
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

(PZO) 

 

 

Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach, kryteriach i sposobach 

oceniania na lekcji języka rosyjskiego.  

 

1. Na lekcjach języka rosyjskiego ocenianiu podlegają:  

 

• mówienie                                                          ortografia 

• znajomość słownictwa                                     wymowa                             

• gramatyka                                                         rozumienie ze słuchu  

• pisanie                                                              czytanie                          

 

2. Postępy w nauce i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:  

 

a) prac klasowych: testów osiągnięć (np. po przerobieniu określonej partii materiału);  

b) kartkówek: zapowiedzianych i niezapowiedzianych (z 1−3 ostatnich lekcji);  

c) pisemnych i ustnych prac domowych;  

d) zadań pisemnych (krótka forma użytkowa, dłuższa forma użytkowa, wypracowanie)  

e) odpowiedzi ustnych;  

f) prac projektowych;  

g) krótszych zadań pisemnych i ustnych wykonywanych zespołowo;  

h) bieżącej obserwacji – aktywności ucznia na zajęciach.  

 

3. Wszystkie oceny cząstkowe otrzymane na lekcjach języka rosyjskiego podlegają poprawie  w ciągu 2 

tygodni od ich uzyskania. Poprawy odbywają się na konsultacjach.  

4. Z krótkich form pisemnych i ustnych nauczyciel ma prawo do wystawienia maksymalnej oceny - 

bardzo dobry.  

 

5. Każdy uczeń musi zaliczyć wszystkie prace pisemne.  



6. Każdy uczeń ma prawo do konsultacji (KN), z których harmonogramem nauczyciel zapoznaje swoje 

grupy we wrześniu.  

 

7. Prace pisemne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej 

interpretacji procentowej:  

 

100%- 96%  -  celujący (6) 

95%- 86%  -  bardzo dobry (5) 

85%- 71%  -  dobry (4) 

70%- 56%  -  dostateczny (3) 

55%- 40%  -  dopuszczający (2) 

39%- 0%  -    niedostateczny (2) 

 

8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane 

przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.  

9. Uczeń, który uzyskał warunkową promocję do klasy programowo wyższej z oceną niedostateczną, ma 

obowiązek zaliczyć materiał na zasadach określonych w Statucie Szkoły.  

10. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności                              

w uczeniu się pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowywane do konkretnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych.  

11. Uczniowie zainteresowani dodatkową nauką języka rosyjskiego mogą uczęszczać na dodatkowe 

zajęcia.  

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z języka rosyjskiego, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.  

13. W przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany w I okresie, jest zobowiązany do wykazania się 

znajomością wiadomości i umiejętności z I okresu w czasie trwania II okresu, w formie pisemnej                               

i ustnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

14. W przypadku, gdy uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w I okresie jest zobowiązany wykazać się 

znajomością wiadomości i umiejętności z I okresu w czasie trwania II okresu, w formie pisemnej                               

i ustnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

15. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem ILO oraz rozporządzeniami MEN.  

 
 

Obowiązuje od 01.09.2017r. 
  

ZESPÓŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO 


