PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ROSYJSKI klasa III LO

Obszary podlegające ocenianiu:
Nauczyciel ocenia wiedzę i umiejętność jej stosowania, aktywność i zaangażowanie ucznia oraz podejście
do przedmiotu.

Skala ocen – zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania

Warunki oceny semestralnej, rocznej
Na ocenę ma wpływ przede wszystkim przyrost wiedzy i umiejętności ucznia; ocena polroczna i roczna
wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.

Formy sprawdzania wiadomości uczniów:
a) Sprawdziany (prace klasowe, testy gramatyczno-leksykalne, testy sprawności rozumienia tekstu
czytanego i słuchanego)
- sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej
- uczeń nie może pisać pracy w innym terminie (oprócz usprawiedliwionej nieobecności)
- sprawdzian trwa 45 min i obejmuje materiał zrealizowany na lekcjach
- zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę.

b) Kartkówki
kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów nie muszą być zapowiedziane
zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę.

Jeśli uczeń zostanie przyłapany na niesamodzielnym pisaniu pracy, nauczyciel automatycznie zabiera
uczniowi pracę i bez sprawdzania stawia ocenę niedostateczną.

c) Pisemne prace domowe
- prace wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na lekcję
- na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień
- prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane
- przed rozpoczęciem lekcji uczeń ma prawo zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy
domowej
- każde kolejne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej przybiera postać oceny niedostatecznej
- jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania lub braku pracy domowej, zaś nauczyciel to sprawdzi – uczeń
automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną

d) Odpowiedzi ustne
podczas odpowiedzi ocenie podlega: poprawność merytoryczna i językowa, samodzielność odpowiedzi,
umiejętność wyrażania myśli

e) Aktywność na lekcji
wyczerpujące, rzeczowe, twórcze wypowiedzi ucznia w czasie lekcji mogą być ocenione od 4 do 6

Ocenę z odpowiedzi ustnej i krótkiej formy pisemnej (kartkówka) nauczyciel uzasadnia ustnie,
omawiając przy klasie i wskazując, co uczeń opanował, a co mu nie wychodzi i jak nad tym popracować.

Sprawności językowe

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
Uczeń potrafi:

- kojarzyć dźwięk z jego obrazem graficznym;
- rozróżniać sylaby akcentowane i nieakcentowane;

- rozróżniać poszczególne wyrazy w zdaniach;
- odróżniać zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe;
- prawidłowo reagować na polecenia wydawane przez nauczyciela w języku rosyjskim;
- zrozumieć główne myśli zawarte w prostej wypowiedzi rodzimego użytkownika języka;
- wyróżniać poszczególne części tekstu.

MÓWIENIE
Uczeń potrafi:
- stosować typowe zwroty grzecznościowe;
- inicjować rozmowę;
- zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w zakresie tematów przewidzianych programem;
- prowadzić rozmowę na tematy dotyczące życia codziennego;
- odpowiednio reagować na wypowiedź rozmówcy;
- modyfikować dialog wzorcowy;
- formułować krótkie, proste, spójne wypowiedzi na tematy przewidziane programem;
- opisywać ludzi, przedmioty, miejsca i proste czynności;
- przekazywać swoimi słowami w formie krótkiego opowiadania prosty tekst lub wypowiedź;
- formułować krótką, prostą wypowiedź na temat zdarzeń autentycznych lub zaaranżowanych za
pomocą środków dydaktycznych;
- odgrywać różne role w procesie komunikowania się.

CZYTANIE
Uczeń potrafi:

- przeczytać tekst drukowany z zaznaczonym akcentem, zwracając uwagę na wymowę, akcentuację i
intonację;
- poprawnie przeczytać odpowiednio opracowany tekst pisany;
- zrozumieć proste teksty zawierające podstawowy zasób struktur leksykalno-gramatycznych;
- przeczytać i zrozumieć różnego rodzaju napisy i krótkie teksty informacyjne w zakresie tematyki
przewidzianej programem;
- znaleźć odpowiednie informacje w tekście;
- domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu;
- zrozumieć główne myśli autentycznego nieskomplikowanego tekstu.

PISANIE
Uczeń potrafi:
- prawidłowo pisać poszczególne litery alfabetu rosyjskiego;
- zapisać graficzny odpowiednik usłyszanego dświęku lub ciągu dźwięków;
- przekształcać tekst drukowany w tekst pisany;
- stosować poznane reguły ortograficzne i proste zasady interpunkcji;
- zapisać ze słuchu prosty tekst;
- ułożyć i zapisać plan wypowiedzi pisemnej;
- wypełnić formularz, ankietę;
- napisać e-mail, pocztówkę, notatkę, prosty list prywatny w zakresie tematów przewidzianych
programem;
- napisać krótkie streszczenie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, zawierającego znaną leksykę i
struktury gramatyczne;
- zredagować krótką wypowiedź pisemną zawierającą opis przedmiotu, postaci, faktów z przeszłości lub
teraźniejszości;
- zredagować krótkie wypracowanie w zakresie tematyki objętej programem.

INNE UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń potrafi:
- samodzielnie korzystać ze słownika dwujęzycznego i ortograficznego;
- dokonać autokorekty błędów oraz poprawić błędy innych w zakresie poznanego materiału.

Kryteria ocen:
Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania wprowadzanych na
zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.
W zakresie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może
uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi.
Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia.

Ocena celująca (6)
Uczeń ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania obowiązujący w danej klasie.
Potrafi w sposób samodzielny wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności w sytuacjach
problemowych. Jest aktywny, pracuje systematycznie, skrupulatnie, dotrzymuje terminów, zadania
wykonuje bezbłędnie. Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła informacji, bierze udział i osiąga sukcesy w
konkursach i olimpiadach języka rosyjskiego. Aktywnie współpracuje z innymi uczniami podczas
przygotowywania wspólnych projektów i zespołowego wykonywania zadań.
Uczeń potrafi sformułować dłuższe wypowiedzi w języku rosyjskim, w których wykorzystuje
skomplikowane struktury gramatyczne, bogate i zróżnicowane słownictwo wykraczające poza materiał
podręcznikowy. Wypowiedzi charakteryzują się przemyślaną konstrukcją, płynnością, poprawnością
fonetyczną.

Uczeń rozumie zarówno główną myśl, jak i szczegóły zawarte w dłuższych tekstach słuchanych,
wypowiadanych przez rodzi- mych użytkowników języka. Jest w stanie rozpoznać sens wypowiedzi w
różnych warunkach odbioru.
Uczeń rozumie sens dłuższych autentycznych tekstów, potrafi korzystać ze strategii stosowanych
podczas czytania oraz bez- błędnie wyłonić potrzebne informacje z czytanego tekstu.
Uczeń jest w stanie napisać dłuższą, spójną wypowiedź zawierającą złożone struktury gramatyczne,
zróżnicowane słownictwo, bezbłędną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
Uczeń ma dużą wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji, wykraczającą poza materiał
podręcznikowy.

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany w obowiązującym programie nauczania języka
rosyjskiego dla danej klasy. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności. Jest aktywny,
pracuje systematycznie, rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Wykorzystuje obowiązujące
źródła informacji. Potrafi współpracować w grupie.
Uczeń potrafi sformułować poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi w języku
rosyjskim na określony temat. Potrafi odpowiednio reagować w sytuacjach komunikacyjnych. Inicjuje i
podtrzymuje rozmowę w bezpośrednim kontakcie z rozmówcą. Jego wypowiedzi są poprawne pod
względem fonetycznym.
Uczeń rozumie główną myśl i szczegóły słuchanego tekstu podręcznikowego oraz ogólny sens tekstów
autentycznych. Potrafi wyodrębnić szukane informacje z wysłuchanego tekstu.
Uczeń rozumie ogólny sens czytanego tekstu podręcznikowego i potrafi podczas czytania wyszukać w
nim szczegółowe informacje.
Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną zawierającą dość złożone struktury i słownictwo z
zakresu przewidzianego programem nauczania. Teksty charakteryzuje poprawność ortograficzna i
interpunkcyjna.
Uczeń ma wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji opartą na materiale programu nauczania.

Ocena dobra (4)

Uczeń opanował materiał obejmujący wiadomości i umiejętności językowe przewidziane programem
nauczania. Posługuje się nimi swobodnie podczas wykonywania zadań o średnim stopniu trudności. Jest
aktywny, stara się pracować systematycznie, korzysta z proponowanych źródeł informacji. Potrafi
współpracować z innymi uczniami w czasie wykonywania zadań zespołowych.
Uczeń potrafi sformułować krótką wypowiedź w języku rosyjskim na określony temat, z nielicznymi
błędami gramatycznymi i leksykalnymi. Potrafi uzyskać informacje i udzielić ich w typowych sytuacjach
dnia codziennego. Jego wypowiedzi są ogólnie poprawne pod względem wymowy i intonacji.
Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens typowych sytuacji komunikacyjnych, podejmuje z sukcesem próby
wyłonienia informacji szczegółowych przekazu.
Uczeń rozumie globalnie i przeważnie szczegółowo czytane teksty podręcznikowe. Drobne nieścisłości w
rozumieniu szczegółów z tekstu zdarzają się bardzo rzadko.
Uczeń potrafi pisać teksty użytkowe, stosując poznane struktury gramatyczne i słownictwo. Teksty są na
ogół spójne i mają poprawną kompozycję. Są w zasadzie poprawne pod względem pisowni i interpunkcji.
Uczeń ma podstawową wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury rosyjskiej.

Ocena dostateczna (3)
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyszczególnione w programie nauczania. Posługuje się nimi
podczas wykonywania zadań o łatwym i średnim stopniu trudności. Wykazuje umiarkowaną aktywność,
nie zawsze pracuje systematycznie. Stara się współpracować z innymi uczniami w pracach zespołowych.
Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na temat z zakresu przewidzianego programem,
popełniając przy tym błędy i korzystając z pomocy nauczyciela. Umie zadać proste pytanie i udzielić
nieskomplikowanej odpowiedzi. Zazwyczaj poprawnie artykułuje słowa z zakresu poznanego materiału
językowego. Błędy, które popełnia, na ogół nie utrudniają komunikacji.
Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens prostego tekstu podręcznikowego, podstawowe polecenia
nauczyciela, wypowiedzi nauczyciela i kolegów. Zazwyczaj poprawnie reaguje w prostej sytuacji
komunikacyjnej.
Uczeń rozumie główne treści prostego podręcznikowego tekstu czytanego, podstawowe napisy i
ogłoszenia, które ułatwiają orientację w środowisku. Ma trudności z wyodrębnieniem informacji
szczegółowych w tekście.
Uczeń potrafi napisać krótki, nieskomplikowany tekst i pisemnie odpowiedzieć na pytania, wykorzystując
proste struktury i podstawowe słownictwo.

Uczeń zna niektóre fakty dotyczące realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury.

Ocena dopuszczająca (2)
Uczeń wykazuje braki w opanowaniu wiedzy, które jest w stanie uzupełnić w trakcie dalszej edukacji.
Opanował podstawowe umiejętności językowe, pozwalające mu rozwiązywać bardzo proste, typowe
zadania. Nie wykazuje aktywności, pracuje niesystematycznie.
Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na tematy przewidziane programem, popełniając
błędy, które niekiedy zakłócają komunikację językową. Umie zadać proste pytanie i udzielić prostej
odpowiedzi, stara się reagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych podczas lekcji. Ma
trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem rozmowy w języku rosyjskim.
Uczeń rozumie ze słuchu proste wypowiedzi, pytania i polecenia, rozumie ogólny sens prostych sytuacji
komunikacyjnych. Ma problem z wyodrębnieniem informacji szczegółowych w prostym tekście.
Uczeń rozumie główną myśl prostego podręcznikowego tekstu czytanego, korzysta przy tym z
podpowiedzi nauczyciela. Ma duże trudności z wyodrębnieniem informacji szczegółowych. Rozpoznaje
konstrukcję bardzo prostego tekstu, czasami potrafi trafnie określić, czy podana informacja jest zgodna z
treścią czytanego tekstu.
Uczeń potrafi napisać bardzo krótki tekst (np. życzenia, pozdrowienia), stosując niezwykle ubogi zakres
słownictwa i struktur gramatycznych, ale pozwalający na przekazanie części informacji. Popełnia błędy
ortograficzne, interpunkcyjne.
Uczeń ma ubogą wiedzę na temat realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury.
Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu
się lub deficyty rozwojowe.

W stosunku do ucznia z stwierdzonymi trudnościami w uczeniu się stosuje się dostosowanie wymagań
edukacyjnych, oraz form i metod pracy w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni
zawartych w orzeczeniu lub opinii, jak też od lekarza.
Uczniowie ci mają prawo do: wydłużonego czasu pracy, indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i
w trakcie pisania pracy, innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań testowych oraz obniżonego
progu punktacji w pracach pisemnych:

Zasady poprawiania wyników
Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze:
-sprawdzianu (testu) na podsumowanie działu
-kartkówki obejmującej minimum 3 ostatnie tematy

Poprawa odbywa się jeden raz w przeciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Obie
oceny są równorzędnie ważne. Nie poprawiamy ocen z innych form aktywność.
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