
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KL. II GIMNAZJUM  

W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 

 

Ocena dopuszczająca: 
 
Uczeń: 

1) zna alfabet rosyjski – potrafi prawidłowo napisać litery, połączyć je i odczytać. 
Dba  
o kształt liter i pisze czytelnie 

2) posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych 
3) rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne i pisemne  
4) przy pomocy nauczyciela formułuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne 
5) potrafi przeczytać krótki tekst, prawidłowo akcentując wyrazy 
6) rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu 
7) potrafi odpowiedzieć na pytanie nauczyciela dotyczące przeczytanego tekstu 
8) potrafi tworzyć formy czasu teraźniejszego, przeszłego, przyszłego 

czasownika regularnego  
 
Ocena dostateczna: 
 
Wymagania edukacyjne jak na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 
Uczeń: 

1) czyta głośno i cicho rozumiejąc ogólny sens przeczytanego tekstu 
2) potrafi ułożyć pytania na podstawie tekstu i zna na nie odpowiedź 
3) samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne 
4) prawidłowo reaguje w typowych sytuacjach na polecenia nauczyciela 
5) współdziała w grupie 
6) recytuje krótkie utwory literackie 
7) zna nazwy przypadków rosyjskich i ich pytania. Potrafi odmienić wybrany 

rzeczownik  
 
Ocena dobra: 
 
Wymagania edukacyjne jak na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 
Uczeń: 

1) dostrzega różnicę między językami 
2) czyta głośno, prawidłowo akcentując wyrazy z uwzględnieniem znaków 

przestankowych 
3) potrafi w języku rosyjskim przekazać informacje sformułowane w języku 

polskim (i odwrotnie)  
4) stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów  

z kontekstu) 
5) potrafi ułożyć dialog, napisać opowiadanie  
6) potrafi odmienić przez osoby czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym  

i przeszłym 
7) odmienia przez przypadki  przymiotnik z rzeczownikiem 
8) posługuje się słownikiem dwujęzycznym 



Ocena bardzo dobra: 
 
Wymagania edukacyjne jak na ocenę dobrą, a ponadto: 
 
Uczeń: 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) 

2) samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne 
3) uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach, reaguje w sposób 

zrozumiały, adekwatny do sytuacji komunikacyjnej 
4) prawidłowo stosuje przyimki dla określenia miejsca pobytu lub położenia 
5) tworzy i stosuje formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników  

i przysłówków 
6) stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach (dialog) 
7) potrafi korzystać ze źródeł informacji w języku rosyjskim, również za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
8) posiada świadomość językową – dostrzega podobieństwa i różnice między 

językami    
 
 
 
Ocena celująca: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają 
poza materiał nauczania przewidywany do realizacji na lekcjach języka rosyjskiego  
w klasie II gimnazjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


