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SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
obowiązujący od dnia 1 września 2015 roku 

 

Nauczyciel języka rosyjskiego przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcowej opiera się na 
poniższym systemie oceniania. Nauczyciel każdorazowo dostosowuje wymagania do możliwości 

językowych i stopnia zaawansowania grupy. System uwzględnia również trudności uczniów wynikające z 

posiadania orzeczenia o dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. Podstawowe umiejętności, na rozwój których 
stawia się nacisk w pierwszych latach nauki to opanowanie prawidłowej pisowni liter, kształtowanie 

wymowy, umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Uczniowie powinni być poinformowani o 
poniższych wymaganiach na początku każdego roku szkolnego. 

 
System oceniania uwzględnia następujące oceny: 

1,  2,  2+,  3,  3+,  4,  4+,  5,  5+,  6 

/Znak “+” ma wartość 0,5 stopnia/ 
 

I. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY NA LEKCJI  
 

1. W toku nauki stosowane są poniższe formy sprawdzania wiedzy: 

- pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki.  
- ustne: krótkie wypowiedzi ustne. 

- inne: czytanie na głos, słuchanie ze zrozumieniem. 
 

Praca klasowa – praca pisemna (test leksykalno-gramatyczny) obejmująca swoim zakresem 1 dział 
tematyczny (np. szkoła, dom, rodzina). W każdym semestrze zaplanowana jest 1 praca klasowa, która 

zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia) przygotowywana jest oddzielna wersja, z obniżoną trudnością zadań. 
Każdą ocenę uzyskaną na pracy klasowej uczeń może poprawiać, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci 

poprawy i ustaleniu jej terminu z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot. Uczniowie o specjalnych 
potrzebach mogą poprawiać pracę klasową w formie ustnej. 

 

Sprawdzian – krótka forma pisemna (10-15 min), obejmująca swoim zakresem jedno konkretne 
zagadnienie gramatyczne lub podrozdział tematyczny (tylko słownictwo). Zawsze zapowiedziany, z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Ocena uzyskana ze sprawdzianu nie podlega poprawie. Dla uczniów o 
specjalnych potrzebach istnieje możliwość zaliczenia sprawdzianu w formie ustnej, po wcześniejszym 

powiadomieniu nauczyciela o chęci zaliczenia pracy w takowej formie. 
 

Kartkówka – krótka forma pisemna (5 min), obejmuje swoim zakresem poprzednią lekcję. Nie musi być 

zapowiedziana. Ocena uzyskana z kartkówki nie podlega poprawie. Uczniowie o specjalnych potrzebach 
mogą zaliczać kartkówkę również w formie ustnej. 

 
2. Jeśli nauczyciel stwierdzi, iż dowolna praca pisemna nie została napisana samodzielnie przez 

ucznia (podpowiadanie, korzystanie z telefonu komórkowego, zmiana grupy), uczeń automatycznie 

otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy. 
 

3. W każdym semestrze uczeń ma prawo do poprawy dowolnej oceny z pracy klasowej. Tylko lepsza 
ocena jest wliczana do średniej i uwzględniania przy wystawianiu oceny semestralnej/końcowej. Chęć 

poprawy uczeń powinien zgłosić w dniu powiadomienia o danej ocenie. Termin poprawy wyznacza 

nauczyciel. Rezygnacja z poprawy w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z wykorzystaniem szansy 
na poprawę. 

 
4. W przypadku usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej 

(sprawdzianie) uczeń jest zobowiązany napisać pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli 
uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 



5. Uczeń ma prawo w każdym semestrze zgłosić 2 nieprzygotowana. Nieprzygotowanie należy 
zgłosić tuż po rozpoczęciu lekcji, w trakcie sprawdzania obecności. Przez nieprzygotowanie rozumie się: 

brak zeszytu, podręcznika, brak pracy domowej, materiałów do zajęć. 
 

6. Aktywność uczniów na lekcji jest wyrażana w formie plusów i minusów. Uczeń, który zbierze 

3 plusy, otrzymuje za aktywność ocenę bardzo dobrą. Uczeń, który otrzymał 3 minusy, uzyskuje ocenę 
niedostateczną. Poprzez aktywne uczestniczenie w lekcji rozumie się – wykonywanie poleceń/zadań, 

zleconych przez nauczyciela w toku lekcji, samodzielne zgłaszanie się do odpowiedzi, wykonywanie zadań 
ponadprogramowych etc. Poprzez aktywność negatywną rozumie się – brak pracy na lekcji, 

niewykonywanie poleceń nauczyciela etc. 
 

II. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH Z PRAC PISEMNYCH 

 
1. Dla poziomu podstawowego, w tym grup kontynuujących naukę języka rosyjskiego po gimnazjum, 

stosuje się następującą skalę procentową: 
 

6 [96 – 100%] /warunkiem jest napisanie pracy klasowej na ocenę bardzo dobrą i poprawne wykonanie 

zadania dodatkowego na ocenę celującą, jeśli takowe zostało uprzednio przygotowane przez nauczyciela/ 
5+ [93 – 95%] 

5   [85 - 92%] 
4+ [78 – 84%] 

4   [70 – 77%] 
3+ [64 – 69%] 

3   [56 – 63%] 

2+ [51 – 55%] 
2   [30 – 50%] 

 
2. Kryteria oceny sprawdzianów i kartkówek: 

 

5   [90 – 100%] 
4+ [84 – 89%] 

4   [75 – 83%] 
3+ [68 – 74%] 

3   [60 – 67%] 

2+ [55 – 59%] 
2   [40 – 54%] 

 
III. ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ/KOŃCOWEJ (ROCZNEJ) 

 
1. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej poszczególnych ocen otrzymanych 

w danym semestrze. 

 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
ŚREDNIA / OCENA 

5,50 – 6,00  celujący 

4,50 – 5,49  bardzo dobry 
3,50 – 4,49  dobry 

2,50 – 3,49  dostateczny 
1,70 – 2,49  dopuszczający 

1,00 – 1,69  niedostateczny 
 

2. Oceny cząstkowe za poszczególne zadania i sprawności językowe posiadają wagę zgodną z obszarem, 

do jakiego są przyporządkowane. 
 

3. Wyznaczono następujące obszary i ich wagi: 
a) obszar 1 – prace klasowe, mówienie, praca projektowa – waga 5 

b) obszar 2 – sprawdziany, praca w grupach, pisanie, słuchanie – waga 3 



c) obszar 3 – kartkówki, czytanie, prace domowe, aktywność – waga 2 
 

4. Ocena semestralna i roczna wystawiania jest automatycznie przez internetowy dziennik elektroniczny 
według wzoru na średnią ważoną. 

 

5. Ocena końcowa (roczna) jest średnią ważoną wszystkich ocen, uzyskanych w obu semestrach.  
 

6. Jeśli uczeń uzyskał wyróżniające wyniki w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego lub w innych konkursach o 
charakterze wojewódzkim lub okręgowym otrzymuje na koniec roku ocenę celującą. 

 
7. Laureaci pozostałych konkursów o randze niższej niż szczebel wojewódzki/okręgowy (konkursy 

międzyszkolne, szkolne etc.) oraz osoby aktywnie działające w ramach szkolnego Koła Języka Rosyjskiego 

mogą otrzymać ocenę wyższą o jeden stopień. 
 

8. Ocena na świadectwie ukończenia szkoły jest średnią ważoną ocen końcowych z 3 lat: 
- kl. I (waga 4) 

- kl. II (waga 3) 

- kl. III (waga 3). 
 

9. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny rocznej lub śródrocznej przed wystawieniem oceny 
ostatecznej, poprzez poddanie się kontroli przez nauczyciela w formie pracy pisemnej (test), z materiału 

obejmującego swym zakresem dany semestr lub cały rok. Test sprawdzający powinien się odbyć 
przynajmniej 1 tydzień przed wystawieniem ocen ostatecznych. 

 

10. Na początku każdego miesiąca uczniowie są rozliczani z nieobecności. Każdy uczeń, który opuścił w 
danym miesiącu co najmniej połowę zaplanowanych zajęć, ma obowiązek przedstawić nauczycielowi 

zeszyt z uzupełnionymi notatkami oraz zaliczyć zaległy materiał w postaci pisemnej (sprawdzian, 
kartkówka). Jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Otrzymana ocena nie podlega poprawie. 

 
11. Podstawą do klasyfikowania rocznego ucznia jest uzyskanie przez niego co najmniej 3 ocen z 2 

obszarów wagowych (praca klasowa / sprawdzian / praca grupowa), jak również frekwencja 
wynosząca co najmniej 50% w danym semestrze. 

 

 
IV. ROLA MOTYWACYJNA OCENIANIA 

 
Uczeń powinien być motywowany do nauki języka rosyjskiego nie tylko poprzez uzyskanie pozytywnych 

ocen z prac pisemnych. Znaczącą rolę w procesie oceniania stanowi każdorazowe przekazywanie uczniom 
informacji zwrotnej o uzyskanych rezultatach i postępach w nauce (w postaci uzasadnienia, pochwały w 

dzienniku etc.), jak również nagradzanie najaktywniejszych uczniów po zakończonej lekcji poprzez 

postawienie plusa lub oceny bardzo dobrej. 
 

 
Opracowała: Anna Tokarewicz 


