
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach 

 

1. Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów można ocenić na podstawie: 

 
 
• prac klasowych: sprawdzianów/ testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, 

 testów semestralnych i testu końcowego; 
 
• kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, 

 sprawdzających stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji; 
 
• prac domowych; 
 
• prac pisemnych; 
 
• odpowiedzi ustnych; 
 
• prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt); 
 
• bieżącej obserwacji aktywności na zajęciach; 
 
• samooceny uczniów. 

 

Dopuszczalne jest stosowanie wszelkich innowacyjnych rozwiązań na lekcjach – np. 

systemu punktowego, systemu kar i nagród, plusów i minusów – im ciekawszy pomysł na 

zmotywowanie uczniów do nauki, tym skuteczniejszy zapewne okaże się system ewaluacyjny.  

 

2. Ocenianiu podlegają następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: 

• gramatyka i słownictwo, 
 
• czytanie, 
 
• słuchanie, 
 
• mówienie, 
 
• pisanie. 

 

Powyższe obszary wiedzy mogą być sprawdzane poprzez m.in.: 
 
• sprawdziany wiadomości / testy, kartkówki, 

• pracę domową, 

• odpowiedź ustną, 
 
• prowadzenie zeszytu / uzupełnianie kart pracy, 
 
• aktywność na lekcji, 
 
• prace projektowe, 
 
• komunikowanie się w języku rosyjskim, 
 
• pilność / zaangażowanie ucznia. 
   
3.Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/sprawdzian w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela – najpóźniej dwa tygodnie od momentu poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie, 

nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacją. Natomiast oceny z kartkówek nie są 

poprawiane. 



4. Jeśli uczeń był nieobecny podczas pracy klasowej/sprawdzianu, powinien napisać go na 

pierwszych zajęciach na których będzie obecny, lub w uzasadnionych przypadkach, w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 
 
5. Kartkówki/odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być 

zapowiadane.  
 
6. Poprawione i ocenione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w przeciągu 

dwóch tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu. 

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu okresu, co zostaje 

odnotowane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym (jako „0”) przed rozpoczęciem danej 

lekcji. Jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie po wykorzystaniu limitu w danym okresie, otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

8.Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może być niesklasyfikowany z języka   

rosyjskiego. 

9. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w 

uczeniu się pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i 

możliwości        lub stosowana jest liberalizacja ocen za błędy. 

10.Oceny za prace klasowe/sprawdziany wyrażone są procentami, które przekłada się na stopnie 

w następujący sposób:   

 

100 % - celujący 

91 – 99 % - bardzo dobry 

75 – 90 % - dobry 

50 – 74 % - dostateczny 

31 – 49% - dopuszczający 

0 – 30 % - niedostateczny 

 

Wynik niższy, tzn. od 30% w dół, oznacza ocenę niedostateczną. Ocenę celującą z testu, 

może uzyskać uczeń, który zdobył 100% z zasadniczej części sprawdzianu oraz bezbłędnie 

wykonał zadanie dodatkowe (opcjonalnie). O maksymalnej ocenie możliwej do uzyskania  

z danego sprawdzianu/kartkówki decyduje nauczyciel (w zależności od trudności najwyższą oceną 

może być ocena celująca lub bardzo dobra). 

 

11.Proponuje się następujące wartości ocen w dzienniku elektronicznym: 

 

Klasówki – 5  

kartkówki – 4  

praca domowa -2  

odpowiedź – 3  

konkursy – 3  

aktywność – 3  

praca dodatkowa – 3 

nieprzygotowanie ponadwymiarowe – 1  



 

Nauczyciel może dostosowywać wartości ocen w dzienniku elektronicznym w zależności od 

poziomu trudności danej partii materiału. 

 

12.Podane wyżej kryteria ocen stosuje się w połączeniu z treściami przewidzianymi w 

rozkładach materiału na dany rok nauczania w oparciu o wybrany i zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły program nauczania. 

 

13. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, 

obowiązuje pisemne zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze pierwszym 

w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

 


