
Przedmiotowy system oceniania z języka 

białoruskiego w klasach I-III szkoły 

podstawowej 

 
1. Wstęp. 

Nauka języka mniejszości narodowej jest procesem, w ramach którego, 

odbywa się kształcenie nie tylko językowe, literackie i kulturowe, lecz 

przede wszystkim kształtowanie tożsamości i świadomości narodowej 

ucznia. 

 

2.  Cele kształcenia- wymagania ogólne: 

a) świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego, 

b) rozbudzenie potrzeby uczenia się języka białoruskiego i poznawanie 

kultury narodowej poprzez gry, zabawy, sprawność manualną, 

piosenki, taniec, muzykę, wygłaszanie krótkich tekstów 

wierszowanych, czytanie baśni, zabawę w teatrzyk; 

c) kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, 

środowiska lokalnego; 

d) rozumienie tekstu zasłyszanego, mówionego, śpiewanego; 

e) rozumienie tekstu czytanego przez nauczyciela; 

f) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowisku lokalnym. 

      Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań z podstawy programowej oraz sformułowanie oceny. 

 

3. Cel oceniania: 

a) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych; 

b) wdrożenie uczniów do systematycznej pracy, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji 

szkolnej, 

c) motywacja do nauki języka białoruskiego, 

d) dostarczanie rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych, 

aktywności ucznia na lekcji i zachowaniu. 

 

4. Sposoby oceniania: 

a) na początku roku szkolnego nauczyciel formułuje wymagania 

edukacyjne i informuje o nich uczniów wynikające z zrealizowanego 

przez siebie programu nauczania i informuje o nich uczniów; 



b) osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane są na bieżąco w klasie 

wszystkimi metodami- obserwacja, rozmowa, sprawdzanie zeszytów, 

pisanie przy tablicy, zadania kontrolne; 

c) w klasie I szkoły podstawowej wprowadzane są znaki np. słoneczka i 

inne. 

d) za aktywną pracę na lekcji uczeń otrzymuje plus (6 plusów to 6 pkt.); 

e) przy dokonywaniu opisowych ocen śródrocznych i rocznych, 

klasyfikacyjnych brane są pod uwagę osiągnięcia ucznia, jego postępy, 

wkład pracy, aktywność,  możliwości, opanowanie nowych 

umiejętności, udział w konkursach; 

f) w klasach I- III szkoły podstawowej obowiązuje punktowy system 

oceniania w skali od 0 do 6 punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi 

w PSO edukacji wczesnoszkolnej. 

 

5. Zakres oceniania. 

Systematycznej kontroli podlegają następujące sprawności językowe: 

a)rozumienie ze słuchu; 

b)mówienie; 

c)czytanie; 

d) pisanie; 

e) recytacje; 

f) poprawności gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, fonetyczne. 

 

Ocenie podlegają również inne formy aktywności: 

a) praca na lekcji; 

b) praca w grupach; 

c) aktywność na lekcji; 

d) samodzielność pracy; 

e) udział w konkursach języka białoruskiego na etapie szkolnym i wyżej 

f) aktywny udział w życiu środowiska lokalnego. 

 

6. Wymagania na poszczególne punkty w skali 0-6 

6-5 pkt otrzymuje uczeń, który bezbłędnie i samodzielnie wykonuje daną 

czynność: 

- rozumie wypowiedź nauczyciela; 

- wykonuje polecenia nauczyciela; 

- słucha i rozumie baśnie; 

- opowiada czytane przez nauczyciela teksty literackie; 

- recytuje wiersze z pamięci, zachowując poprawność wymowy i 

intonacji;  

- wygłasza z pamięci wyliczanki, łamańce językowe; 

- śpiewa piosenki; 



- nazywa wyrazy dotyczące najbliższego otoczenia np. rodzina, szkoła, 

koledzy, las, zwierzęta, przybory szkolne (kl.I); 

- nazywa bohaterów baśni i opowiadań;  

- bezbłędnie nazywa wszystkie litery alfabetu; 

- czyta wskazane teksty literatury  i wypowiada się na ich temat, 

- układa i zapisuje z liter sylaby i proste wyrazy (kl.II); 

- układa proste zdania (kl.III); 

- pisze dyktanda (2 w ciągu roku); 

- pisze życzenia, zaproszenie; 

- przepisuje teksty drukowane; 

- systematycznie i aktywnie pracuje na zajęciach;  

- bierze udział w konkursach języka białoruskiego; 

- wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem. 

 4-3 pkt otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje daną czynność popełnia 

błędy 

- rozumie wypowiedź nauczyciela; 

- wygłasza z pamięci krótkie wiersze i wyliczanki popełniając błędy;  

- zna litery alfabetu; 

- czyta krótkie zdania, dłuższe słowa dzieli na sylaby; 

- układa i zapisuje z liter sylaby (kl.II); 

- układa i zapisuje proste słowa (kl.III); 

2-0 pkt otrzymuje uczeń, który oczekuje pomocy od nauczyciela, często 

popełnia błędy 

- rozumie sens wyrazów; 

-powtarza za nauczycielem pojedyncze wyrazy; 

- czyta literami; 

- czyta dzieląc wyrazu na sylaby; 

- potrafi napisać większość liter alfabetu białoruskiego, ale myli je z 

literami polskimi; 

 

7. Rodzice, opiekunowie będą powiadamiani o postępach edukacyjnych i 

zachowaniu na zebraniach i spotkaniach indywidualnych oraz mają 

możliwość wglądu do e-dziennika. 

8. W przypadku występowania trudności i niepowodzeń w nauce, nauczyciel 

na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznych, będzie 

indywidualizować wymagania edukacyjne i zasady oceniania w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się.  

9. W drugim semestrze klasy trzeciej w ramach przygotowania uczniów do 

systemu oceniania, stosowanego w klasach 4-8 osiągnięcia edukacyjne 

uczniów oceniane będą w skali 6-stopniowej. 

 

 

 



Podsumowanie : 

 

Uczeń na I etapie edukacyjnym powinien czerpać radość z uczenia się i 

wierzyć we własne możliwości, opanowując materiał przewidziany programem 

nauczania, dlatego też  przez cały okres nauki uczeń powinien odczuwać 

przychylne informacje, bądź zalecenia nauczyciela dotyczące postępów w 

nauce. Nauczyciel powinien systematycznie informować dziecko co ono umie, 

nad czym powinno popracować, biorąc pod uwagę jego możliwości, gdyż nie 

wszystkie dzieci na tym etapie jednocześnie opanowują daną umiejętność. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę poprzez uzgodnienie z nauczycielem terminu 

poprawy i zakresu wiadomości .  
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