
PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

 

Program nauczania języka rosyjskiego – dla początkujących. 

 

I. Podstawa prawna opracowania przedmiotowego systemu oceniania z języka 

rosyjskiego: 

 

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4  im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. 

 

II. Cele kształcenia – wymagania ogólne. 

    W podstawie programowej przedmiotu  Język obcy nowożytny dla poziomu II.2. (II etap edukacyjny) 

przewidziane są następujące ogólne cele kształcenia:  

 

1) Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań w 

zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

2) Rozumienie wypowiedzi.  

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w 

standardowej odmianie języka, a także krótkie, standardowe wypowiedzi pisemne na typowe tematy, w 

stopniu opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

3) Tworzenie wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie formułuje  bardzo krótkie, proste  i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

4) Reagowanie na wypowiedzi.  

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych.   

5) Przetwarzanie wypowiedzi. 



 Uczeń  zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

(Podstawa programowa – wersja II.2., s.76) 

 

III. Treści nauczania . 

      Wymagania ogólne realizowane są w zakresie tematów: 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);  

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);  

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie 

szkoły, zajęcia pozalekcyjne);  

4) praca (popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsca pracy, wybór zawodu);  

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, 

formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);  

6) żywienie (np. artykuły spożywcze i ich przygotowanie, posiłki, lokale gastronomiczne);  

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich ceny, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, 

korzystanie z usług);  

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, wycieczki);  

9)  kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);  

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);  

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);  

12) technika ( np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno - 

komunikacyjnych);  

13)  świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

 

      V.      Skala ocen.  

              Ocena celująca – 6 



              Ocena bardzo dobra – 5 

              Ocena dobra – 4 

              Ocena dostateczna – 3 

              Ocena dopuszczająca – 2 

              Ocena niedostateczna – 1 

   Przy ocenach cząstkowych mogą występować plusy i minusy, w celu dokładniejszego oceniania 

poziomu pracy ucznia. 

 

     VI.     Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Ocenie podlegają: Skala ocen: Jak często oceniać? 

prace klasowe 1-6 2-3 razy w semestrze 

kartkówki, testy 1-6 na bieżąco  

prace domowe w z. ćwiczeń 1-6 na bieżąco 

odpowiedzi ustne 1-6 na bieżąco 

prace pisemne 1-6 okazjonalnie 

czytanie 1-6 na bieżąco 

dyktanda 1-6 okazjonalnie 

prace projektowe 1-6 na bieżąco 

recytacja wierszy 1-6 okazjonalnie 

aktywność plusy, minusy na bieżąco 

 

     VII.     Skala procentowa zamiany punktów na oceny. 

     Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) do 29% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

 2) 30% - 50% - dopuszczający;  



3) 51% - 74% - dostateczny; 

 4) 75% - 89% - dobry; 

 5) 90% - 96% - bardzo dobry;  

6) 97% -100%-celujący 

    Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

1) do 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

2) 20% - 39% - dopuszczający;  

3) 40% - 54% - dostateczny; 

 4) 55% - 70% - dobry;  

5) 71% - 89% - bardzo dobry; 

 6) 90% - 100% - celujący. 

     Wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności: 

Forma aktywności Waga oceny cząstkowej 

 prace klasowe, 

 osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych (etap wojewódzki), 

  prace konkursowe, 

4 

 kartkówki z cyklu tematycznego,  

 odpowiedź ustna,  

 prace samodzielne na lekcji,  

 osiągnięcia w konkursach (etap 

rejonowy, miejski),  

 prezentacja multimedialna, 

 wypracowanie domowe, 

 dyktanda,  

 projekt edukacyjny, 

2 

 prace domowe,   

 zeszyt,  

1 



 praca w grupie,  

 udział w konkursach, 

  aktywność na lekcji. 

 

 

       VIII.   Kryteria ocen. 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

 

Ocena celująca 

Uczeń ma wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania obowiązujący w danej 

klasie. Potrafi w sposób samodzielny wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności w 

sytuacjach problemowych. Jest aktywny, pracuje systematycznie, skrupulatnie, dotrzymuje 

terminów, zadania wykonuje bezbłędnie. Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła informacji, bierze 

udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka rosyjskiego. Aktywnie współpracuje z 

innymi uczniami podczas przygotowywania wspólnych projektów i zespołowego wykonywania 

zadań. 

Uczeń potrafi sformułować dłuższe wypowiedzi w języku rosyjskim, w których wykorzystuje 

skomplikowane struktury gramatyczne, bogate i zróżnicowane słownictwo. Wypowiedzi 

charakteryzują się przemyślaną konstrukcją, płynnością, poprawnością fonetyczną. 

Uczeń rozumie zarówno główną myśl, jak i szczegóły zawarte w dłuższych tekstach słuchanych, 

wypowiadanych przez rodzimych użytkowników języka. Jest w stanie rozpoznać sens wypowiedzi 

w różnych warunkach odbioru. 

Uczeń rozumie sens dłuższych autentycznych tekstów, potrafi korzystać ze strategii stosowanych 

podczas czytania oraz bezbłędnie wyłonić potrzebne informacje z czytanego tekstu. 

Uczeń jest w stanie napisać dłuższą, spójną wypowiedź zawierającą złożone struktury gramatyczne, 

zróżnicowane słownictwo, bezbłędną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

Uczeń ma dużą wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji, wykraczającą poza materiał 

podręcznikowy. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany w obowiązującym programie nauczania języka 

rosyjskiego dla danej klasy. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności. Jest 

aktywny, pracuje systematycznie, rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Wykorzystuje 

obowiązujące źródła informacji. Potrafi współpracować w grupie. 



Uczeń potrafi sformułować poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi w 

języku rosyjskim na określony temat. Potrafi odpowiednio reagować w sytuacjach 

komunikacyjnych. Inicjuje i podtrzymuje rozmowę w bezpośrednim kontakcie z rozmówcą. Jego 

wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym. 

Uczeń rozumie główną myśl i szczegóły słuchanego tekstu podręcznikowego oraz ogólny sens 

tekstów autentycznych. Potrafi wyodrębnić szukane informacje z wysłuchanego tekstu. 

Uczeń rozumie ogólny sens czytanego tekstu podręcznikowego i potrafi podczas czytania wyszukać 

w nim szczegółowe informacje. 

Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną zawierającą dość złożone struktury i słownictwo z 

zakresu przewidzianego programem nauczania. Teksty charakteryzuje poprawność ortograficzna i 

interpunkcyjna. 

Uczeń ma wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji opartą na materiale programu 

nauczania. 

 

Ocena dobra 

Uczeń opanował materiał obejmujący wiadomości i umiejętności językowe przewidziane 

programem nauczania. Posługuje się nimi swobodnie podczas wykonywania zadań o średnim 

stopniu trudności. Jest aktywny, stara się pracować systematycznie, korzysta z proponowanych 

źródeł informacji. Potrafi współpracować z innymi uczniami w czasie wykonywania zadań 

zespołowych. 

Uczeń potrafi sformułować krótką wypowiedź w języku rosyjskim na określony temat, z 

nielicznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi. Potrafi uzyskać informacje i udzielić ich w 

typowych sytuacjach dnia codziennego. Jego wypowiedzi są ogólnie poprawne pod względem 

wymowy i intonacji. 

Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens typowych sytuacji komunikacyjnych, podejmuje z sukcesem 

próby wyłonienia informacji szczegółowych  przekazu. 

Uczeń rozumie globalnie i przeważnie szczegółowo czytane teksty podręcznikowe. Drobne 

nieścisłości w rozumieniu szczegółów z tekstu zdarzają się bardzo rzadko. 

Uczeń potrafi pisać teksty użytkowe, stosując poznane struktury gramatyczne i słownictwo. Teksty 

są na ogół spójne i mają poprawną kompozycję. Są w zasadzie poprawne pod względem pisowni i 

interpunkcji. 

Uczeń ma podstawową wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury rosyjskiej. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyszczególnione w programie nauczania. Posługuje 



się nimi podczas wykonywania zadań o łatwym i średnim stopniu trudności. Wykazuje 

umiarkowaną aktywność, nie zawsze pracuje systematycznie. Stara się współpracować z innymi 

uczniami w pracach zespołowych. 

Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na temat z zakresu przewidzianego programem, 

popełniając przy tym błędy i korzystając z pomocy nauczyciela. Umie zadać proste pytanie i 

udzielić nieskomplikowanej odpowiedzi. Zazwyczaj poprawnie artykułuje słowa z zakresu 

poznanego materiału językowego. Błędy, które popełnia, na ogół nie utrudniają komunikacji. 

Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens prostego tekstu podręcznikowego, podstawowe polecenia 

nauczyciela, wypowiedzi nauczyciela i kolegów. Zazwyczaj poprawnie reaguje w prostej sytuacji 

komunikacyjnej. 

Uczeń rozumie główne treści prostego podręcznikowego tekstu czytanego, podstawowe napisy i 

ogłoszenia, które ułatwiają orientację w środowisku. Ma trudności z wyodrębnieniem informacji 

szczegółowych w tekście. 

Uczeń potrafi napisać krótki, nieskomplikowany tekst i pisemnie odpowiedzieć na pytania, 

wykorzystując proste struktury i podstawowe słownictwo. 

Uczeń zna niektóre fakty dotyczące realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń wykazuje braki w opanowaniu wiedzy, które jest w stanie uzupełnić w trakcie dalszej 

edukacji. Opanował podstawowe umiejętności językowe, pozwalające mu rozwiązywać bardzo 

proste, typowe zadania. Nie wykazuje aktywności, pracuje niesystematycznie. 

Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na tematy przewidziane programem, 

popełniając błędy, które niekiedy zakłócają komunikację językową. Umie zadać proste pytanie i 

udzielić prostej odpowiedzi, stara się reagować słownie w sytuacjach życia codziennego 

omawianych podczas lekcji. Ma trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem rozmowy w języku 

rosyjskim. 

Uczeń rozumie ze słuchu proste wypowiedzi, pytania i polecenia, rozumie ogólny sens prostych 

sytuacji komunikacyjnych. Ma problem z wyodrębnieniem informacji szczegółowych w prostym 

tekście. 

Uczeń rozumie główną myśl prostego podręcznikowego tekstu czytanego, korzysta przy tym z 

podpowiedzi nauczyciela. Ma duże trudności z wyodrębnieniem informacji szczegółowych. 

Rozpoznaje konstrukcję bardzo prostego tekstu, czasami potrafi trafnie określić, czy podana 

informacja jest zgodna z treścią czytanego tekstu. 

Uczeń potrafi napisać bardzo krótki tekst (np. życzenia, pozdrowienia), stosując niezwykle ubogi 

zakres słownictwa i struktur gramatycznych, ale pozwalający na przekazanie części informacji. 



Popełnia błędy ortograficzne, interpunkcyjne. 

Uczeń ma ubogą wiedzę na temat realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury. 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej. 

 

         IX.    Zasady PSO: 

- nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów, jaki będzie zakres 

wymagań; 

- uczeń otrzymuje od nauczyciela ustną informację zwrotną na temat bieżącej  pracy (kartkówki, prace 

domowe, wypowiedzi ustne, pisemne, czytanie, dyktando), tj. co potrafi, czego nie umie i co ma zrobić, 

aby efekty nauki były lepsze. Po sprawdzeniu większej partii materiału (sprawdziany) uczeń otrzymuje 

taką informację na piśmie; 

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych; 

- w ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe, zapowiadane uczniom min. tydzień 

przed planowanym terminem. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania 

zaległego sprawdzianu; 

- uczeń ma prawo do poprawienia sprawdzianu w terminie 2 tygodni od daty uzyskania informacji o 

ocenie; 

 - uczeń ma prawo raz poprawiać dany sprawdzian w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Do 

dziennika wstawiana jest ocena wyższa od poprawianej; 

-  nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się 

wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w 

szkole; 

- kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z 1-3 ostatnich lekcji, w uzasadnionych 

przypadkach uczeń ma prawo poprawy oceny na wyższą; 

- za nieodrobioną pracę domową uczeń otrzymuje minus (za trzy minusy otrzymuje ocenę 

niedostateczną); 

- pisemne prace domowe nie mogą być zadawane przed dniami wolnymi od nauki np. na poniedziałek; 

- uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik; 



- dodatkowe oceny uczeń otrzymuje za wykonanie pomocy naukowych, albumów, prezentacji 

multimedialnych, prac projektowych itp.; 

- uczeń za aktywność otrzymuje plusy;  minusy otrzymuje za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy 

domowej, brak pracy na lekcji itp.; 

- uczniowi przysługuje dwa w ciągu semestru „nieprzygotowania” do zajęć bez podania przyczyny z 

wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie lub brak pracy domowej na początku lekcji; 

- uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności  

w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i 

możliwości; 

- uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela, jeżeli nie zrozumie partii materiału, gdy chce wyjaśnić 

wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się, co do właściwego wykonania jakiegoś zadania; 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie 

wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie 

wykazuje chęci nadrobienia zaległości; 

- uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas na nadrobienie braków, w 

tym okresie nie będzie oceniany; 

 - przedmiotem oceny z języka rosyjskiego jest: wiedza przedmiotowa, komunikowanie się, 

uzasadnianie, argumentowanie, jasność i precyzyjność wypowiedzi, umiejętność powiązania wiadomości 

i wykorzystania ich w nowych sytuacjach. 

 

Opracowała: 

Beata Kiendyś 

Ludmiła Grigoruk 

 



 


