawo do 
poprawy i jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej lub odpowiedzi ustnej 
obejmującej materiał całego semestru, lub w szczególnych przypadkach tylko wyznaczone 
przez nauczyciela partie materiału.  

 

5. Ocena prac pisemnych i zasady ich poprawiania  
 

 Zadania zamknięte oceniane będą wg następującej skali:  
 
0%-30%- niedostateczny  

31--50 % - dopuszczający  

51- 70 % - dostateczny  

71- 84 % - dobry  

85- 95 % - bardzo dobry  

96 -100 % -celujący  

 

 Inne kryteria  
 
1. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym, uczeń jest 
zobowiązany do napisania go na następnej lekcji; W przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
spowodowanej dłuższą, (co najmniej 1 tydzień) chorobą, lub przygotowaniami do olimpiady czy 
innego konkursu przedmiotowego, po powrocie do szkoły uczeń ustala z nauczycielem termin 
napisania zaległej pracy, musi się to jednak odbyć w ciągu 2 tygodni. Po upływie tego terminu, 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 
2. W przypadku nieoddania pracy pisemnej w wyznaczonym terminie, za każdy tydzień 
opóźnienia będzie obniżana ocena o 1 stopień.  



3. Prace pisemne oddawane są zgodnie z terminem określonym w WSO.  

 
4. Prace klasowe poprzedzane są lekcją powtórzeniową, a każda praca klasowa zapowiedziana 
jest co najmniej tydzień przed terminem( informacja o niej odnotowywana jest w dzienniku 
lekcyjnym).  
 

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej( 
semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z języka rosyjskiego  
 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej 
z języka rosyjskiego określa WSO.  
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