
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO- KLASA I 

I PÓŁROCZE 

 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni opanował wiadomości i umiejętności z gramatyki i leksyki konieczne do uzyskania 

oceny bardzo dobrej ( podane niżej) 

 samodzielnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami językowymi 

 wykazuje szerokie zainteresowanie się językiem 

 bierze udział w dodatkowych pracach i projektach 

 czyta pozycje książkowe w języku rosyjskim 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na ocenę dobrą; potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami 

gramatycznymi prostymi i złożonymi; odmienia czasowniki I koniugacji w czasie 

teraźniejszym:  играть, знать, etc., oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na 

spółgłoskę:друг,праздник;  odmieniać rzeczowniki I deklinacji zakończone na –а, -я : 

парта, песня.                                                                                          

 potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do 

zadania. 

 Słuchanie:  rozumie kluczową informację z tekstów i rozmów, przekształca je w formę 

pisemną; rozumie wypowiedzi dialogowe i monologowe wypowiadane prze naturalnych 

użytkowników języka w tempie dostosowanym do celów dydaktycznych w sytuacjach 

zewnętrznych, dotyczące tematyki  zgodnych z programem 

 Mówienie: zdaje pytania typu: Кто это? Что это? ;z powodzeniem przekazuje 

wiadomości; modyfikuje dialog, wprowadzając własne realia; formułuje krótką wypowiedź 

polegającą na wprowadzenie do opracowanego wcześniej tekstu realiów własnych; odgrywa 

różne role w procesie komunikowania się. 

  Pisanie: pisze spójne zawierające bogate słownictwo zdania; potrafi zredagować krótką 

wypowiedź zawierającą charakterystykę wybranej postaci;  zredagować bardzo krótkie 

wypracowanie na podstawie opracowanego wcześniej słowniczka tematycznego 

 Czytanie: poprawnie gramatycznie i intonacyjnie czyta proponowany tekst; z łatwością 

wyszukuje potrzebną informację; podaje własną argumentację na podstawie uzyskanej 

informacji z tekstu; wykonuje zadania typu prawda/fałsz i uzasadnia  je. 



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną; potrafi poprawnie operować 

większością struktur konstrukcji: czasy teraźniejszy , przeszły; rzeczowniki rodzaju żeńskiego i 

męskiego; rozpoznaje  odmiany rzeczowników i czasowników i prawie poprawnie stosuje je; 

dopasowuje przymiotniki do rzeczowników; zna i w miarę poprawnie stosuje przyimki 

miejsca 

 W większości wypadków buduje zdania spójne i używa szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zadania: miejsce zamieszkania, zawieranie znajomości, zwiedzanie 

ciekawych miejsc, wyrażanie własnej opinii, zakupy 

 Słuchanie: rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

wypowiedziane przez naturalnych użytkowników języka; klasyfikuje i zapamiętuje potrzebne 

mu informacji z tekstu; określa główną myśl tekstu; wyróżnia poszczególne części tekstu 

 Mówienie: czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; mówi spójnie, z lekkim 

wahaniem; posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy, a można go zrozumieć bez trudności; uzyskać określone informacji dotyczące sytuacji 

rzeczywistej lub zaaranżowanej; przekazać treść prostej, krótkiej wypowiedzi lub tekstu 

fabularnego w formie krótkiego opowiadania 

 Czytanie: poprawnie czyta tekst dopuszczając się zauważalnych błędów, a można go 

zrozumieć bez trudności;  dopasowuje nagłówki do tekstów; wyszukuje potrzebną 

informację,  lecz nie potrafi jeszcze poprawnie podawać argumentacje; prostymi słowami 

przekazuje treść przeczytanego i buduje krótkie pisemne odpowiedzi 

 Pisanie: pisze teksty na ogół dobre zorganizowane i spójne; dokonuje transpozycji dźwięków  

lub ciągów dźwięków  na ich graficzne odpowiedniki; stosuje prawidłowe znaki 

interpunkcyjne; odpowiada pisemnie na pytania do opracowanego tekstu; pisze ogłoszenia  

do gazety lub do zamieszczenia w Internecie 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi: czas teraźniejszy, przeszły; 

rozróżnia i wskazuje czasowniki koniugacji I; potrafi odmienić z niewielkimi błędami 

czasowniki koniugacji I i rzeczowniki rodzaju żeńskiego; poprawnie stosuje przyimki: o, об, 

на, у, в; używa konstrukcji:меня ховут; stosuje liczebniki główne: 0-30 w połączeniu z 

rzeczownikami: годб годаб лет; rozpoznaje i stosuje pisownie znaki czasu teraźniejszego; 

używa przymiotników odpowiednio do rzeczowników 

 Buduje niektóre zdania spójne, na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, ale 

tylko czasami o charakterze bardziej złożonym; przymiotniki opisujące rzeczy; poznane 

konstrukcje; поздравлять (кого? С чем?), желать (кому? Чего?) 



 Słuchanie: rozróżnia dźwięki brzmiące podobnie; rozumie ogólny sens prostych 

autentycznych wypowiedzi; domyśla się z kontekstu znaczenia nieznanych wyrazów; 

wyróżnia poszczególne części tekstu; potrafi uzyskać niezbędną informację z tekstu 

 Mówienie: czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; potrafi omawiać codzienne 

tematy za pomocą prostych środków dydaktycznych z zastosowaniem leksyki i konstrukcji 

gramatycznych określonych w programie; stosuje w dialogach zwroty grzecznościowe 

 Czytanie: potrafi z pomocą przeczytać prosty tekst; uzupełnić zdania przeczytanego tekstu 

odpowiednimi słowami; odpowiedzieć na pytania do tekstu wykorzystując informacje 

zawartą w tekście 

 Pisanie: potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo; napisać pocztówkę 

z niewielkimi błędami, pozwalającymi zrozumieć sens pisanego; napisać e-mail; zapisać ze 

słuchu znane wyrazy; dokonać transkrypcje tekstu drukowanego na tekst pisany; pisze 

poprawnie kaligraficznie 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który: 

 Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur czasu teraźniejszego czasowników 

pierwszej koniugacji; rozpoznaje rzeczowniki rodzaju żeńskiego  zakończone na –а,–я  i 

męskiego друг, etc.,; potrafi zmieniać czasowniki na czas przeszły; zna główne liczebniki 0-

1000; rozpoznaje przymiotniki; stosuje przyimki: o,об,у, в ; z pomocą dydaktyczną odmienia 

główne rzeczowniki 

 Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa z następujących bloków tematycznych: 

państwa i narodowości; miejsca zamieszkania; różne miejsca do których możemy się wybrać; 

przedstawiania się; przywitanie oficjalne/nieoficjalne; zakupy; podstawowe kolory; części 

garderoby; szkoła 

 Słuchanie: potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

kojarzyć dźwięki z ich obrazami graficznymi; rozróżniać sylaby akcentowane i 

nieakcentowane; odróżniać zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe; klasyfikuje 

niedużą część potrzebnych informacji; rozumie zdania składające się ze znanych wyrazów; 

prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela, chociaż może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi 

 Mówienie: czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi  trudnościami; mówi 

czasem spójnie, ale z częstym wahaniem, popełnia wiele zauważalnych błędów; operuje 

bardzo ograniczonym zakresem słownictwa; potrafi zadać pytanie nauczycielowi lub kolegom 

za pomocą środków dydaktycznych; udzielić odpowiedzi na postawione pytanie jednym lub 

kilkoma wyrazami; opanować pamięciowo 1 lub 2 krótkie wiersze lub piosenki 

 Czytanie: z wyraźnymi trudnościami czyta tekst;  nie potrafi samodzielnie uzyskać  i wykazać 

potrzebną informację;  

 Pisanie: kaligraficznie pisze poszczególne litery alfabetu rosyjskiego, lecz nie potrafi 

poprawnie pisać je w dłuższych wyrazach; stosuje podstawowe znaki interpunkcyjne z 



podpowiedzią; korzystając z wzoru adresuje kopertę, wypełnia ankietę, piszę pocztówkę; 

zapisuje lecz czasami myli liczebniki główne; 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  

- nie przygotowuje się do lekcji 

-nie pracuje na lekcji 

- odmawia pracy na lekcji 

 

II półrocze 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 

 W pełni opanował wiadomości z leksyki i gramatyki konieczne do uzyskania oceny bardzo 

dobrej ( podane niżej) 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami językowymi 

 Wykazuje szerokie zainteresowanie się językiem 

 Bierze udział w dodatkowych pracach i projektach 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 W pełni opanował wymagania na ocenę dobrą; potrafi poprawnie operować poznanymi 

strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; odmienia czasowniki II koniugacji w czasie 

teraźniejszym: смотреть, бродить, etc.; oraz czasowniki zwrotne:кататься, 

мыться,, зариматься, учиться ; odmieniać rzeczowniki I deklinacji zakończone na  -ья: 

семья ; stosować stopień wyższy przymiotnika w celu określenia  różnicy wieku: 

старше/младше( кого? На ( сколько лет?); odmieniać rzeczowniki rodzaju żeńskiego 

zakończone na: -ия:  гимназия, история 

 Potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do 

zadania; 

 Słuchanie: rozumie kluczową informację z tekstów i rozmów; przekształca je w formę 

pisemną; rozumie wypowiedzi dialogowe i monologowe, wypowiadane przez naturalnych 

użytkowników języka w tempie dostosowanym do celów dydaktycznych, dotyczące tematyki  

zgodnej z programem nauczania; 

 Mówienie: z powodzenie przekazuje wiadomości;  modyfikuje dialog, wprowadzając własne 

realia; formułuje krótką wypowiedź polegającą na wprowadzenie do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów własnych; odgrywa różne role w procesie komunikowania się; 



 Pisanie: pisze spójne zawierające złożone struktury zdania; redaguje krótką wypowiedź 

zawierająca  opis ulubionych zajęć pozalekcyjnych, czynności codziennych, zawodów i 

związanych z nimi czynności; napisać krótki e-mail na wymienione powyżej tematy, stosując 

konstrukcje работать( кем?);  stosować wyrażenia z zaimkiem каждый i przyimkiem  по 

;prawie bez błędów zapisuje ze słuchu krótki tekst 

 Bezbłędnie czyta  podany tekst i opracowuje go według podanych zadań 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną: 

 Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych; stosuje przyimek 

после z właściwą formą rzeczownika; odmienia czasowniki zwrotne;  кататься, мыться, 

учиться 

 Odmienia czasowniki w czasie przyszłym złożonym:буду учиться; odmienia czasowniki I 

deklinacji zakończone na –ья: семья 

 W większości przypadków buduje zdania spójne i używa szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zadania z zakresu: święta, zajęcia sportowe, zawody i miejsca pracy, 

sposoby i środki komunikowania się, wyrażanie swojej opinii; 

 Słuchanie: rozumie większość kluczowych informacji i zapamiętuje potrzebne mu informacji z 

tekstu; potrafi rozpoznać uczucia i intonacje mówiącego; robi krótkie notatki z uzyskanych 

informacji; 

 Mówienie: przeważnie potrafi przekazać wiadomość w formie krótkiego opowiadania; 

wypowiada się na temat zdarzenia z przeszłości i teraźniejszości; próbuje zabierać głos w 

dyskusji; 

 Pisanie: potrafi  zapisać ze słuchu krótki tekst, zawierający znane słownictwo; napisać bardzo 

krótkie streszczenie przeczytanego tekstu, zawierającego znane słownictwo i konstrukcję; 

korzysta ze słownika ortograficznego i dwujęzycznego 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi: czas przyszły złożony, 

odmieniać czasowniki koniugacji II w czasie teraźniejszym za pomocą materiałów 

dydaktycznych lub nauczyciela: любить, смотреть, бродить, ; odmieniać 

rzeczowniki rodzaju żeńskiego: гимназия, история ; stosować w miarę możliwość i 

wyrażenia z zaimkiem каждый i przyimkiem по; stosuje konstrukcje работать ( 

кем?) buduje niektóre zdania spójne, na ogół używa słownictwa  odpowiedniego do 



zadania; przymiotniki opisujące wygląd osoby; stosuje przyimekпосле z właściwą formą 

rzeczownika; słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu, rodziną, pracą w 

szkole, sport i ulubione zajęcia, przybory szkolne, dom/mieszkanie; 

 Słuchanie: 

 Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; wyodrębnia w 

tekście istotną informację; rozróżnia dźwięki w wyrazach brzmiących podobnie; rozumie 

sens prostych autentycznych wypowiedzi; klasyfikuje potrzebne mu informacji; 

 Mówienie: potrafi zadawać pytania odnoszące się do sytuacji rzeczywistej lub 

zaaranżowanej; wprowadzić własne realia do dialogu-wzorca; przeprowadzić rozmowę 

telefoniczną; sformułować krótką wypowiedź do opracowanego wcześniej tekstu; 

 Pisanie: dokonuje transpozycji dźwięków lub ciągów dźwięków na ich graficzne 

odpowiedniki; stosuje prawidłowe znaki interpunkcyjne; potrafi zapisać plan w formie 

pytań do opracowanego tekstu;  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur: czas przyszły złożony; 

rozpoznaje czasowniki koniugacji II w czasie teraźniejszym; stosować czasownik  любить, z 

bezokolicznikiem; rozpoznawać i w miarę możliwości stosować czasowniki zwrotne: 

заниматься, интересоваться ;korzystając z pomocy dydaktycznej; stosować stopień 

wyższy przymiotnika w celu określenia wieku; stosować wyrażenie: моя семья состоит 

из.... 

 Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa z następujących bloków tematycznych: 

czynności codzienne; pory dnia i tygodnia; pomieszczenia szkolne; zajęcia pozalekcyjne; 

członkowie rodziny; zawody i niektóre wyrażenia z języka potocznego; przybory szkolne; 

 Słuchanie: potrafi wskazać akcent logiczny w zdaniu; rozumie ogólny sens prostych 

autentycznych wypowiedzi; rozumie bardzo proste krótkie teksty fabularne; określa główną 

myśl tekstu; prawidłowo reaguje na pytania nauczyciela lub innych uczniów w zakresie 

tematyki 

 Mówienie: czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi  trudnościami; posługuje 

się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów; słownictwo jest 

bardzo ograniczone; zadaje pytania nauczycielowi lub kolegom za pomocą prostych środków 

dydaktycznych;  stara się stosować zwroty grzecznościowe w dialogach; 

 Pisanie: potrafi kaligraficznie pisać litery alfabetu rosyjskiego , ale popełnia błędy w ich 

łączeniu; dokonać transpozycji tekstu drukowanego na tekst pisemny, ale popełnia dużo 

błędów; stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne; zapisać  ze słuchu zapoznane wyrazy; 

 



 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  Nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą, a ponadto : 

- nie przygotowywał się do lekcji 

-nie pracował na lekcji 

-odmawiał pracy na lekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne oceny z języka rosyjskiego –klasa II 

 
I półrocze 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

      w pełni opanował wiadomości i umiejętności z gramatyki i leksyki konieczne do uzyskania 
oceny bardzo dobrej 
 

 jest laureatem konkursów lub olimpiad językowych 
 

 gramatyka i słownictwo: zakres wiedzy gramatycznej wykracza poza program nauczania, 
zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele 
wyrażeń z innych źródeł, jak prasa ,telewizja, Internet , posiada bardzo bogaty zasób 
słownictwa, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, oddaje w 
ustalonym terminie prace pisemne napisane samodzielnie wykraczające poza poziom w 
zakresie gramatyki i słownictwa, podczas sprawdzianów wykonuje z powodzeniem 
dodatkowe zadania 
 

 słuchanie: potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela, z łatwością rozróżnia 
dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy, potrafi wydobyć szczegółowe informacje i 
odpowiednio na nie zareagować, potrafi wyłonić błędy z podanej informacji 

 

 

 mówienie: ma bardzo dobrą wymowę i intonację, można go z łatwością zrozumieć, 
potrafi  spontanicznie zabierać głos w rozmowie, płynnie wypowiada się na zadane 
tematy 
 

 pisanie: bardzo starannie prowadzi zeszyt, dokonując jasnych, klarownych notatek, 
bardzo czytelnym charakterem pisma, używa poprawnej pisowni i interpunkcji, w zdaniu 
pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, potrafi w spójny sposób organizować tekst. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował wymagania na ocenę dobrą 
 



 gramatyka i słownictwo: systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
aktywnie uczestniczy w zajęciach zdobywając plusy, nie pozwalał sobie na brak pracy 
domowej, w pełni opanował wymagania na ocenę dobrą,  bezbłędnie stosuje czasy 
teraźniejszy i przeszły, uzupełnia luki w zdaniach właściwą formą podanego czasownika, 
stosuje właściwy czas i formę czasownika w zależności od kontekstu zdania i sytuacji, zna 
i bezbłędnie stosuje poznane przyimki i liczebniki z rzeczownikami w odpowiedniej 
formie, zna i stosuje określniki częstotliwości, posługuje się bogatym zasobem 
słownictwa  z zakresu wypoczynku, zakupów, opisu miejsc zamieszkania, atrakcji 
turystycznych, zna wiele nazw towarów i sklepów, rzeczowniki nieodmienne wraz z 
przymiotnikami, wymienia kilka przysłów rosyjskich dotyczących domu, umiejętnie 
stosuje poznane zwroty przy wyrażaniu własnych opinii 
 

 słuchanie: potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi 
zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych tekstach i rozmowach, wydobyć 
potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 

 

 

 pisanie: poprawnie tłumaczy zdania z języka polskiego na język rosyjski, notuje uzyskane 
informacje, potrafi napisać krótki list, e-mail lub pocztówkę 
 

 mówienie: potrafi w prosty i krótki sposób wypowiedzieć się zarówno w formie 
dialogowej lub monologowej na tematy zadane, potrafi poprawnie językowo reagować 
na wypowiedzi rozmówcy, umie wyrazić i w sposób prosty uzasadnić swoją opinię. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną 
 

 gramatyka i słownictwo: opanował zakres materiału na ocenę dostateczną, poprawnie 
stosuje rzeczowniki nieodmienne wraz z przymiotnikami, nazywa środki transportu, z których 
korzysta  oraz pyta на чём? Чем ты ездишь?, poprawnie stosuje pytania  где?куда? 
откуда? z czasownikami ruchu, stosuje czas przeszły prosty w wypowiedziach,  czasowniki 
писать,звонить, ехать z przyimkiem  к z odpowiednią zmianą rzeczownika, odmienia 
liczebniki wraz z przymiotnikami określającymi rzeczowniki, stosuje liczebniki główne w 
połączeniu z rzeczownikiem рубль, рубля, рублей, stosuje konstrukcje wyrażeniowe dla 
prowadzenia rozmowy, odmieniać poprawnie używane czasowniki, zna i poprawnie stosuje 
czasowniki покупать и купить 

 

 słuchanie: potrafi zazwyczaj  zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi 
zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi 
wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 
 

 



 mówienie: przeważnie potrafi w sposób krótki i prosty  wypowiedzieć się zarówno w formie 
dialogowej jak i monologowej na tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej 
złożonym, zazwyczaj potrafi poprawnie językowo reagować na wypowiedzi rozmówcy, 
przeważnie umie wyrazić i w prosty sposób uzasadnić własną opinię 
 

 pisanie: potrafi zazwyczaj poprawnie wypełniać formularze, pisać SMS-y, e-maile, potrafi 
notować uzyskane informacje, na ogół poprawnie pisze listy i pocztówki. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą 
  

 gramatyka i słownictwo: zna i stosuje pytania где?,куда? откуда? , zna zastosowanie 
przyimków в,из,на, с(со) i na ogół poprawnie ich używa, rozpoznaje rzeczowniki 
nieodmienne wraz z przymiotnikami, stosować поэтому, потому-что w zdaniach, 
stosować przyimki, opisując miejsce położenia i zmianę miejsca położenia osób lub 
przedmiotów, stosować przyimki в, из, на, с(со) w celu określenia położenia przedmiotu, 
używa pytań :чей? чья? чьё? чьи? i stosuje właściwe zaimki przy odpowiedziach, poprawnie 
określa czas wraz ze zmianą rzeczownika, rozpoznaje i odmienia z nieznacznymi błędami 
rzeczowniki III deklinacji ·-площадь , odmienia i poprawnie stosuje czasowniki 
купить,покупать, w miarę poprawnie wstawia podane czasowniki, zna poznane wyrażenia 
związane z wakacjami i odpoczynkiem, opisem miejsc zamieszkania, turystycznych atrakcji, 
nazwać pomieszczenia w domu, dopasowuje poprawne zakończenie podanych zdań, z 
niewielkimi błędami tłumaczy zdania na język rosyjski, odpowiada na pytania Какой этаж? 
На каком этаже? , dopasowuje zdania do rysunku, określa czas w sposób oficjalny  i 
określa czas trwania czynności, wymienia nazwy miejsc , gdzie można coś zjeść, zamówić 
dania w restauracji, stosować czasowniki есть, пить, z podpowiedzią odmienia liczebniki, 
porządkuje rozsypanke, w prostych zdaniach wypowiada się na temat zamieszkania, 
zakupów,  uzupełnia zdania właściwymi wyrazami 

 

 słuchanie: potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi 
zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tematach i rozmowach¸ potrafi 
wydobyć część potrzebnych informacji przekształcić je w formę pisemną 

 

 mówienie: czasami potrafi z powodzeniem wypowiedzieć się zarówno w formie dialogowej, 
jak i monologowej na tematy codzienne, potrafi reagować na wypowiedzi rozmówcy, ale 
popełnia sporo zauważalnych błędów, stara się zabierać głos w rozmowie, ale dysponuje 
ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli. 

 

 pisanie: potrafi czasami zapisać tekst wiadomości rosyjskimi literami, wpisać nazwy sklepów, 
z niewielkimi błędami zapisuje zdania z języka polskiego na język rosyjski, poprawnie wpisuje 
słowa  z nagrania 

 

 



 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

  gramatyka i słownictwo: opanował niewiele zagadnień gramatycznych: rozpoznaje formy 
rzeczowników, stosuje przyimki в, из, на, с(со),  potrafi z wyraźnymi błędami stosować 
czasowniki находиться, стоять, лежать, висеть,  

                        stosować czasowniki есть, пить , w miarę poprawnie stosować czasowniki     

купить,покупать, dysponuje bardzo ograniczonym zapasem słownictwa, związanym z 

wakacjami, miejscem zamieszkania, atrakcji turystycznych,  sklepy i zakupy. 

 słuchanie: potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 
oraz przekształca je w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i relacje mówiącego 

 

 mówienie: potrafi czasami zrozumieć niektóre wypowiedzi w warunkach odbioru , prostymi 
zdaniami porozumieć się z mówiącym na konkretny temat, opisać mieszkanie, w którym 
mieszka, składać, przyjmować i odrzucać propozycje 

 

 czytanie: z pomocą i naprowadzeniem nauczyciela znajduje potrzebne informacje w tekście 
,potrafi niekiedy domyślać się sensu na podstawie informacji kontekstu i wiedzy ogólnej, 
rzadko potrafi odróżniać fakty od opinii 

 

 pisanie: potrafi zanotować nieliczne części z uzyskanych informacji, napisać e-mail o bardzo 
prostej treści, odpowiada na proste pytania o godzinach różnych zajęć. 
 

           Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na   ocenę 

dopuszczającą, a ponadto: 

 

  Nie przygotowuj się do lekcji, nie pracuje na lekcjach, odmawia pracy na lekcji. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne oceny  z języka rosyjskiego klasa- III 

I półrocze 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań koniecznych na ocenę 

dopuszczającą, a ponadto: 

 nie przygotowywał się do lekcji 

 nie pracował na lekcjach 

 odmawiał pracy na lekcjach 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi operować niedużą ilością struktur gramatycznych czasu teraźniejszego 

prostego, przeszłego i przyszłego prostego 

 z pomocą tworzy liczbę mnogą rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na 

spółgłoskę lub spółgłoskę i znak miękki 

 w miarę poprawnie dodaje końcówki do rzeczowników rodzaju męskiego 

zakończonych na ж,щ,ш,ч,ц 

 rozróżnia  wyrazy  должен(-а, -ы) , нужен(-а, -ы), нужно, ale nie potrafi 

samodzielnie zastosować je 

 z trudnością wymienia liczebniki główne 

 zna zasady stopniowania przymiotników, ale nie potrafi samodzielnie ich utworzyć 

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa z następujących tematów: środki 

transportu, podróż, znane  osobowości, pogoda, zjawiska pogodowe, zachowania 

proekologiczne 

 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

dopasować tytuł do wysłuchanego, z trudnością klasyfikuje niedużą część 

potrzebnych informacji, prawidłowo reaguje na polecenia , chociaż może 

potrzebować pomocy lub podpowiedzi 

 czasami próbuje przekazać wiadomość, czasami mówi spójnie, ale z wyraźnymi 

trudnościami ,z częstym wahaniem, popełnia wiele zauważalnych błędów, za pomocą 



środków dydaktycznych zadaje pytania i udziela odpowiedzi jednym lub kilkoma 

wyrazami 

 z wyraźnymi trudnościami czyta tekst, ale samodzielnie nie potrafi odnaleźć 

potrzebnych informacji 

 dopuszcza wielu błędów w napisaniu wyrazów, tworzeniu zdań własnych , z 

podpowiedzią nauczyciela łączy części zdań w jedno, wypełnia ankietę 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 w pełni opanował wymagania na ocenę dopuszczającą 

 potrafi operować niektórymi strukturami gramatycznymi prostymi i 

złożonymi: czas teraźniejszy, przeszły i przyszły 

 potrafi  tworzyć wg podanego wzoru liczbę mnogą rzeczowników rodzaju 

męskiego zakończonych na spółgłoskę lub spółgłoskę i znak miękki 

 zna reguły tworzenia liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego typu 

пляж, карандаш, дворец, ale nie potrafi poprawnie je zastosować 

 z błędami tworzy stopniowania przymiotników wyższy i najwyższy 

  wymienia czasowniki w bezokoliczniku zakończone na -чь  

 zna i rozróżnia zaimki этот, эта, это,эти, тот, та, то, те 

 buduje  niektóre zdania spójne, na ogół używa słownictwa odpowiedniego do 

zadania, ale ma trudności w przetłumaczeniu zdań z języka polskiego na 

rosyjski, myli zastosowanie odpowiednich konstrukcji lub wyrazów (должен(-

а, -ы) , нужен(-а, -ы), нужно, ( где?) на востоке, (куда?) на восток 

 wymienia kilka znaczeń czasownika идти 

 potrafi podać nazwy pospolitych zwierząt, ptaków ,roślin 

 rozumie ogólny sens prostych autentycznych wypowiedzi, domyśla się 

znaczenia nowych wyrazów z kontekstu, potrafi uzyskać niezbędną informację 

z tekstu, potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i zapisać je 

 czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, zapytać o konkretną 

informacje, podać opinie na temat książki lub filmu, zaproponować lub 

odmówić propozycję za pomocą prostych środków dydaktycznych i 



zastosowaniem odpowiedniej leksyki i konstrukcji gramatycznych określonych 

w programie ( нп. Да, конечно. Ты прав. Допустим, что это так. По-

моему...) 

 potrafi z pomocą przeczytać prosty tekst, uzupełnić zdania przeczytanego 

tekstu odpowiednimi słowami, odpowiedzieć na pytania do tekstu 

wykorzystując informacje zawartą w tekście, uporządkować fragmenty 

artykułu 

 potrafi napisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo; uzupełnić 

wniosek, dopisać zakończenie zdań , pisze poprawnie kaligraficznie 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną; potrafi poprawnie 

operować większością struktur konstrukcji: czasy teraźniejszy, przeszły, 

przyszły , rzeczowniki rodzaju męskiego liczby mnogiej zakończonych na -а, -я 

,odmienia rzeczowniki rodzaju męskiego  na ж , ш, щ, ч, ц, stosuje czasowniki 

w bezokoliczniku zakończone na –чь; wyrazy этот, эта, это,эти, тот, та, то, те, 

должен(-а, -ы) , нужен(-а, -ы), нужно, ( где?) на востоке, (куда?) на 

восток,  czasownik идти dopuszczając niekiedy błędy 

 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną z zauważalnymi błędami 

 przeważnie potrafi w prosty sposób wypowiedzieć się zarówno w formie 

dialogowej jak i monologowej na tematy zawarte w programie ; zazwyczaj 

potrafi poprawnie zareagować na wypowiedzi rozmówcy, przeważnie umie 

wyrazić i w prosty sposób uzasadnić swoją opinię 

 potrafi zazwyczaj wypełnić formularze, notować uzyskane informacje,  z 

niewielką ilością błędów  przetłumaczyć i zapisać zdania 

 

             Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na ocenę dobrą; potrafi poprawnie operować 

poznanymi  strukturami gramatycznymi , uzupełnia zdania właściwą formą 

podanego czasownika , rzeczownika lub przymiotnika, stosuje właściwy czas i 

formę czasownika w zależności od kontekstu zdania i sytuacji, zna i stosuje 



liczebniki główne w połączeniu z rzeczownikami, posługuje się bogatym 

zasobem słownictwa z zakresu transport, państwa i ich symbole, przyroda 

 rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, uzyskuje potrzebne 

informacje i przekształca je w formę pisemną 

 wypowiedzi buduje na stosowaniu bogatego słownictwa i struktur 

leksykalnych, zabiera głos w dyskusjach 

 poprawnie tłumaczy zdania z języka polskiego na język rosyjski, notuje 

uzyskane informacje, potrafi wypełnić formularz, napisać krótką opinię na 

temat ekologii, opisać Park Narodowy , napisać co to jest Czerwona Księga 

 

 

                 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 brał udział w konkursach lub olimpiadach językowych 

 całkowicie opanował materiał  wymagany na ocenę bardzo dobrą 

 zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i 

wiele wyrażeń z innych źródeł , jak prasa, Internet, telewizja, posiada bardzo 

bogaty zasób słownictwa 

 wykazuje szerokie zainteresowanie się językiem 

 bierze udział w dodatkowych pracach i projektach 

 czyta pozycje książkowe w języku rosyjskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- nie przygotowywał się do lekcji 

- nie pracował na lekcji 

- odmawiał pracy na lekcji 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w miarę  poprawnie potrafi operować niedużą ilością struktur: czasz przyszły, 

rozpoznaje tryb rozkazujący, zna czasowniki пользоваться, использовать,  odmienia 

wg wzoru nazwiska rosyjskie, zna niektóre rzeczowniki rodzaju nijakiego 

zakończonych na -мя , niekiedy poprawnie stosuje przyimki по, после, перед, во 

время , stosować wyrażenia  мне нравится, будем рады, я думаю также i t.p. 

 dysponuje ograniczonym zapasem słownictwa z tematów szkoła, egzaminy, wygląd 

zewnętrzny, plany na przyszłość,  wynalazcy i wynalazki, kultura 



 potrafi zrozumieć ogólny sens prostych wypowiedzi, określa główną myśl tekstu, w 

miarę poprawnie zaznacza prawidłową odpowiedz odnośnie wysłuchanego,  dobrać  

rysunki do wysłuchanego tekstu, czasami poprawnie wybiera właściwą odpowiedź z 

pośród podanych  

 w kilku słowach potrafi przekazać wiadomość, powiedzieć o czym idzie mowa w 

tekście wysłuchanym lub przeczytanym, ale popełnia zauważalne błędy, słownictwo 

jesz bardzo ograniczone, zadaje pytania za pomocą prostych środków dydaktycznych 

 z trudem potrafi przeczytać prosty tekst użytkowy, niekiedy zrozumie informacje 

szczegółowe, z pomocą nauczyciela lub kolegów podkreśla wymagane wyrazy, 

dobiera tytuły, wykonuje proste zadania typu prawda/fałsz 

 potrafi w miarę kaligraficznie pisać , popełnia dużo zauważalnych błędów w pisowni 

wyrazów,  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na ocenę dopuszczającą 

 poprawnie operuje strukturami prostymi i złożonymi: czas przyszły, stosuje przyimki 

по, после, перед, во время z właściwą formą rzeczownika, z nieznacznymi błędami 

stosuje czasowniki пользоваться, использовать, poprawnie uzupełnia zdania 

czasownikami trybu rozkazującego  typu давай, пусть, wg wzoru odmienia nazwiska 

rosyjskie jak również niektóre rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na –мя,  

 na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, przymiotniki opisujące wygląd 

osób, słownictwo do tematów szkoła, znane wynalazcy i wynalazki, sztuka , książki, 

filmy, muzyka, plany na przyszłość 

 potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnego typu tekstów i wypowiedzi, dać proste 

odpowiedzi na pytania do wysłuchanego, w kilku słowach powiedzieć o czym 

rozmawiają bohaterowie 

 przeważnie potrafi przekazać wiadomości w formie krótkiego opowiadania, 

wypowiada się na temat przyszłości swojej i swego przyjaciela/przyjaciółki, mówi w 

prostych zdaniach na temat  ulubionej dziedziny sztuki, książki, filmu lub muzyki, 

wykorzystuje niektóre  wyrazy i wrażenia pytając o zezwolenie, proponując 

wykonanie czegoś 

 potrafi napisać zdania z uwzględnieniem informacji zawartej w tekście, stosuje 

poznane słownictwo 

 



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną 

 potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur: czas przyszły, 

konstrukcje trybu rozkazującego, poprawnie stosuje przyimki по, после, перед, во 

время, odmienia nazwiska rosyjskie oraz rzeczowniki typu время, имя  i zna 

większość tego typu rzeczowników ( бремя, вымя, знамя, пламя, племя, семя, 

стремя, темя) 

 w większości przypadków buduje zdania spójne i używa szerokiego zakresu 

słownictwa odpowiedniego do zadania z tematów: szkoła, wygląd zewnętrzny, plany 

na przyszłość, znane wynalazcy i ich wynalazki, sztuka, wyrażanie swojej opinii 

 rozumie większość kluczowych informacji i zapamiętuje potrzebne mu informacji z 

tekstu, rozpoznaje konkretne określenia 

 przekazuje wiadomość w formie krótkiego opowiadania, poprawnie reaguje na 

wypowiedzi rozmówcy, próbuje zabierać głos w dyskusji 

 zanotować niezbędną informację z usłyszanego lub przeczytanego tekstu, 

przetłumaczyć z nieznacznymi błędami zdania z języka polskiego na język rosyjski, 

uzupełnić dialogi lub tekst odpowiednimi wyrazami 

 

 

 

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni opanował materiał  wymagany na ocenę dobrą 

 potrafi poprawnie odmienia  czasowniki rodzaju rodzaju nijakiego zakończonych na –

мя,  

 tworzyć i stosować tryb rozkazujący czasowników ( давай, пусть, читай, извини, 

встань) 

 bezbłędnie stosuje czasowniki пользоваться, использовать, przymiotniki 

określające opis  zewnętrzny osób i ich emocję 

 buduje spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do zadania 

 rozumie kluczową informacje z tekstów i rozmów, przekształca je w formę pisemną 



 prawie bezbłędnie przekazuje wiadomości,  formułuje krótką wypowiedź 

wprowadzając własne realia, stosuje bogaty zakres wyrazów i wyrażeń dla wyrażenia 

prośby o pozwolenie, udzielenia pozwolenia lub odmowy 

 bezbłędnie czyta tekst i opracowuje go wg podanych zadań 

 pisze spójne , zawierające złożone struktury zdania, redaguje krótką wypowiedz 

dotyczących własnych planów na przyszłość, wypełnia luki zgodnie z informacją w 

nagraniu 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni opanował wiadomości leksykalno-gramatyczne wymagane na ocenę bardzo 

dobrą 

 brał udział w konkursach lub olimpiadach językowych 

 samodzielnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami językowymi 

 bierze udział w dodatkowych pracach i projektach 

 

 

  

 


