
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

JĘZYK ROSYJSKI 
 

Ogólne zasady i kryteria oceniania zawiera „Wewnątrzszkolny system oceniania 

uczniów”(Statut ZSB w Brzozowie). 

1.  Na lekcjach języka obcego uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik 
i zeszyt. 

 

2. Na oceny: semestralną i roczną składają się oceny cząstkowe, które 
uczeń otrzymuje za: 

a) Pisemne prace klasowe (całogodzinny sprawdzian pozwalający 

ocenić stopień przyswojenia określonej partii materiału) 

b) Zadania domowe 

c) Wypowiedź pisemna 

d) Odpowiedzi ustne 

e) Zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji 

f) Kartkówki (krótkie, 10-15 minutowe sprawdziany pozwalające 

na bieżąco ocenić stopień opanowania struktur leksykalnych lub 

gramatycznych) 

g) Referaty 

h) Istnieje możliwość uzyskania plusa lub oceny za aktywny udział 

w zajęciach. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

Uczeń może otrzymać minus lub ocenę za brak współpracy, czy 

niestosowanie się do poleceń nauczyciela. Trzy minusy dają 

ocenę niedostateczną za aktywność.  

Uczeń spełniający określone wymagania edukacyjne uzyskuje 

odpowiednią ocenę w skali od 1 do 6. 

 

3. Prace pisemne oceniane w systemie punktowym przelicza się 

poprzez skalę procentową na ocenę w następujący sposób: 

100% < celujący 

100% - 91% - bardzo dobry 

90% - 75% - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 40% - dopuszczający 

39% - 0% - niedostateczny 



 

4.  Oceny z przedmiotu wystawia się, uwzględniając następujące wagi 

ocen cząstkowych: 

a) Waga 2: sprawdziany (z dużej partii materiału np. rozdziału, dłuższe 
formy wypowiedzi pisemnej np. list, opis itp.) 

b) Waga 1: kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji, zadania 
domowe, prezentacje ustne, aktywność, praca w grupach, testy 
diagnostyczne, konkurs. 
 

5. Stosowany w szkole program komputerowy -„dziennik elektroniczny” 
oblicza średnią ważoną ocen cząstkowych z zastosowaniem ww. 
wag. 

 
6. Wystawianie ocen bieżących:  

- sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów (obiektywne, 

systematyczne, konsekwentne i jawne) 

- sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez 

zapowiedzi 

- prace klasowe zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej 

- każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową 

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielności przy pisaniu pracy 

pisemnej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

 

7.  Wystawianie oceny śródrocznej i końcoworocznej: 

- ocenę śródroczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny 

cząstkowe otrzymane przez ucznia w danym semestrze, 

- ocenę roczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe 

otrzymane przez ucznia w całym roku szkolnym. 

 

8.  Zasady zaliczania sprawdzianów, na których uczeń nie był obecny: 

- uczeń nieobecny na pracy pisemnej, ale usprawiedliwiony, pisze 

ją w  terminie ustalonym przez nauczyciela, 

- w przypadku ucieczki z lekcji, na którą był zapowiedziany 

sprawdzian uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez 

możliwości poprawy, 

Poprawianie ocen 

- uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych 

przypadkach termin może być przedłużony przez nauczyciela. 



 - uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu oraz kartkówki, 

pod warunkiem, że systematycznie uczęszcza na zajęcia i nie unika 

pisania sprawdzianów w pierwszym terminie. Decyzję o możliwości 

poprawy podejmuje nauczyciel. Ocena dopuszczająca może podlegać 

poprawie za zgodą nauczyciela. 

 

- uczeń, który umówi się na poprawę sprawdzianu i nie przychodzi w 

umówionym terminie, traci możliwość jego poprawy. W przypadku kiedy 

tego sprawdzianu nie pisał z całą klasą i nie przyszedł na umówiony z 

nauczycielem termin, otrzymuje ocenę niedostateczny. 

 

Prace klasowe są zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem.  

  

Kartkówki są formą sprawdzania wiadomości z aktualnie realizowanego 

działu (np. z 3 ostatnich lekcji). Kartkówki mogą, ale nie muszą być 

zapowiedziane. 

 

Pisemne prace domowe – brak takiego zadania i nie zgłoszenie tego 

faktu na początku lekcji, jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej. 

 

Nieprzygotowania – uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

bez podania przyczyny 1 raz w ciągu semestru. Nie dotyczy to jednak 

lekcji powtórzeniowej. 

- Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z 

odpowiedzi ustnej oraz z pisania kartkówki niezapowiedzianej. 

 -Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją nie zwalnia ucznia z 

udziału w bieżącej lekcji oraz z pisania prac klasowych i 

zapowiedzianych kartkówek. 

- Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu 

go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną. 

 

9. Uczeń ma prawo do podniesienia oceny rocznej na warunkach 

określonych w Statucie Szkoły. 

 

 

 



Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania: 

• stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza program nauczania,  

c) uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności 

związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe) 

• stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania 

zadań i problemów  w nowych sytuacjach,  

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  

obowiązującą  terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią 

do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.  

• stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z 

pomocą nauczyciela, 

 c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą 

terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się 

klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne błędy 

stylistyczne. 

 



• stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści 

podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko 

najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu 

trudności,  

c) posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, 

mała kondensacja i klarowność wypowiedzi.  

• stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych 

etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez 

rozumienia związków i uogólnień,  

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i 

procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania 

zjawisk,  

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, 

trudności w formułowaniu myśli.  

• stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy,  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.  

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia 

wiedzy i umiejętności. 

 

 

 


