
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 

 

DLA KLAS II-III GIMNAZJUM 

 
 

 

Nauczyciel: Edyta Kruk  

Obowiązkowe podręczniki:  

 

Klasa II: 

- Эхо 2 Beata Gawęcka - Ajchel  

Klasa III:  

- Эхо 3 Beata Gawęcka – Ajchel.  

 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:  

 

Podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania.  

 

Elementy podlegające ocenie:  

 

-wiedza  

-umiejętności  

-aktywność  

-stosunek do przedmiotu.  

 

Sposób oceniania:  

 

Oceny w skali od 1 do 6  

 

Formy sprawdzenia i oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:  

 

-sprawdziany lub testy po zakończeniu powiązanej tematycznie partii materiału,  

-praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową,  

- kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji, trwające max 15 min. (nie muszą być zapowiadane),  

- odpowiedzi ustne z 1-3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału, w tym z  

wiadomości ogólnych  

- prace domowe / projekty  

-zadania dodatkowe dla chętnych uczniów,  

-zeszyt przedmiotowy  

-aktywność na lekcjach (5 znaków + jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą., 3 znaki - to 

ocena niedostateczna.)  

 

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia:  

 

-dla uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej kryteria oceniania są  

dostosowane do poziomu ich umiejętności i możliwości.  

-Prace klasowe dotyczące materiału z danego działu są zapowiadane co najmniej tydzień  

wcześniej, mają kształt testu z różnego rodzaju ćwiczeniami sprawdzającymi stopień  



opanowania materiału. Materiał wymagany do sprawdzianu jest uczniom znany i powtarzany  

przed każdą praca klasową.  

-Prace klasowe i kartkówki są obowiązkowe, uczeń który nie pisał pracy klasowej lub  

kartkówki pisze je w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

-Uczeń ma prawo wzglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualnie wyjaśnienia ich  

przez nauczyciela.  

-Prace klasowe i kartkówki przechowywane są w ciągu roku szkolnego przez nauczyciela i są  

udostępniane uczniom i rodzicom do wglądu na ich życzenie.  

-Uczniowie mogą być odpytywani z trzech ostatnich lekcji ze znajomości słownictwa, pojęć  

gramatycznych, a także zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.  

-Praca na lekcji - pojęcie to obejmuje zarówno aktywność w samych zajęciach, jak i oceny za  

wypracowanie podczas lekcji notatki i teksty, wykonane samodzielnie ćwiczenia. W  

zależności od trudności lekcji uczeń może uzyskać ocenę pozytywną w skali cyfrowej (gdy  

lekcja była trudna) lub plus, ale i także minus lub ocenę niedostateczną (gdy praca była  

bezowocna lub uczeń utrudniał pracę innym) - decyzja należy zawsze do nauczyciela, ale musi 

być uzasadniona.  

-Zapamiętany i zrozumiany materiał nie więcej niż z trzech poprzednich lekcji sprawdzany  

będzie w formie zapowiedzianej kartkówki. Mogą one zawierać polecenia wymagające  

wykazania się inwencją i zdolnością przetwarzania materiału z lekcji, a nie jedynie polecenia  

odtworzenia określonych wiadomości (zastosowanie wiedzy w praktyce).  

-Praca domowa- notatka, ćwiczenie zadane z lekcji na lekcję, itp.- w formie oceny po  

sprawdzeniu na lekcji bądź  w domu przez nauczyciela. Prace domowe sprawdzane są zgodnie  

z możliwościami nauczyciela, ale nie zawsze wszystkie naraz. Za zgłoszenie braku pracy  

domowej uczeń otrzyma minus. Brak pracy domowej należy zgłaszać na samym początku  

lekcji. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi braku pracy domowej i nauczyciel to zweryfikuje 

przy jej sprawdzaniu, uczeń dostanie ocenę niedostateczną.  

-Zeszyt - uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz  

uzupełniania go w razie nieobecności w szkole. Zeszyt będzie sprawdzany raz w semestrze,  

lub niewiele częściej, np. na prośbę ucznia, który będzie chciał poprawić ocenę. Przy ocenie  

zeszytu stosować się będzie takie same zasady, jak przy ocenie prac domowych.  

-Prace samodzielnie wykonane przez ucznia dodatkowo - referaty, pomoce naukowe itp.- na  

zadany przez nauczyciela temat, będą nagrodzone oceną.  

-Posiadanie podręcznika i narzędzi pracy- w przypadku braku na lekcji po zgłoszeniu braku  

nauczycielowi uczeń otrzymuje minus. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi ww. braków na 

początku lekcji i nauczyciel zweryfikuje to w trakcie lekcji, uczeń otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

-Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji  

(nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu lub podręcznika), które  

należy zgłosić na początku lekcji. Za trzecim razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Nie zgłoszenie przez ucznia jakiegokolwiek braku gotowości do lekcji i zauważenie danego  

braku przez nauczyciela, równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej przez tego  

ucznia.  

-Ocenę cząstkową otrzymaną z pracy klasowej, kartkówki czy odpowiedzi ustnej  

uczeń może poprawić po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Brane pod uwagę są  

obie oceny.  

 

-W wyjątkowych sytuacjach uczeń może otrzymać ocenę celującą za oryginalność myślenia  

odpowiedź bogatą słownikowo.  

 

 



Obszary podlegające ocenianiu:  

 

-mówienie  

-czytanie  

-pisanie  

-tłumaczenie tekstów  

-gramatyka  

 

Nauczyciel:  

 

Edyta Kruk 


