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Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego           

dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej                                             

im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 
 
 Ocenianiu podlegają:  
1) Prace pisemne: 

- prace klasowe/testy – po zakończeniu działu,  poprzedzone przynajmniej  

jedną lekcją powtórzeniową; zapowiadane są z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, obowiązujący zakres materiału notowany 

jest w zeszytach przedmiotowych; są obowiązkowe; jeśli z przyczyn 

losowych uczeń nie może jej napisać w wyznaczonym terminie, pisze 

taką pracę/test w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły; 

- kartkówki – trwające nie dłużej niż 20 minut, obejmujące materiał 

maksymalnie z trzech ostatnich tematów; 

- praca domowa = przygotowanie do lekcji;   

*Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został  wcześniej 

zgłoszony przez ucznia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

nauczyciel ocenia wybrane prace domowe. 

               - pisemne bardziej złożone prace domowe lub prace na lekcji  –   

                przynajmniej raz w półroczu  

               - projekty grupowe – raz w roku 

               - prowadzenie zeszytu 

2) Wypowiedzi ustne (czytanie) – nie rzadziej niż jeden raz  w półroczu; 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji (brak podręcznika, 

zeszytu, zadania domowego i przygotowanie do odpowiedzi) dwa razy          

w półroczu. Zgłasza ten fakt przed rozpoczęciem lekcji. Nie dotyczy to 

lekcji powtórzeniowych i prac klasowych/testów, zapowiedzianych 

kartkówek. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym zobowiązany jest zaliczyć 

go w terminie dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. Jeżeli nie 

wywiąże się z tego obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną.                          

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni od jej otrzymania, uczeń przystępuje do poprawy tylko 

jeden raz; tydzień po otrzymaniu oceny uczeń informuje nauczyciela o 

chęci poprawy oceny; z pracy klasowej uczeń może poprawić każdą 

ocenę; z innych form oceniania tylko ocenę niedostateczną 

 Ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu na lekcjach,          

po czym oddają je nauczycielowi; rodzice ucznia mają prawo wglądu                                                       

do tych prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Prace wypożycza 

nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich opiekunom. 

Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu 

tygodnia nauczycielowi; 
 Uczeń oceniany jest za aktywność na lekcji plusami (5 plusów=bardzo 

dobry) 

 Niepodjęcie pracy na lekcji skutkuje oceną niedostateczną.  

 Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

oceny cząstkowe, postępy ucznia i wkład pracy w stosunku                                 

do zdolności oraz możliwości i potrzeb, wysiłek włożony w przyswojenie 

wiadomości przez danego ucznia oraz wykonywanie zadań dodatkowych. 

 

        Oceny bieżące mają przypisane do poszczególnych form oceniania 

następujące wagi ocen: 

zadanie: 2   

kartkówka: 5    

sprawdzian: 8  

odpowiedź ustna: 5    

aktywność: 3    

inna:1   

praca klasowa: 10   

praca domowa: 3   

projekt: 10 

  Wszystkie kategorie ocen bieżących liczą się do średniej, oprócz pracy domowej. 

 

1. Sposób zapisu ocen: oceny zapisywane są w odpowiedniej rubryce 

dziennika, z odpowiednią kategorią i wagą. 

 

2. Zasady oceniania i poprawiania testów wiadomości: 

 a) Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 

 b) Ustala się następujące procentowe wartości ocen: 
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       96 – 100% celujący 

       85 – 95% bardzo dobry 

       70 – 84% dobry 

       50 – 69% dostateczny 

       34 – 49% dopuszczający 

        0 – 33% niedostateczny 

 

 

 

 Kryteria ocen: 

Ocena celująca: 

Słuchanie 

- uczeń rozumie wypowiedzi Rosjan na tematy przewidziane w programie 

nauczania; 

-bezbłędnie rozumie i wykonuje oraz potrafi samodzielnie zastosować                             

w sytuacjach szkolnych wszystkie rosyjskie polecenia wydawane przez 

nauczyciela; 

Mówienie  

- bezbłędnie przekazuje wiadomości na znany mu temat przy użyciu bogatego 

słownictwa, wzorców intonacyjnych i bardzo dobrej wymowy; 

- potrafi bezbłędnie przekazać informacje zawarte w wysłuchanym tekście; 

- potrafi w każdej sytuacji zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę; 

- potrafi wypowiadać się na tematy nie objęte programem nauczania; 

Pisanie 

- uczeń potrafi na piśmie wyrazić własne myśli w formie opowiadania                        

lub w pismach użytkowych; 

Czytanie 

- uczeń czyta tekst bez przygotowania, bez zaznaczonego akcentu 

- czyta w normalnym tempie z zachowaniem zasad fonetyki i intonacji rosyjskiej; 

 

Ocena bardzo dobra: 

Słuchanie 

- uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela i prawidłowo 

reaguje na nie; 

- bezbłędnie potrafi wybrać z tekstu lub dialogu określone informacje; 

Mówienie 

-prawidłowo wymawia wszystkie dźwięki, można go doskonale zrozumieć; 

-prawie bezbłędnie przekazuje wiadomości na znany mu temat przy użyciu 

bogatego słownictwa, wzorców intonacyjnych i bardzo dobrej wymowy; 

- potrafi się odnaleźć w typowej sytuacji komunikacyjnej: odpowiedzieć                       

na pytanie, udzielić informacji, a także uzyskać informacje; 

-często zabiera głos w dyskusjach na lekcji; 

Pisanie 

- uczeń potrafi zbudować pełną samodzielną wypowiedź, poprawną                            

pod względem leksykalno-gramatycznym 

Czytanie 

- potrafi prawie bezbłędnie czytać poznane słowa i typowe zdania, a także 

wymawiać je z zachowaniem prawie zawsze poprawnej akcentuacji i intonacji; 

- radzi sobie z czytaniem tekstów nieznanych. 
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Ocena dobra: 

Słuchanie 

- uczeń potrafi zrozumieć kontekst wypowiedzi nauczyciela i kolegów 

- rozumie wszystkie polecenia i instrukcje nauczyciela 

 

Mówienie 

- uczeń posługuje się prostym słownictwem, wypowiedź jest płynna, mówi                    

z lekkim  wahaniem, niekiedy popełniając błędy; 

-potrafi się odnaleźć w typowej sytuacji komunikacyjnej: odpowiedzieć                      

na pytanie, udzielić informacji, a także uzyskać informacje; 

Pisanie 

-dość poprawnie potrafi napisać proste zdania, dialogi i krótkie teksty; 

- zna zasady pisowni rosyjskiej, ale nie zawsze wykorzystuje je w praktyce; 

Czytanie 

- domyśla się znaczenia nowych wyrazów z kontekstu; 

- potrafi dość dobrze czytać poznane słowa i typowe zdania, a także wymawiać             

je z zachowaniem dość poprawnej akcentuacji i intonacji; 

 

 

Ocena dostateczna: 

Słuchanie 

- niezbyt dobrze rozumie i wykonuje rosyjskie polecenia wydawane przez 

nauczyciela; 

- nie zawsze rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu lub rozmowy i niezbyt 

trafnie potrafi wybrać z tekstu lub dialogu określone informacje; 

Mówienie  

- uczeń potrafi się wypowiedzieć, lecz popełnia błędy i waha się; 

- przeważnie potrafi się odnaleźć w typowej sytuacji komunikacyjnej: 

odpowiedzieć na pytanie, udzielić prostej informacji, czasem uzyskać informacje; 

Pisanie 

- przeważnie potrafi napisać proste zdania, dialogi i krótkie teksty, ale popełnia 

sporo błędów; 

- nie zawsze zna zasady pisowni rosyjskiej i nie zawsze wykorzystuje                             

je w praktyce; 

Czytanie 

- uczeń czyta w zwolnionym tempie fragmenty opracowanego tekstu 

- próbuje znaleźć w tekście odpowiedź na postawione pytanie; 

- nie zachowuje poprawnej akcentuacji i intonacji; 

 

Ocena dopuszczająca: 

Słuchanie 

- uczeń rozumie najprostsze polecenia nauczyciela i reaguje na nie; 

- bardzo słabo rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu lub rozmowy i rzadko 

potrafi wybrać z nich określone informacje; 

Mówienie 

- uczeń jest w stanie odpowiedzieć na postawione pytania z pomocą nauczyciela 

- czasami potrafi przekazać informacje na znany mu temat, jednak słownictwo ma 

bardzo ograniczone, a wymowa sprawia trudności w zrozumieniu; 

   Pisanie 
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- ma trudności z napisaniem prostych zdań, dialogów i krótkich tekstów; 

- słabo zna i nie stosuje zasad pisowni rosyjskiej; 

Czytanie 

-często nie potrafi dobrze czytać poznanych słów i typowych zdań, nie potrafi 

także wymawiać ich z zachowaniem poprawnej akcentuacji i intonacji; 

- nie radzi sobie z czytaniem nieznanych tekstów. 

 

Ocena niedostateczna: 

  Słuchanie 

- uczeń nie reaguje na najprostsze polecenia w języku rosyjskim 

- nie rozumie prostych tekstów i komunikatów; 

Mówienie 

- uczeń nie potrafi sformułować krótkich, prostych wypowiedzi; 

- nie odpowiada na proste pytania w zakresie przerobionego materiału, nawet               

z pomocą nauczyciela 

- dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa 

Pisanie  

- ma duże trudności z napisaniem słów i prostych zdań; 

- nie zna i nie stosuje zasad pisowni rosyjskiej; 

Czytanie 

- uczeń nie potrafi czytać poznanych słów i typowych zdań. 

-nie potrafi nazwać wskazanych liter, myli je z polskimi literami; 


