
 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH W MIELCU 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

Podstawa prawna: 

1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany zgodnie z: 
 

 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

 Statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu,  

 z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. 

ks. Romana Sitki w Mielcu 

 

Cele nauczania: 

1. Ogólne: 

 Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

językowe. 

 Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 

 Rozwijanie  w uczniach postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur. 

 Rozwijanie sprawności czytania i pisania. 

 Poszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się 

językiem obcym w sytuacjach życia codziennego. 

 Opanowanie słownictwa dotyczącego życia codziennego, ze szczególnym 

uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz obszaru języka docelowego w oparciu  

o autentyczne materiały językowe. 

 Rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka. 

 Rozwój indywidualnych  strategii uczenia się. 

 Opanowanie zasad wymowy i ortografii. 

2. Szczegółowe: 

A)Sprawność rozumienia ze słuchu: 

 Rozumienie instrukcji nauczyciela oraz języka rosyjskiego używanego w klasie oraz  

w codziennych sytuacjach komunikacyjnych 

 Ukierunkowanie uczniów na rozumienie ogólnego sensu słuchanego teksu, w tym 

wypowiedzi rodzimych użytkowników języka 

 Rozumienie sensu wypowiedzi w różnych warunkach odbioru 

 Ukierunkowanie uczniów na wychwytywanie konkretnej informacji w słuchanym 

tekście 



 Ćwiczenie umiejętności domyślania się znaczeń nieznanych słów w oparciu o kontekst 

B)Sprawność mówienia: 

 Formułowanie wypowiedzi na określony temat z zastosowaniem odpowiednich form 

gramatycznych 

 Prowadzenie rozmowy, zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach 

 Wyrażanie uczuć, myśli, opinii, relacjonowanie wypowiedz innych osób 

 Opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego 

C)Sprawność czytania: 

 Wyszukiwanie żądanej informacji w częściowo niezrozumiałym tekście 

 Rozumienie ogólnego sensu tekstu przy czytaniu pobieżnym 

 Rozumienie bardziej skomplikowanego tekstu narracyjnego 

 Rozumienie tekstów autentycznych 

D)Sprawność pisania: 

 Przekazywanie informacji pisemnej zgodnie z intencją 

 Prawidłowe stosowanie zasad ortografii i interpunkcji 

 Pisanie prostego tekstu użytkowego (np. zaproszenia, ogłoszenia, notatki, itp.) 

E)Inne umiejętności: 

 Selekcjonowanie informacji 

 Korzystanie ze słownika językowego oraz innych źródeł informacji (np. Internet) 

 Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się 

 Korzystanie z materiałów autentycznych 

W przypadku krótkiej nieobecności (1-3 lekcje) uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki na 

kolejną lekcję kiedy przychodzi do szkoły. W przypadku dłuższej absencji uczeń ustala 

termin nadrobienia zaległości z nauczycielem. 

Hierarchia ważności ocen cząstkowych przy wystawianiu oceny śródrocznej / rocznej  

w kolejności malejącej: 

 Sprawdziany pisemne 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne 

 Prace domowe 

 Czytanie tekstu 

 Inne elementy pracy ucznia podlegające ocenie 

SKALA OCEN: 

 

1 celujący – wybitne osiągnięcia 

2 bardzo dobry – powyżej średniego standardu z pewnymi błędami 

3 dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów 

4 dostateczny – zadowalający, ale ze znacznymi błędami 

5 dopuszczający – praca i wyniki spełniają minimalne kryteria 

6 niedostateczny – uczeń powinien uzupełnić podstawowe braki w opanowaniu materiału 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA KAŻDĄ Z OCEN  

Ocena celująca 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 



> Uczeń rozumie tekst w 96% - 100%, zna słownictwo i konstrukcje gramatyczne, nawet 

te wykraczające poza program 

> Czyta tekst bez przygotowania, bez zaznaczonego akcentu 

> Potrafi przetłumaczyć tekst poprawnie 

> Czyta w normalnym tempie z zachowaniem zasad fonetyki i intonacji teksty z zakresu 

znanej tematyki 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń rozumie tekst mówiony w 96% - 100%, potrafi odpowiedzieć na pytanie lub 

zareagować w sposób adekwatny 

> Ćwiczenia związane z tekstem wykonuje bezbłędnie i poprawnie ortograficznie 

> Rozumie ogólny sens wypowiedzi Rosjan na tematy wykraczające poza program 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Uczeń wypowiada się swobodnie i potrafi dodać swój komentarz 

> Posługuje się bogatym słownictwem i strukturami gramatycznymi, używa związków 

frazeologicznych 

> Wymowa, intonacja i akcentowanie ucznia są całkowicie poprawne 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje 96%-100% testu 

> Całość pisemnej wypowiedzi jest zgodna z tematem oraz z zasadami interpunkcji  

i ortografii, ujęcie tematu jest oryginalne i wielostronne 

> Objętość pracy jest zgodna z poleceniem 

> Posługuje się bogatym słownictwem i strukturami gramatycznymi 

5. Wymagania ogólne 

> Uczeń zawsze bierze aktywny udział w lekcji 

> Zawsze ma odrobioną pracę domową i jest przygotowany do lekcji 

Ocena bardzo dobra 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 

> Uczeń rozumie tekst w całości, zna słownictwo i konstrukcje gramatyczne w ramach 

programu 

> Czyta teksty podręcznikowe płynnie i poprawnie 

> Potrafi przetłumaczyć tekst poprawną polszczyzną 

> Poprawnie wyszukuje informacje w tekstach podręcznikowych i powszechnie znanych 

dokumentach 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń rozumie tekst mówiony całkowicie, potrafi  odpowiedzieć na pytanie lub 

zareagować w sposób adekwatny 



> Ćwiczenia związane z tekstem wykonuje bezbłędnie i poprawnie ortograficznie 

> Uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela i kolegów 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Uczeń wypowiada się płynnie 

> Posługuje się bogatym słownictwem i strukturami gramatycznymi w ramach programu 

> Wymowa, intonacja i akcentowanie ucznia są poprawne 

> Uczeń  popełnia  drobne  błędy  gramatyczno-leksykalne,  nie  zakłócające  odbioru 

wypowiedzi 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje 95%-91% testu 

> Całość pisemnej wypowiedzi jest zgodna z tematem oraz z zasadami interpunkcji  

i ortografii 

> Objętość pracy jest zgodna z poleceniem 

> Posługuje się bogatym słownictwem i strukturami gramatycznymi 

5. Wymagania ogólne 

> Uczeń bierze aktywny udział w lekcji 

> Zawsze ma odrobioną pracę domową i jest przygotowany do lekcji 

 

 

Opracowała mgr Małgorzata Lubera



Ocena dobra 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 

> Uczeń rozumie tekst,  chociaż może  nie znać poszczególnych  słów,  

rozpoznaje konstrukcje gramatyczne 

> Potrafi przetłumaczyć tekst, chociaż niektóre zdania sprawiają mu 

trudność 

> Ćwiczenia związane z tekstem wykonuje z drobnymi błędami 

> Czyta dość płynnie, stosuje zasady akcentowania i intonacji 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń rozumie tekst mówiony, potrafi odpowiedzieć na pytanie lub 

zareagować z niewielkimi błędami 

> Ćwiczenia związane z tekstem wykonuje z niewielkimi błędami 

gramatycznymi i ortograficznymi 

> Uczeń rozumie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela i kolegów 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Uczeń  wypowiada   się  ogólnie  poprawnie,   wypowiedź jest   ściśle   

związana  z materiałem podręcznikowym 

> Posługuje się słownictwem i strukturami gramatycznymi w ramach 

programu 

> Uczeń popełnia błędy gramatyczno-leksykalne, nie zakłócające odbioru 

wypowiedzi 

> Modyfikuje dialog wg wzoru 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje 90%-75% testu 

> Całość pisemnej wypowiedzi jest zgodna z tematem, ujęcie tematu jest 

schematyczne 

> Uczeń używa słownictwa i struktur gramatycznych adekwatnych do 

zagadnienia 

> Uczeń popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, które nie zakłócają 

rozumienia tekstu 

5. Wymagania ogólne 

> Uczeń zawsze ma odrobioną pracę domową i jest przygotowany do lekcji 



> Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

> Ocena dostateczna 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 

> Uczeń rozumie ogólny sens tekstu i jest w stanie odpowiedzieć na pytania 

związane z tekstem, ale nie potrafi wykonać zadań bardziej 

skomplikowanych 

> Nie potrafi przetłumaczyć poprawnie całych zdań, chociaż rozumie 

poszczególne słowa 

> Ćwiczenia związane z tekstem wykonuje z błędami 

> Czyta w zwolnionym tempie fragmenty opracowanego tekstu 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi, nie potrafi odpowiedzieć na 

pytanie lub zareagować właściwie 

> Rozumie większość poleceń i reaguje na nie 

> Uczeń potrafi wykonać tylko niektóre zadania związane z tekstem 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Wypowiedź jest komunikatywna,  ale niepełna;  konieczne  są dodatkowe 

pytania nauczyciela 

> Posługuje  się prostym  słownictwem  i  strukturami  gramatycznymi  na 

poziomie podstawowym 

> Uczeń   popełnia       błędy   gramatyczno-leksykalne,    zakłócające   

często   odbiór wypowiedzi 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje 74%-51% testu 

> Całość pisemnej wypowiedzi jest częściowo zgodna z tematem, ujęcie 

tematu jest schematyczne i nie wyczerpuje zagadnienia 

> Objętość pracy jest niezgodna z poleceniem 

> Uczeń popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, które zakłócają 

rozumienie tekstu 

> Uczeń używa słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie 

podstawowym 

5. Wymagania ogólne 

> Uczeń nie zawsze ma odrobioną pracę domową i nie zawsze jest 



przygotowany do lekcji 

> Prowadzi zeszyt przedmiotowy 

> Ocena dopuszczająca 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 

> Uczeń rozumie tekst fragmentarycznie i nie jest w stanie odpowiedzieć na 

proste pytania związane z tekstem, nie odpowiada pełnymi zdaniami, nie 

potrafi wykonać ćwiczeń związanych z tekstem 

> Rozumie pojedyncze słowa 

> Nie rozpoznaje podstawowych konstrukcji gramatycznych 

> Czyta w bardzo wolnym tempie fragmenty opracowanego tekstu 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń rozumie tekst fragmentarycznie, nie potrafi odpowiedzieć na 

pytanie lub zareagować właściwie 

> Rozumie najprostsze polecenia i reaguje na nie 

> Uczeń nie potrafi wykonać zadań związane z tekstem 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Wypowiedź jest fragmentaryczna 

> Uczeń popełnia błędy fonetyczne i gramatyczno-leksykalne, utrudniające 

zrozumienie wypowiedzi 

> Posługuje się ubogim słownictwem i najprostszymi strukturami 

gramatycznymi 

> Z pomocą nauczyciela formułuje krótkie odpowiedzi, których treść jest 

zasugerowana w pytaniu 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje 50%-35% testu 

> Całość pisemnej wypowiedzi jest tylko częściowo zgodna z tematem, 

ujęcie tematu jest schematyczne, nie wyczerpujące zagadnienia 

> Objętość pracy jest niezgodna z poleceniem 

> Uczeń popełnia liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, które w dużym 

stopniu zakłócają rozumienie tekstu 

> Uczeń używa ubogiego słownictwa i tylko najprostszych struktur 

gramatycznych 

5. Wymagania ogólne 



> Uczeń rzadko ma odrobioną pracę domową i często jest nieprzygotowany 

do lekcji 

> Zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie 

> Często opuszcza lekcje 

Ocena niedostateczna 

1. Wymagania dotyczące czytania i rozumienia tekstu pisanego 

> Uczeń nie rozumie tekstu 

> Nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania związane z tekstem 

> Nie potrafi wykonać żadnych ćwiczeń związanych z tekstem 

2. Wymagania dotyczące rozumienia tekstu ze słuchu 

> Uczeń nie rozumie tekstu 

> Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie lub zareagować właściwie 

> Nie rozumie najprostszych poleceń nauczyciela 

> Uczeń nie potrafi wykonać żadnych zadań związanych z tekstem 

3. Wymagania dotyczące mówienia 

> Uczeń nie potrafi sformułować krótkich, prostych wypowiedzi 

> Nie rozumie większości pytań nauczyciela 

> Dysponuje   bardzo   ubogim   słownictwem,   błędy   w   wymowie   

uniemożliwiają zrozumienie słów 

> Nie odpowiada na proste pytania w zakresie przerobionego materiału, 

nawet przy pomocy nauczyciela 

4. Wymagania dotyczące pisania 

> Uczeń rozwiązuje poniżej 35% testu 

> Prace pisemne nie są zgodne z tematem, są niespójne i nielogiczne 

> Objętość pracy przekracza znacznie granice podane w poleceniu 

> Uczeń popełnia rażące błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, 

utrudniające w dużym stopniu zrozumienie treści 

> Uczeń stosuje ubogie słownictwo, nie zna najprostszych struktur 

gramatycznych 

5. Wymagania ogólne 

> Uczeń nie odrabia pracy domowej i często jest nieprzygotowany do lekcji 

> Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

> Często opuszcza lekcje 



NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ 

 

1. Pisemne prace klasowe. 

2. Pisemne prace domowe. 

3. Odpowiedzi ucznia. 

4.Kartkówki. 

5. Ćwiczenia. 

6. Pracy długoterminowe. 

7. Czytanie tekstu. 

8. Obserwacja ucznia uwzględniająca: 

 Przygotowanie do lekcji 

 Aktywność na lekcji 

 Pracę w grupie 

 Prowadzenie zeszytu 

 

SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI OCENIANE SĄ WEDŁUG SKALI: 

96% - 100%    - celujący 

91% - 95%    - bardzo dobry 

75% - 90%    - dobry 

51% - 74%    - dostateczny 

35% - 50%    - dopuszczający 

0% - 34%    - niedostateczny 

    Nauczyciel jest zobowiązany przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia wziąć pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

(załączniki 1 i 2) 

 

OCENIANIE UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 

W przypadku uczniów z dysleksją: 

- praca pisemna z języka rosyjskiego jest oceniana głównie pod względem 

merytorycznym; błędy ortograficzne są pomijane i charakter pisma nie jest 

brany pod uwagę przy ocenie 

- różnicowane jest tempo uczenia się – wydłużenie czasu pracy(prace 

klasowe, kartkówki, ćwiczenia pisemne) 



- na prośbę ucznia udostępniany jest słownik ortograficzny języka 

rosyjskiego w czasie wykonywania zadań pisemnych na lekcji 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I 

POSTĘPACH 

 

1. Na prośbę rodziców nauczyciel udziela im ustnej informacji o ocenach 

ucznia, w sytuacjach szczególnych może być to informacja pisemna. 

2. Z PSO uczeń jest zapoznawany na początku roku szkolnego. Wymagania z 

przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są przedstawiane uczniom na 

bieżąco na lekcjach. 

3. Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału zawsze może się zwrócić do 

nauczyciela o pomoc. 

4. Każda ocena, którą otrzymuje uczeń jest jawna i uzasadniona. 

5. Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku 

lekcyjnym. 

6. O przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej uczeń jest informowany na 

tydzień przed wystawieniem stopnia. 

7. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej uczeń i jego rodzice zostają 

poinformowani na miesiąc przed wystawieniem stopnia. 

8. Prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach 

indywidualnych. 

9. Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 


