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Część I    Plan treści programowych 
  
 
Nr Treści nauczania w klasie I: Nr zagadnienia w 

podstawie programowej 
1.  Привет!- poznanie podstawowych form 

grzecznościowych.  
II.1, VI.1, VI.2, VI.14 

2.  Кто там?- wprowadzenie pierwszych liter rosyjskiego 
alfabetu. Wymowa samogłoski "a" i "o". 

II.1, VI.1, VI.2 

3.  Intonacja i budowa zdań oznajmującego i pytającego. 
Akcent w języku rosyjskim. 

II.1, II.3 

4.  Wprowadzenie liter rosyjskiego alfabetu: ю, ё, ы, б, г, 
д, з, л, п, ч. Wymowa spółgłoski л. 

II.1, II.2 

5.  Что это?- wskazywanie osób i przedmiotów. 
Przeczenia: не, нет.  

II.1, II.2 

6.  Wprowadzenie liter rosyjskiego alfabetu: й, ж, ф, ш, щ, 
ц, ъ, ь.Konstrukcja Меня (тебя, его, её...) зовут.  

III.2, III.4, III.6, VI.14 

7.  Przedstawianie się i pytanie o imię. Rodzaj i liczba 
rzeczowników.  

VI.1, VI.2, VI.3 

8.  Czynności życia codziennego i formy spędzania czasu 
wolnego. Odmiana czasowników I i II koniugacji- 
wprowadzenie. 

II.1, II.2, II.4 

9.  Odmiana czasowników I i II koniugacji- ćwiczenia. 
Imię odojcowskie.  

IV.2 

10.  Liczebniki główne 1-100. Konstrukcja - сколько тебе 
лет?  

II.5, IV.1 

11.  Dane osobowe- ankieta personalna. Rzeczowniki w 
połączeniu z liczebnikami 2,3,4 oraz liczebnikami 
zakończonymi na 2,3,4.  

I.1, III.4, VII.3 

12.  Powtórzenie wiadomości z działu I.  
13.  Sprawdzian pisemny z działu I.  
14.  Nazwy rzeczy osobistych i przyborów szkolnych. I.3, II.5 



Konstrukcja У меня есть...  
15.  Czasownik быть w czasie teraźniejszym. Zaimki 

dzierżawcze.  
I.3, VI.3 

16.  Przedmioty szkolne. Czas przeszły i przyszły złożony. I.3, II.5, IV.2, IV.5, IV.6 
17.  Opis dnia. Określanie czasu i pory dnia.  I.3, V.5 
18.  Dyscypliny sportu. Zainteresowania sportowe 

młodzieży. 
I.10, II.2, II.5 

19.  Plan dnia. Przysłówki częstotliwości. Określenia pory 
dnia. 

I.5, I.10, II.4, II.5 

20.  Powtórzenie wiadomości z działu II.  
21.  Sprawdzian pisemny z działu II.  
22.  Pory roku i nazwy miesięcy. Opisywanie zjawisk 

pogodowych.  
II.5, III.1, VI.3, VIII.1 

23.  Kolory. Twardotematowe i miękkotematowe końcówki 
przymiotnika w mianowniku.  

IV.5 

24.  Zalety i wady środków transportu. Odmiana 
przymiotników.  

I.8, II.1, II.5, III.1, III.2 

25.  Opisywanie i wskazywanie drogi. Przysłówki miejsca. I.8, III.2, VII.9, VIII.1 
26.  Podróż pociągiem. Kupowanie biletu- leksyka.  II.1, II.2, II.5 
27.  E-mail z wakacji- praca z tekstem. Liczebniki 

porządkowe. 
III.4, III.5, VI.3, VI.14, XI 

28.  Powtórzenie wiadomości z działu III.  
29.  Sprawdzian pisemny z działu III.  
30.  Wybór lokalu gastronomicznego- analiza ogłoszeń.  I.6, II.5, IV.5 
31.  Menu- kategorie dań i ich nazwy. Zamawianie potraw w 

lokalu gastronomicznym.  
I.6, IV.5, V.5, VI.5 

32.  Opisywanie dań- smak, zapach, wygląd, nazwa. Biernik 
przymiotników określających rzeczowniki nieżywotne. 

I.6, II.2, II.5 

33.  Rozmowy o upodobaniach kulinarnych. Czasowniki 
nieregularne. 

IV.5 

34.  Przepis kulinarny- etapy przygotowywania dania. I.6, II.1, III.5 
35.  Opowiadamy o swoich zwyczajach żywieniowych- 

tworzenie wypowiedzi ustnej. Dopełniacz 
rzeczowników. 

IV.5, V.5 

36.  Powtórzenie wiadomości z działu IV.  
37.  Sprawdzian pisemny z działu IV.  
38.  Opis wyglądu zewnętrznego. Nazwy części ciała i 

twarzy. 
I.1, IV.1, V.1 

39.  Wskazywanie podobieństw i różnic w wyglądzie 
zewnętrznym. Stopień wyższy i najwyższy 
przymiotników.  

V.1 

40.  Podawanie nazw chorób, ich objawy i leczenie- leksyka. I.11, II.1, II.5 
41.  Rozmowa z lekarzem- tworzenie dialogów. I.11, VI.2, VI.9, VI.11, 

VI.14 
42.  Cechy charakteru. Celownik rzeczowników i 

przymiotników. 
I.1, II.5 

43.  Profil osobisty- ćwiczenia w rozumieniu tekstu 
czytanego. 

III.4, V.3, VII.3 

44.  Powtórzenie wiadomości z działu V.  



45.  Sprawdzian pisemny z działu V.  
46. Rodzaje sklepów i lokali usługowych. Liczebniki z 

rzeczownikami.  
I.7, VIII.1 

47. Zalety i wady zakupów w centrum handlowym- 
dyskusja. 

III.4, IV.1, IV.6 

48. Nazwy ubrań i obuwia- leksyka. Opisywanie w co ktoś 
jest ubrany.  

I.1, I.7, XI 

49. W sklepie odzieżowym, obuwniczym. Czasowniki 
dokonane i niedokonane.  

III.1, III.2 

50. Nazwy podstawowych urządzeń technicznych. Praca w 
parach- pytamy i odpowiadamy. 

I.12, II.2, II.5 

51. Tryb rozkazujący. III.1, III.6 
52. Powtórzenie wiadomości z działu VI.  
53. Sprawdzian pisemny z działu VI.  
54. Nazwy krajów. Mianownik liczby mnogiej 

rzeczowników. Rekomendacja miejsca do zwiedzania. 
I.8, IV.1, IV.4 

55. Kierunki świata. Symbole państw. Narodowości.  I.8, IX.1, XII, XIV 
56. Krótkie informacje prasowe. praca z tekstem. Narzędnik 

rzeczowników i przymiotników. 
I.12, II.2, II.5 

57. Cenzura w mediach- wyrażanie i uzasadnianie swojej 
opinii.  

III.1, IV.6, V.6, VI.5 

58. Teleturniej wiedzy o kulturze- słuchanie ze 
zrozumieniem. Określanie miejsca i kierunku. 

I.9, II.1 

59. Zawody artystyczne- leksyka. Opowiadamy o swoich 
wrażeniach z imprezy kulturalnej.  

I.9, IV.5, IV.7, V.7, V.8 

 
 
Nr Treści nauczania w klasie II: Nr zagadnienia w 

podstawie programowej 
1.  Рассказываем о себе. Ankieta osobowa.  I.1, II.5, III.4, IV.1, VII.1, 

VII.2 
2.  Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym 

(czynności związane z zainteresowaniami). 
I.1, IV.1, IV.4 

3.  В классе. Podstawowe zwroty stosowane na lekcji, 
przybory szkolne i rzeczy osobiste.  

I.3, II.1 

4.  Zaimki dzierżawcze w połączeniu z rzeczownikami i 
nazwami kolorów.  

VIII.1 

5.  Моя семья. Członkowie rodziny, stopnie 
pokrewieństwa. Ćwiczenia w słuchaniu. 

I.5, II.5, III.5, IV.1 

6.  Liczebniki główne i porządkowe. Określanie daty. IV.3, V.3 
7.  Powtórzenie wiadomości z działu I.  
8.  Sprawdzian pisemny z działu I.  
9.  Мой район. Określanie miejsca zamieszkania. 

Utrwalenie końcówek przymiotników w miejscowniku 
w połączeniu z rzeczownikami.  

I.2, II.5 

10.  План района. Plan dzielnicy. III.2, VIII.1 
11.  Мой дом. Pomieszczenia w domu. Czynności życia 

codziennego.  
I.2, I.5, II.2, II.5 

12.  Utrwalenie dopełniacza liczby pojedynczej I.2, I.5 



przymiotników w połączeniu z rzeczownikami. 
13.  Мебель. Wyposażenie domu. Określanie położenia 

przedmiotów (nad, pod, między).  
I.2, VIII.1 

14.  Przysłówki miejsca (na dole, na górze, z prawej/lewej, 
pośrodku). Ćwiczenia w słuchaniu. 

VII.3, VIII.1 

15.  Powtórzenie wiadomości z działu II.  
16.  Sprawdzian pisemny z działu II.  
17.  Профессии. Nazwy zawodów i czynności z nimi 

związane. Odmiana czasownika работать (кем?). 
I.4, III.1, III.3, IV.1, IV.4 

18.  Zaimki pytajne - utrwalenie.  IV.4 
19.  Деньги. Pierwsze zarobione pieniądze. Czas przeszły 

czasownika быть.  
I.4, II.3, III.3, IV.4 

20.  "Мои первые деньги"- praca z tekstem.  III.1, III.4 
21.  Мои мечты. Plany na przyszłość. Tryb 

przypuszczający. 
VI.5 

22.  Ćwiczenia utrwalające użycie trybu przypuszczającego. VII.5 
23.  Powtórzenie wiadomości z działu III.  
24.  Sprawdzian pisemny z działu III.  
25.  На уроке физкультуры. Leksyka związana ze sportem. I.10, II.2, II.5, IV.5, IV.6 
26.  Celownik zaimków osobowych i rzeczowników. 

Ćwiczenia w mówieniu.   
VIII.1, VII.4 

27.  Альпинизм. Nazwy sprzętu górskiego. Końcówki 
przymiotników w celowniku.  

I.10, XIII 

28.  "Эльбрус"- praca z tekstem.  VIII.2 
29.  Здоровье. Wyposażenie apteczki.  I.11, III.1, III.3, III.4 
30.  Stopień wyższy przymiotników i przysłówków- 

przypomnienie i utrwalenie.  
XIII 

31.  Powtórzenie wiadomości z działu IV.  
32.  Sprawdzian pisemny z działu IV.  
33.  Интернет-магазин.Zakupy w internecie.  I.7, III.1, III.5 
34.  Dopełniacz liczebników głównych.  III.1, III.2, III.5 
35.  Аренда. Wypożyczanie i wynajem.  II.3, II.5, II.6 
36.  Połączenie liczebników z rzeczownikami. III.4, VI.5 
37.  Объявления. Ogłoszenia o usługach- praca z tekstem. VIII.1 
38.  Sposoby określania czasu po rosyjsku.  I.5, II.4 
39.  Powtórzenie wiadomości z działu V.  
40.  Sprawdzian pisemny z działu V.  
41.  Животные и растения-nazwy zwierząt i roślin.  I.13, II.2 
42.  Końcówki rzeczowników (nazwy zwierząt i roślin) w 

bierniku- zadania utrwalające.  
III.5, IV.1 

43.  Dolina Gejzerów na Kamczatce- praca z tekstem.  XI, XII 
44.  Końcówki przymiotników w bierniku.  VI.10, VI.11, VI.14 
45.  Экология- postawa proekologiczna. Przeprowadzanie 

ankiety.  
VII.3 

46.  Przysłówki miejsca i kierunku- przypomnienie i 
utrwalenie.  

III.2, IV.6 

47.  Powtórzenie wiadomości z działu VI.  
48.  Sprawdzian pisemny z działu VI.  
49.  Экскурсия. Wycieczka do Petersburga. Rodzaje I.8, III.2, VI.4 



podróży. 
50.  Zaimek zwrotny себя i друг друга- użycie w zdaniach. VI.5 
51.  Еда. Tradycyjne potrawy kuchni rosyjskiej. I.6, XI, XII 
52.  Rzeczowniki rosyjskie i ich polskie odpowiedniki 

różniące się rodzajem.  
XIV 

53.  Сувениры. Pamiątki z Rosji.  IX.1, XI 
54.  Tryb rozkazujący- przypomnienie i utrwalenie.  VI.2, Vi.9, VI.14 
55.  Powtórzenie wiadomości z działu VII.  
56.  Sprawdzian pisemny z działu VII.  

 
 
Nr Treści nauczania w klasie III: Nr zagadnienia w 

podstawie programowej 
1.  На уроке. Powtórzenie słownictwa z I i II części 

podręcznika.   
I.3, III.2, III.3, IV.8, X 

2.  Czynności dnia powszedniego- przypomnienie i 
utrwalenie. 

I.5, II.4, IV.2 

3.  Czasowniki zwrotne- odmiana.  IV.2, IV.3, XIV 
4.  Планирование. Przyimki w konstrukcjach 

określających czas.  
II.4, II.5 

5.  Wyrażanie opinii- przydatne zwroty.  IV.6, XI, XIII 
6.  Powtórzenie wiadomości z działu I.  
7.  Sprawdzian pisemny z działu I.  
8.  Urządzenia techniczne.  I.12, VIII.1, II.3 
9.  Czasowniki modalne: надо, нужно, можно, нельзя. VII.10, VII.11, VII.14 
10.  Соцсети. Zwroty używane w mediach 

społecznościowych.  
I.12, III.4 

11.  Liczba mnoga rzeczowników- powtórzenie i utrwalenie. IV.5, IV.6 
12.  Телефон. Wyrażenia i zwroty używane podczas 

rozmowy telefonicznej.  
I.12, VI.2, VI.3, VI.13, 
VI.14 

13.  Odmiana czasownika nieregularnego "передать". 
Ćwiczenia utrwalające. 

II.1, II.4 

14.  Powtórzenie wiadomości z działu II.  
15.  Sprawdzian pisemny z działu II.  
16.  Красная площадь. Zwiedzanie Placu Czerwonego. I.8, II.5, IX.1 
17.  Przysłówki miejsca i kierunku oraz czasowniki ruchu-

przypomnienie i utrwalenie. 
III.1, IV.1 

18.  Куда пойти? Atrakcje Moskwy.  IV.4, IV.6, VII.7 
19.  Ćwiczenia w mówieniu- opisywanie drogi.  VI.7, VI.8, VI.12 
20.  Wyrażanie opinii na temat hotelu/miasta.  III.1, III.2 
21.  Końcówki przymiotników w mianowniku- 

przypomnienie i utrwalenie.  
IV.6, VI.4 

22.  Powtórzenie wiadomości z działu III.  
23.  Sprawdzian pisemny z działu III.  
24.  Портрет- opisywanie wyglądu zewnętrznego 

(przypomnienie).  
I.1, IV.1, V.1 

25.  Krótka forma przymiotnika. Zadania utrwalające. VI.1 
26.  Мода. Nazwy ubrań oraz obuwia.   I.1, I.7, II.3 
27.  Zadania utrwalające słownictwo z zakresu odzieży i I.1, I.7 



obuwia.   
28.  Эмоции. Nazwy podstawowych emocji. I.1, III.2, III.3, IV.7 
29.  Odmiana czasowników związanych z emocjami 

(радоваться, заботиться) -ćwiczenia pisemne i ustne. 
IV.7, VII.13 

30.  Powtórzenie wiadomości z działu IV.  
31.  Sprawdzian pisemny z działu IV.  
32.  Этапы обучения- etapy edukacji w Rosji.  I.3, II.4, IV.2 
33.  Zadania utrwalające użycie czasowników учить, 

учиться, изучать.  
III.4 

34.  Иностранные языки. Nauka języków obcych.  I.3, II.5, IV.2 
35.  Rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej 

lub tylko w liczbie mnogiej. 
IV.6, V.6, X 

36.  Обучение онлайн. Nauka zdalna.  II.3, V.6 
37.  Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i 

przysłówków.  
III.1, XIII 

38.  Powtórzenie wiadomości z działu V.  
39.  Sprawdzian pisemny z działu V.  
40.  Праздники. Nazwy popularnych świąt. Podawanie daty. I.5, VI.6, VI.7, VI.14, 

IX.2 
41.  Określanie daty. Odmiana czasowników: петь, 

поздравлять, отправить.  
VI.5, VI.6, VII.6 

42.  За столом. Etykieta przy stole.  VI.3, VI.4 
43.  Narzędnik rzeczowników-zadania utrwalające.  IV.5, IV.6 
44.  Подарки. Wybór prezentów, składanie życzeń.  I.2, II.2, II.3 
45.  Zaimki nieokreślone z partykułą -то i -нибудь.  IV.7, IV.8 
46.  Powtórzenie wiadomości z działu VI.  
47.  Sprawdzian pisemny z działu VI.  

48. Телевидение. Popularne programy telewizyjne.  III.3, VI.4 
49. Zdania złożone podrzędnie.  IV.6 
50. Фильм. Gatunki filmowe.  II.3, II.5, IV.5, IV.6 
51. Odmiana nazwisk rosyjskich.   XIII, VI.5 
52. Фестиваль- ćwiczenia w słuchaniu.  II.2, II.3, IV.5 
53. Zadania utrwalające słownictwo dotyczące filmów.  I.5, IV.2, IV.5 
54. Powtórzenie wiadomości z działu VII.  
55. Sprawdzian pisemny z działu VII.  

 
 
Nr Treści nauczania w klasie IV: Nr zagadnienia w 

podstawie programowej 
1.  Свободное время. Sposoby spędzania czasu wolnego.

  
I.5, II.2 

2.  Czasowniki ruchu (ходить, идти, ездить, ехать, 
бежать, плыть, летать)- utrwalenie odmiany. 

III.4, V.2 

3.  Czasownik идти w różnych znaczeniach. III.6, VI.2 
4.  Zadania utrwalające użycie czasownika идти.  IV.5, V.4 
5.  Czasowniki ruchu z przedrostkami (прийти, выйти, 

обойти, сойти).  
VIII.1, III.4 

6.  Forma dokonana i niedokonana czasowników ruchu- 
ćwiczenia utrwalające.  

III.4, IV.8 



7.  Powtórzenie wiadomości z działu I.  
8.  Sprawdzian pisemny z działu I.  
9.  Снимаем квартиру. Wynajem/kupno/sprzedaż 

nieruchomości.  
I.2 

10.  Odmiana i użycie czasowników снимать, сдавать, 
продавать, покупать.  

III.2, III.5 

11.  Opis mieszkania/domu- praca z tekstem.  IV.1, V.1 
12.  Antonimy wybranych przymiotników. Ogłoszenie.  III.1, III.4, VII.8 
13.  Домашние дела. Obowiązki domowe. Nazwy 

podstawowych sprzętów RTV i AGD.  
I.2, I.5 

14.  Tryb rozkazujący- przypomnienie zasad tworzenia i 
zastosowanie w zdaniach.  

II.2, IV.6 

15.  Powtórzenie wiadomości z działu II.  
16.  Sprawdzian pisemny z działu II.  
17.  Бедствия. Rodzaje kataklizmów. I.13, VI.3 
18.  Przyimki przyczynowe: из-за, благодаря.  III.4, XIII 
19.  Климат. Przypomnienie słownictwa związanego z 

pogodą.  
I.13, VIII.1 

20.  Przyimki przyczynowe: от, из, по.  VIII.2 
21.  "Челябинский метеорит"- praca z tekstem.  II.1, II.5 
22.  Liczebniki 1-1000 w mianowniku i dopełniaczu- 

przypomnienie i utrwalenie.  
XIII, VI.3 

23.  Powtórzenie wiadomości z działu III.  
24.  Sprawdzian pisemny z działu III.  
25.  Продукты. Przypomnienie nazw podstawowych 

produktów spożywczych.  
I.6, II.2, IV.5 

26.  Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej (больной, 
учительская, пирожное).  

IV.5, IV.6, V.5 

27.  Etapy przygotowywania potraw. Odmiana czasowników 
резать, варить, размешать, добавить. 

I.6, III.5 

28.  Połączenie liczebników z rzeczownikami i 
przymiotnikami.  

IV.5, V.5 

29.  Привычки. Nawyki żywieniowe.  III.5, IV.5, V.5 
30.  Użycie partykuły pytajnej ли oraz spójnika или w 

zdaniach.  
III.1, III.4 

31.  Powtórzenie wiadomości z działu IV.  
32.  Sprawdzian pisemny z działu IV.  
33.  Исскуство. Zawody związane ze światem sztuki. I.9, IV.2, IV.3 
34.  Wyrażenia określania czasu (на этой неделе, в этом 

году, в мае). 
XIII 

35.  "Смерть чиновника"- praca z tekstem.  II.5, XIII 
36.  Podawanie daty- przypomnienie i utrwalenie.  I.5, III.1, III.6 
37.  СМИ. Wyrażanie własnej opinii.  II.2, II.3, IV.6 
38.  Skrótowce- pisownia i wymowa. III.2, IV.6 
39.  Powtórzenie wiadomości z działu V.  
40.  Sprawdzian pisemny z działu V.  
41.  Поиск работы. Ogłoszenia o pracę.  I.4, II.5, III.1 
42.  Rozmowa kwalifikacyjna.  IV.1, VI.1 
43.  Социальные проблемы.  II.2, III.3 



44.  Zaimki uogólniające (весь, любой, всякий, каждый). IV.6, IV.8 
45.  Преступность.  II.2, II.4, IV.6 
46.  Zaimki przeczące никто, ничто.  III.2, IV.6 
47.  Powtórzenie wiadomości z działu VI.  
48.  Sprawdzian pisemny z działu VI.  

 
 
Część II   Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne 
 
Ocena Celująca 
 
Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym może 
on wyróżniać się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, 
spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 
znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla klasy, 
szeroka wiedza krajoznawcza na temat danego obszaru językowego). 
Rozumienie ze słuchu: uczeń bezbłędnie rozumie teksty, zawierające nowe struktury 
leksykalno-gramatyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-
skutkowych. 
Mówienie: uczeń płynnie i swobodnie wypowiada się stosując różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne, bezbłędnie i spontanicznie reaguje w sytuacjach dnia codziennego, 
ciekawie ujmuje temat w swojej wypowiedzi, stosuje bezbłędną intonację i wymowę. 
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń bezbłędnie rozumie teksty użytkowe i informacyjne, na 
podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych, jeśli występują 
w nich struktury wykraczające poza program nauczania. 
Pisanie: uczeń formułuje wypowiedzi pisemne charakteryzujące się bogactwem struktur 
leksykalnych i gramatycznych, stosuje je poprawnie, zachowuje poprawność ortograficzną 
oraz ciekawie ujmuje temat. 
 
Ocena Bardzo dobra 
 
Rozumienie ze słuchu: uczeń w pełni rozumie wypowiedzi rosyjskojęzyczne, zawierających 
znane mu słownictwo i struktury gramatyczne oraz polecenia nauczyciela formułowane 
w języku rosyjskim. 
Mówienie: uczeń formułuje dłuższe, płynne wypowiedzi na podany temat z zakresu 
tematycznego zawartego w podstawie programowej oraz sprawnie posługuje się językiem 
rosyjskim w różnych sytuacjach dnia codziennego, używając adekwatnego słownictwa. Uczeń 
właściwie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną, posiada umiejętność swobodnego 
nawiązania, podtrzymania i zakończenia rozmowy w sytuacji bezpośredniego kontaktu 
z rozmówcą, poprawne stosuje struktury leksykalne i gramatyczne zawarte w podstawie 
programowej, stosuje poprawną wymowę i intonację oraz urozmaicone słownictwo.  
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń w pełni rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne, 
sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 
Pisanie: uczeń swobodnie formułuje poprawne wypowiedzi pisemne w przewidzianym 
zakresie tematycznym, takie jak notatka, list, e-mail, życzenia, opis, artykuł, stosując 
urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej formy wypowiedzi, 
poprawnie stosuje zasady dotyczące pisowni i interpunkcji. 
 
 



Ocena Dobra 
 
Rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie w znacznym stopniu wypowiedzi rosyjskojęzyczne, 
zawierające znane uczniowi słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadane przez różne 
osoby, rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz instrukcji nauczyciela, 
formułowanych w języku rosyjskim. Dopuszczalne są drobne nieścisłości w rozumieniu 
tekstu. 
Mówienie: uczeń potrafi uzyskać i udzielić informacji w typowych sytuacjach dnia 
codziennego, dość płynnie wypowiada się na tematy określone w zakresie tematycznym, 
potrafi nawiązać, podtrzymać oraz zakończyć prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego 
kontaktu z rozmówcą. Uczeń stosuje słownictwo odpowiednie do tematu, wypowiada się bez 
istotnych błędów w wymowie i intonacji. Dopuszczalne są nieliczne błędy językowe nie 
zakłócające komunikacji. 
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń rozumie większość prostych tekstów informacyjnych 
i użytkowych, takich jak kartka pocztowa, list / e-mail prywatny i formalny, ogłoszenie, 
notatka, ankieta, formularz, artykuł, odszukuje większość potrzebnych informacji 
szczegółowych w tekście. 
Pisanie: uczeń tworzy proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym, 
stosuje dość urozmaicone słownictwo oraz struktury gramatyczne, właściwe dla danej formy 
pisemnej, bezbłędnie zapisuje większość użytych słów i wyrażeń. Dopuszczalne są nieliczne 
błędy językowe, które nie zakłócają zrozumienia tekstu. 
 
Ocena Dostateczna 
 
Rozumienie ze słuchu: uczeń nie w pełni rozumie proste wypowiedzi rosyjskojęzyczne, 
zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadane przez różne osoby. 
Rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz proste instrukcje 
nauczyciela formułowane w języku rosyjskim. 
Mówienie: uczeń umiejętnie formułuje proste pytania i odpowiedzi z pomocą nauczyciela, 
wyraża w prosty sposób swoją opinię na dany temat z zastosowaniem mało urozmaiconego 
słownictwa i prostych form gramatycznych. Posiada ograniczoną umiejętność nawiązania 
rozmowy, jej podtrzymania i zakończenia w prostej sytuacji komunikacyjnej, posługuje się 
schematami przy formułowaniu wypowiedzi. Możliwe są błędy leksykalno-gramatyczne oraz 
fonetyczne w nieznacznym stopniu utrudniające komunikację. 
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów, takich jak 
list / e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka 
z życzeniami, kartka pocztową, znaki informacyjne i drogowe/, potrafi częściowo odszukać 
potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 
Pisanie: uczeń formułuje proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym 
podstawy programowej w formie prostych zdań, z użyciem mało urozmaiconego słownictwa 
i prostych struktur gramatycznych. Dopuszczalna jest znaczna ilość błędów leksykalnych, 
gramatycznych i ortograficznych, które mogą powodować częściowe zakłócenie komunikacji. 
 
Ocena Dopuszczająca 
 
Rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie niewielką część wypowiedzi w języku rosyjskim 
różnych osób, zawierającą słownictwo i struktury gramatyczne znane mu oraz niektóre proste 
instrukcje i polecenia nauczyciela formułowane w języku rosyjskim. 



Mówienie: uczeń posiada bardzo ograniczoną umiejętność nawiązania rozmowy, zadawania 
pytań i udzielania trafnej odpowiedzi, wyraża swoje myśli i opinie jedynie ze znaczną 
z pomocą nauczyciela. Z trudem stosuje poznane środki leksykalne i gramatyczne. Mimo 
licznych błędów gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych zachowana jest komunikacja w 
ograniczonym zakresie. 
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń fragmentaryczne rozumie proste teksty, takie jak: list/ 
e  mail, dialog, notatka, ankieta, formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka 
pocztowa, znaki informacyjne. Odszukuje tylko nieliczne potrzebne informacje w tekście. 
Pisanie: uczeń posiada znaczne trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych takich jak 
notatka, list, e-mail. Wypowiedź cechuje brak spójności, bardzo ubogie słownictwo, liczne 
błędy ortograficzne, leksykalne i gramatyczne, które umożliwiają przekaz informacji 
w bardzo ograniczonym zakresie. 
 
Ocena Niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  
Rozumienie ze słuchu: uczeń nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim, 
zawierających słownictwo i struktury gramatyczne omawiane na zajęciach szkolnych, 
instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku niemieckim. Uczeń z trudem 
wyszukuje szczegółowe informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 
komunikatach.  
Mówienie: uczeń nie posiada umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, 
wyrażania swoich myśli, opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego zasobu struktur 
gramatyczno-leksykalnych. Uczeń ma problemy ze sformułowaniem najprostszej wypowiedzi 
o sobie i swoim otoczeniu, nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej 
sytuacji komunikacyjnej oraz zastosować poznane środki językowe adekwatnie do tematu. 
Błędy językowe i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.  
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń nie rozumie prostych tekstów oraz nie potrafi odnaleźć 
potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  
Pisanie: uczeń nie potrafi tworzyć prostych tekstów z powodu bardzo ograniczonej 
znajomości słownictwa oraz zasad gramatycznych. Nieodpowiednio dobiera słownictwo. 
Liczne rażące błędy językowe i ortograficzne uniemożliwiają zrozumienie napisanego tekstu. 
 
 
Część III. Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysfunkcjami oraz 
szczególnie uzdolnionych.  
 
1.Program działań wspierających dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją obejmuje 
następujące działania:  
- wydłużenie czasu potrzebnego na odpowiedź ustną;  
- stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu uniknięcia upokorzenia 
ucznia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;  
- umożliwienie uczniowi częstszych odpowiedzi ustnych w miejsce odpowiedzi pisemnych;  
- uwzględnienie w ocenie, że błędy w kompozycji, chaotyczność czy niespójność wypowiedzi 
mogą wynikać z rodzaju dysfunkcji;  
- uwzględnienie, że uczeń może mieć trudności w zapamiętaniu obcojęzycznego słownictwa, 
dat, nazwisk /zwłaszcza obcobrzmiących/ czy specjalistycznej terminologii;  
- dbanie o utrzymanie koncentracji podczas lekcji, polisensoryczny przekaz informacji, 
angażując jak najwięcej zmysłów /wzrok, słuch, dotyk, smak/ ; 
- wielokrotne powtarzanie ważniejszych treści i zagadnień;  



- przy korzystaniu z nagrań tekstów, umożliwienie uczniowi jednoczesnego słuchania 
i czytania; - preferowanie cichego czytania; 
- unikanie sytuacji stresujących podczas głośnego czytania /delikatne zwracanie uwagi na 
popełniane błędy, unikanie nacisku na zwiększenie tempa czytania, itp./; 
- nie odpytywanie z głośnego czytania przy klasie;  
- powtarzanie chórem trudniejszych, złożonych słów i dźwięków;  
- zwracanie uwagi na wyraźną wymowę; 
- w pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie uwzględnia się niektórych 
błędów kompozycyjnych, zmienionej kolejności liter w wyrazach, opuszczonego początku 
lub końca wyrazu, wstawionych i opuszczonych liter w wyrazie;  
- rozmowy z uczniem/ rodzicami na temat postępów dokonywanych przez ucznia. 
 Duże znaczenie w pracy z uczniem dyslektycznym ma motywowanie go do wysiłku 
i chwalenie nawet najmniejszych sukcesów. 
 
2.Uczniowie ze stanami lękowymi, depresyjnymi, cechami neurotycznymi oraz 
uczniowie słabi, którzy mimo sporego wkładu pracy, osiągają wyniki w nauce języka 
zaledwie na poziomie dopuszczającym: 
- stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu uniknięcia upokorzenia 
ucznia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;  
- stworzenie możliwości odpowiedzi pisemnej zamiast ustnej (w sytuacji napięcia 
nerwowego);  
- pozostawienie uczniowi dłuższego czasu do namysłu lub umożliwienie sporządzenia planu 
wypowiedzi;  
- możliwość odstąpienia od odpowiedzi ustnej i przełożenie terminu odpowiedzi (w 
przypadku silnego napięcia nerwowego);  
- podtrzymywanie motywacji do ukończenia rozpoczętej wypowiedzi;  
- pozytywne wzmacnianie i docenianie nawet niewielkich sukcesów ucznia;  
- rozmowy z uczniami (rodzicami) na temat postępów dokonywanych przez ucznia. 
 
3.Uczniowie z dysortografią. 
 
 W pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysgrafią dysortografią można wymagać 
następujących umiejętności związanych z poprawnością językową: 
 1.poprawność fleksyjna – użyte wyrazy są prawidłowo odmienione, 
 2.poprawność składniowa – zamykanie myśli w granicach zdań, 
 3.poprawność leksykalna i frazeologiczna – używanie słów i zwrotów zgodnie ze 
znaczeniem. 
 W ocenie nie należy uwzględniać błędów ortograficznych: 
 -fonetycznego zapisu wyrazów, 
 -występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie, 
 -pisowni małą i wielką literą, 
 -błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych, 
 -pisowni łącznej lub nie, 
 -zmienionej kolejności liter w wyrazach, 
 -wstawionych lub opuszczonych liter w wyrazie. 
 Jeżeli błąd ortograficzny staje się błędem leksykalnym lub gramatycznym tzn. zmienia 
znaczenie lub formę gramatyczną wyrazu, należy go uwzględnić w ocenie pracy. 
 
 4.Uczniowie z dysgrafią: 
 -umożliwienie uczniowi ustnego zaliczenia danej partii materiału; 



 -prośba o odczytanie niezrozumiałej części tekstu; 
 -umożliwienie korzystania z komputera; 
 -pisanie drukowanymi literami. 
 
5.Zalecenia do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym: 
 
 Cele ogólne: 
-stworzenie warunków do pogłębienia zdobytych dotychczas wiadomości i umiejętności 
z zakresu języka rosyjskiego; 
-kształtowanie twórczego myślenia; 
-rozwijanie pozytywnej samooceny;  
-rozwijanie postawy wytrwałości, dyscypliny dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole;  
-rozbudzanie zainteresowań kulturą rosyjskiego obszaru językowego; 
-rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy; 
-przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przeznaczonych dla 
uczniów uczących się języka rosyjskiego. 
 
 Formy pracy:  
-stwarzanie uczniom zdolnym możliwości wyboru zadań, ćwiczeń, prac domowych 
o większej skali trudności; 
-różnicowanie stopnia trudności prac domowych i klasowych;  
-prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji;  
-przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról np. asystenta, lidera; 
-stopniowanie zwiększania wymagań;  
-motywowanie do samodzielnego poznawania przez ucznia nowego materiału;  
-przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub 
indywidualnej;  
-zlecanie uczniom opracowania materiału spoza podręcznika szkolnego; 
-samodzielne układanie przez uczniów zadań, ćwiczeń;  
-umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych /kółko języka rosyjskiego/; 
-pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy; 
-umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet; 
-zaangażowanie ucznia zdolnego do pomocy słabszym;  
-zaangażowanie uczniów zdolnych do promocji szkoły; 
-współpraca z rodzicami. 
 
Część IV   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1) Formy i metody sprawdzania wiedzy: 

a) praca klasowa pisemna  
• zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem  
• uczeń ma prawo poprawić jedną pracę klasową  w semestrze  
• poprawa danej pracy klasowej może być pisana tylko raz; 

b) kartkówka zapowiedziana  
• obejmująca materiał z czterech ostatnich lekcji i trwająca nie dłużej niż 20 minut; 

c) odpowiedź ustna; 
d) prace domowe; 
e) prowadzenie zeszytu ćwiczeń; 
f) prace grupowe; 
g) aktywność ucznia i zaangażowanie na lekcjach; 



h) wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych; 
i) postawa wobec przedmiotu i wysiłek wkładany w naukę. 

 
2) Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 
Uczeń ma prawo znać termin i zakres kartkówki zapowiedzianej i pracy klasowej. 
Uczeń powinien znać termin lekcji powtórzeniowej i zakres materiału. 
Nauczyciel zobowiązany jest do oddawania prac: 
- kartkówek – na następną lekcję (jeżeli lekcja nie jest w dniu następnym), 
- prac klasowych – w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
W przypadku przekroczenia terminu sprawdzenia pracy pisemnej nauczyciel może wstawić 
oceny do dziennika tylko za zgodą uczniów (zasada ta nie dotyczy przypadku nieobecności 
w szkole nauczyciela). 
W czasie nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, sprawdzian odbywa się na 
najbliższej lekcji z danym nauczycielem lub następny termin ustala się na najbliższej lekcji 
z klasą. 
W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch 
tygodni od momentu powrotu do szkoły w terminie i formie uzgodnionymi z nauczycielem. 
Nieprzygotowanie do testu jest uznawane w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń 
losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę.  
Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu lub była to nieobecność 
nieusprawiedliwiona, nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić 
przewidziane sprawdzianem umiejętności i wiadomości ucznia.  
W ciągu dwóch tygodni od momentu oddania sprawdzianu uczeń może poprawić ocenę 
niedostateczną w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 
Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne, które omawiane są na 
lekcji ze wskazaniem, co uczeń robi dobrze oraz co i jak wymaga poprawy. 
Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej. 
Nauczyciel danego przedmiotu nie może zrobić następnej pracy klasowej bez uprzedniego 
oddania i omówienia poprzedniej. 
Na prośbę uczniów lub wychowawcy, nauczyciel może odłożyć planowaną pracę pisemną. 
Uczeń korzystający na pracy pisemnej z niedozwolonej pomocy otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej grupie, jeżeli stwierdzi, iż 
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 
podczas sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.  
Uczeń ma prawo do usprawiedliwionego nieprzygotowania. Uczeń  może zgłosić 
nieprzygotowanie na początku lekcji, najpóźniej, bezpośrednio po sprawdzeniu listy 
obecności. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na wyznaczoną pracę klasową 
i zapowiedzianą kartkówkę. 
Oceny są jawne dla ucznia jego rodziców (opiekunów prawnych). 
Nauczyciel uzasadnia ustnie ustalone oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne. 
Uzasadnienie powinno zawierać: co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien się uczyć. 
Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane i uzasadniane ustnie uczniowi 
podczas lekcji, na której omawiane są wyniki tej pracy pisemnej. Prace te są udostępniane 
i uzasadniane rodzicom na ich prośbę. 
 
 
 



3) Uwagi: 
Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz 
inne materiały udostępnione przez nauczyciela. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 
nieprzygotowanie do zajęć ( 3 razy przy 2 godz./tyg.), co zostaje odnotowane w dzienniku, 
ale nie ma wpływu na ocenę końcową. Braki uczeń powinien uzupełnić na następną lekcję. 
Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są 
obowiązkowe. 
Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac 
pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie jest podstawą do 
wystawienia oceny niedostatecznej. 
Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. 
W razie dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczeń uzgadnia termin nadrobienia 
zaległości z nauczycielem. Nauczyciel może sprawdzić w uzgodnionym terminie stan 
wiadomości ucznia. 
 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 
 
1) Uczeń ma prawo podwyższyć ocenę, składając pisemny wniosek do nauczyciela nie 

później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. We 
wniosku uczeń określa ocenę, jaką chciałby uzyskać. 

2) Uczeń musi napisać 2 prace klasowe sprawdzające materiał z każdego semestru, 
w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

3) Uczeń może przystąpić do prac klasowych tylko jeden raz. 
4) Uczeń otrzymuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli uzyska z obu prac klasowych 

przynajmniej tę ocenę. 
 
 
Myślenice, dnia 1.09.2022 r. 
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