
Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego – zakres podstawowy  

 

I Podstawa prawna 
 

Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie: 

• Realizowanego w szkole programu nauczania języka rosyjskiego w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej – „Wot i my po-nowomu”  

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Podstawy programowej przedmiotu język rosyjski 

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  
  

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest udostępniana w czasie 

konsultacji lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu. W zeszycie 

powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie zeszytu, podręcznika i ćwiczeń. 

7. Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu, kartkówki lub i w czasie innej formy kontroli korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, 

podpowiedzi kolegów nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę ocen.  

8. Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w semestrze bez podania przyczyny, zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji. Nie obejmuje ono zapowiedzianych 

kartkówek i sprawdzianów oraz zadanych z wyprzedzeniem innych prac pisemnych lub wypowiedzi ustnych. Nieprzygotowanie powinno zostać zgłoszone na 

początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku (np.). 

9. Na ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu ma wpływ systematyczność i pracowitość ucznia, przygotowanie do lekcji, aktywny udział w zajęciach. Ocena 

śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną. 



 

 

 

III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów 
 

1. Ocenie podlegają:   

- sprawdziany ( prace klasowe) obejmujące dział lub większą partię materiału,  

- kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje,  

- kartkówki ze słówek lub gramatyki,  

- odpowiedź ustna,  

- przygotowanie ( lub nieprzygotowanie )* do lekcji, w tym zeszyt  i przybory,  

- zadania domowe,  

- prace w grupach,  

- prace długoterminowe,  

- udział w konkursach itd. 

 

• Poprzez przygotowanie do lekcji rozumie się znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, posiadanie zeszytu, podręcznika i ćwiczeń oraz zadania domowego. 

• Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w semestrze bez podania przyczyny, zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji. Nie obejmuje ono zapowiedzianych 

kartkówek i sprawdzianów oraz zadanych z wyprzedzeniem innych prac pisemnych lub wypowiedzi ustnych. Nieprzygotowanie powinno zostać zgłoszone 

na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku (np.). Po wykorzystaniu nieprzygotowania, uczeń oceniany jest adekwatnie do posiadanej 

wiedzy lub otrzymuje „-„ w przypadku braku pomocy naukowych lub zadania. Trzy „-„ skutkują wpisem uwagi negatywnej z zachowania. 

 

 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

✓ Ćwiczenia obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,  

• dokładność wykonania polecenia,  

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,  

• staranność i estetykę.  

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 



✓ Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich 

jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech) lub z zakresu wyznaczonego przez nauczyciela. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.  

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  itd. 

✓ Odpowiedź ustna może obejmować cały zakres programowy (leksykalny i gramatyczny) ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie omawianego 

działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• poprawność i bogactwo leksykalno-gramatyczne,  

• komunikatywność wypowiedzi i poprawność fonetyczną,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

• Pracę domową uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela.  

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.  

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w PZO (plusy/minusy, nieprzygotowania itp.). Poprzez „ 

aktywność na lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne 

wykonywanie poleceń i ćwiczeń. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc 

koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń, zadania domowego) lub bierną postawę na lekcji.  

• Sposób przeliczania plusów na oceny: pięć plusów to cząstkowa ocena bardzo dobra z aktywności. 

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie 

pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,  

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami 

zapisanymi w WSO. 

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników, wynik procentowy zostanie przeliczony na ocenę. 

 

Przelicznik procentowy: 

0% - 29 % - niedostateczny 

30% - 54% - dopuszczający 

55% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 



90% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji.  

 

.   

 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących 

- testy umiejętności maturalnych 

- matura próbna 

- badania wyników 

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki ( wg ustaleń) 

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania 

• Odpowiedź ustna – minimum 1 raz w semestrze 
• Czytanie – minimum 1 raz w semestrze. 
• Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 
• Sprawdziany działowe – zgodnie z planem pracy. 
• Kartkówki –  z bieżącego materiału – według uznania nauczyciela 
• Zadania – według uznania nauczyciela. 

 

5. Wymagana ilość ocen: min. 3 oceny 

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie  
Zgodnie z zapisami statutu. 

 
 

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen 
- uczeń pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie;  

- przy nieobecności dłuższej niż tydzień w terminie ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu;  

- poprawa oceny następuje w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika; 

- poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji; 

- poprawiona ocena zapisywana jest w osobnej rubryce; 

- warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły. 

 

 



VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Dostosowanie metod i form pracy oraz oceniania do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości 

ucznia nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. Nie polega na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie 

wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. Dostosowanie wymagań nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i 

umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.   

Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:   

• zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią,   

• wysiłek włożony w pracę,   

• sposoby dotarcia do wiedzy,   

• samodzielność wykonania zadania,   

• możliwość wydłużenia czasu pracy,   

Pracując z uczniem zdolnym należy systematycznie i na bieżąco monitorować wzrost jego umiejętności:   

• indywidualizacja,   

• stopniowanie trudności,   

• systematyczność,   

• oceniając ucznia należy uwzględnić jego udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach,    

• nagradzać ucznia oceną z wiadomości wykraczających poza podstawę programową i wiedzę nabywaną w szkole   

 

 

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:  

 

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:    

• Odpowiedź  “Odp”   

• praca na lekcji - “Pnl”   

• sprawdziany “S”,   

• kartkówki “K”   

• Projekty - “P”   

• „np.” – nieprzygotowanie do lekcji 

• “bz” – brak zadania   

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.   

• “nb” jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp.   

• “+”/”-” jako informacja o pracy ucznia wpis w kolumnie (“Pnl”)   

   

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:    

• testy, sprawdziany    

• kartkówki, odpowiedzi ustne    



• prace domowe, projekty   

• praca na lekcji    

   

 

VIII Ogólne wymagania 

  
ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  

  

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz  gramatykę i 

słownictwo.  
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę 

ucznia na lekcjach.  
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie 

zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w wypadku 

trudności z wykonaniem zadania.  
W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny:  

Ocena celująca: 

• Uczeń posiada 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 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 rodzimych 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 bezbłędnie wyłonić potrzebne 

informacje z czytanego tekstu. 

• Uczeń jest w stanie napisać dłuższą, spójną wypowiedź bezbłędną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, zawierającą złożone struktury 

gramatyczne oraz zróżnicowane słownictwo, wykraczające często poza materiał podręcznikowy. 

• Uczeń ma dużą wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji, a także na temat krajów obszaru rosyjskojęzycznego, wykraczającą poza zrealizowany na 

lekcjach program. 

Ocena bardzo dobra: 

• 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. 

Napisaneteksty charakteryzuje poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

• Uczeń ma wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji opartą na materiale programu nauczania. 

Ocena dobra: 

• 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 potraf sformułować krótką wypowiedź w języku rosyjskim nakreślony temat, z nielicznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi. Potrafi uzyskać 

informacje i udzielić ich w typowych sytuacjach dnia codziennego. Jego wypowiedzi są zazwyczaj 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 potraf i pisać teksty użytkowe, stosując poznane struktury gramatyczne i słownictwo. Teksty są na ogół spójne i mają poprawną kompozycję Są 

zazwyczaj poprawne pod względem pisowni i interpunkcji. 

• Uczeń ma podstawową wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji. 

Ocena dostateczna: 

• 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: 

• 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 i interpunkcyjne. 

• Uczeń ma ubogą wiedzę na temat realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury. 

 

Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany.  
Pozostałe zasady nie zapisane w powyższym przedmiotowym systemie oceniania zawarte są w wewnątrzszkolnych zasadach 

oceniania – statut szkoły.   

 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego 
na podstawie podręcznikaВот и мы по-новому 3 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum dr Agaty Buchowieckiej-Fudały 

 

 
 

Tytuł rozdziału 

Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra celująca 

Uczeń potrafi: 

1.Врачи и болезни • nazwać kilka części ciała; 

• pytać o samopoczucie i w 

miarępoprawnie odpowiadać na 

takiepytanie; 

• nazwać niektóre 

specjalnościlekarskie; 

• podać odmianę 

czasownikówжаловатьсяначто?

,следитьзакем?чем?; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje służące do 

opisywaniadolegliwości:уменябол

итчто?,уменячто?; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje służące do 

umawianiasię na wizytę lekarską 

typu:записатьсянаприёмкврачу;в

рачпринимаетповторникамс...ча

совдо... часов; 

• podać formy 

deklinacyjnerzeczownika

врач; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, udzielić 

informacjiwymaganych podczas 

przyjęcia doszpitala; 

• wyjaśnić różnicę 

międzykonstrukcjami 

czasowymizprzyimkamiз

а iчерез; 

• w miarę poprawnie tworzyć 

zdaniapodrzędnie złożone z 

zaimkiemкоторый. 

• nazwaćwieleczęściciała; 

• pytać o samopoczucie i w 

miarępoprawnie odpowiadać na 

takiepytanie; 

• nazwaćspecjalnościlekarskie; 

• w miarę poprawnie stosować 

formyczasowników жаловаться 

начто?,следитьзакем?чем?; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje służące do 

opisywaniadolegliwości:уменябол

итчто?,уменячто?; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje służące do 

umawianiasię na wizytę lekarską 

typu:записатьсянаприёмкврачу;в

рачпринимаетповторникамс...ча

совдо... часов; 

• w miarę poprawnie stosować 

formydeklinacyjnerzeczownikaвра

ч; 

• wprostysposób,popełniającbłędy,u

dzielić informacji 

wymaganychpodczasprzyjęciadosz

pitala; 

• w prosty sposób, popełniając 

błędy,krótko opisać postępowanie 

w razienagłychwypadków; 

• wyjaśnić różnicę 

międzykonstrukcjami 

czasowymizprzyimkamiз

а iчерез; 

• przedstawić niektóre 

dolegliwościzwiązanez alergią; 

• w miarę poprawnie tworzyć 

zdaniapodrzędnie złożone z 

zaimkiemкоторый. 

• nazwać części ciała; 

• pytać o samopoczucie i 

poprawnieodpowiadać na takie 

pytanie; 

• nazwać i w miarę poprawnie 

opisaćspecjalnościlekarskie; 

• poprawnie stosować w 

zdaniuformyczasownikówжалов

атьсяначто?,следитьзакем?че

м?; 

• poprawnie stosować 

konstrukcjesłużącedoopisywaniadol

egliwości:уменяболитчто?,уменя

что? 

• poprawnie stosować 

konstrukcjesłużące do umawiania 

się na wizytęlekarską typu: 

записаться 

наприёмкврачу;врачпринимаетпо

вторникамс...часовдо...часов. 

• odmieniać i poprawnie 

stosowaćrzeczownikврач; 

• opisać objawy choroby i 

sposóbleczenia; 

• udzielić informacji 

wymaganychpodczasprzyjęciad

oszpitala; 

• w miarę poprawnie 

opisaćpostępowanie w razie 

nagłychwypadków. 

• poprawnie stosować 

konstrukcjeczasowezprzyimkami

заiчерез; 

• udzielić informacji 

podczaskonsultacjionlinezlek

arzem; 

• opisać dolegliwości 

związanezalergią; 

• poprawnie stosować 

zdaniapodrzędnie złożone z 

zaimkiemкоторый; 

• w miarę poprawnie udzielać 

poraddotyczącychprofilaktyki. 

• prowadzić rozmowę związaną 

z umówieniem wizyty do 

lekarza,poprawnie stosując 

konstrukcjetypu:записатьсянапр

иём 

к врачу; врач принимает 

повторникамс...часовдо...часов

; 

• poprawnie udzielać 

informacjidotyczącychsamop

oczucia 

i dolegliwości podczas 

wizytyu lekarza; 

• nazwać i opisać 

specjalnościlekarskie; 

• swobodnie posługiwać się 

formamiczasowników 

жаловаться 

начто?,следитьзакем?чем?; 

• swobodnie posługiwać się 

formamirzeczownika врач, 

uwzględniającrodzaj gramatyczny 

i biologiczny; 

• udzielić informacji 

wymaganychpodczasprzyjęciad

oszpitala; 

• opisać przebieg 

chorobyi 

rekonwalescencji; 

• opisać postępowanie w 

razienagłychwypadków; 

• swobodnie posługiwać 

siękonstrukcjami 

czasowymizprzyimkamiз

а iчерез; 

• opisać dolegliwości 

związanezróżnymirodzajami

alergii; 

• swobodnie posługiwać się 

zdaniamipodrzędnymi złożonymi z 

zaimkiemкоторый; 

• udzielać porad dotyczących 

zdrowiai profilaktyki, poprawnie 

stosując formy leksykalne i 

• prowadzić rozmowę związaną z 

umówieniemwizyty do lekarza, swobodnie 

stosująckonstrukcje typu: записаться на 

приём кврачу; врач принимает по 

вторникам с...часовдо... часов; 

• udzielać informacji dotyczących 

samopoczuciai dolegliwości podczas wizyty u 

lekarza,stosując różnorodne środki 

językowewykraczającepoza program; 

• nazwaćiopisaćspecjalnościlekarskie; 

• swobodnie posługiwać się 

formamiczasownikówжаловатьсяначто?,сл

едитьзакем?чем?; 

• swobodnie posługiwać się 

formamirzeczownikaврач,uwzględniają

crodzajgramatycznyi biologiczny. 

• swobodnie udzielać informacji 

wymaganychpodczasprzyjęcia do szpitala; 

• opisać przebieg choroby i 

rekonwalescencji,posługując się bogatymi 

środkami językowymiwykraczającymipoza 

program; 

• opisać postępowanie w razie 

nagłychwypadków; 

• biegle posługiwać się konstrukcjami 

czasowymizprzyimkamiза i через; 

• opisać dolegliwości związane z 

różnymirodzajamialergii; 

• swobodnie posługiwać się 

zdaniamipodrzędnymizłożonymizzaimkiemко

торый; 

• swobodnie udzielać wyczerpujących 

poraddotyczącychzdrowiaiprofilaktyki,stos

ującbogatei różnorodneśrodkileksykalne 

i gramatyczne. 



gramatyczne. 



 
 

Tytuł rozdziału 

Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra celująca 

Uczeń potrafi: 

2.Характер • nazywać niewiele cech charakteru; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, przedstawić 

swoją opinię natemat ludzi i ich 

cech charakteru; 

• w miarę poprawnie posługiwać 

siękonstrukcjami:мне(не)нравитс

якто?, (не) любить 

кого?,проводитьвремяскем?; 

• w bardzo prosty sposób 

wyrażaćemocje; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,opisywaćpostawy 

i zachowania ludzi; 

• wyjaśnić znaczenie 

konstrukcji:находить общий язык 

с 

кем?,считатького?кем?,положи

тьсянакого?; 

• w miarę poprawnie podawać 

datęurodzenia; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje 

porównawcze: 

(не)такой/такая/такиежекак

,болеечем/менеечем; 

• podać niewiele cech 

charakterupotrzebnych do 

wykonywaniaokreślonego 

zawodu. 

• nazywać niektóre cechy charakteru; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, przedstawić 

swoją opinię natemat ludzi i ich 

cech charakteru; 

• w miarę poprawnie w prosty 

sposóbopisywaćswojeupodobania; 

• w miarę poprawnie posługiwać 

siękonstrukcjami:мне(не)нравитс

якто?, (не) любить 

кого?,мечтать о чём?, 

проводитьвремяс кем?; 

• wprostysposóbwyrażaćemocje; 

• wprostysposób,popełniającbłędy,o

pisywać postawy i 

zachowanialudzi; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje:находитьоб

щийязыкскем?,считатького?кем

?,положитьсянакого?; 

• w miarę poprawnie podawać 

datęurodzenia; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje 

porównawcze: 

(не)такой/такая/такиежекак

,болеечем/менеечем; 

• podać niektóre cechy 

charakterupotrzebne do 

wykonywaniaokreślonychzawo

dów. 

• poprawnie opisywać 

cechycharakteru; 

• poprawnie wyrażać opinię na 

tematludzi i ich cech charakteru; 

• poprawnie opisywać 

swojeupodobania; 

• właściwie posługiwać 

siękonstrukcjami:мне(не)нравитс

якто?, (не) любить 

кого?,мечтать о чём?, 

проводитьвремяс кем?; 

• wyrażaćswojeemocje; 

• poprawnie opisywać 

postawyi zachowania ludzi; 

• właściwie stosować 

konstrukcje:находить общий язык 

с 

кем?,считатького?кем?,положи

тьсянакого?; 

• poprawnie podawać datę urodzenia; 

• poprawnie stosować 

konstrukcjeporównawcze:(не)так

ой/такая 

/такиежекак,болеечем/менеечем

; 

• podać cechy charakteru 

potrzebnedo wykonywania 

różnorodnychzawodów. 

• opisywać cechy charakteru, 

stosującbogatesłownictwo; 

• swobodnie wyrażać opinię na 

tematludzi i ich cech charakteru; 

• swobodnie opisywać 

swojeupodobania; 

• swobodnie posługiwać 

siękonstrukcjami:мне(не)нравитс

якто?, (не) любить 

кого?,мечтать о чём?, 

проводитьвремяс кем?; 

• swobodniewyrażaćswojeemocje; 

• swobodnie opisywać 

postawyi zachowania ludzi; 

• bezbłędnie stosować 

konstrukcje:находить общий язык 

с 

кем?,считатького?кем?,положи

тьсянакого?; 

• poprawnie podawać datę urodzenia; 

• swobodnie posługiwać 

siękonstrukcjami 

porównawczymi:(не)такой/та

кая/такиежекак,болеечем/ме

неечем; 

• swobodnie podawać wiele 

cechcharakteru potrzebnych 

dowykonywania 

różnorodnychzawodów. 

• opisywać cechy charakteru, stosując 

bogatesłownictwo i różnorodne 

konstrukcjeleksykalno-gramatyczne, 

wykraczające pozaprogram; 

• swobodniewyrażaćopinięnatematludzi 

i ich cech charakteru, posługując się 

środkamijęzykowymi wykraczającymi poza 

materiałpoznany na lekcji; 

• swobodnie i obszernie opisywać 

swojeupodobania; 

• biegle posługiwać się konstrukcjami: мне 

(не)нравитсякто?,(не)любитького?,мечтат

ьочём?,проводитьвремяскем?; 

• swobodnie wyrażać swoje 

emocje,wykorzystującbogatesłow

nictwo; 

• swobodnie opisywać postawy i 

zachowanialudzi; 

• swobodniestosowaćkonstrukcje:находитьо

бщий язык с кем?, считать кого? 

кем?,положитьсянакого?; 

• poprawnie podawać datę urodzenia; 

• swobodnie posługiwać się 

konstrukcjamiporównawczymi:(не)такой/та

кая/такиежекак,болеечем/менеечем; 

• swobodnie podawać cechy charakteru 

potrzebnedo wykonywania różnorodnych 

zawodów,stosując środki językowe 

wykraczające pozaprogram. 



 
 

Tytuł rozdziału 

Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Uczeńpotrafi: 

3. Профессии • podać nazwy 

najbardziejpopularnychz

awodów. 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,podaćniewieleplus

ów 

iminusówwybranegozawodu; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje: работать / 

стать 

/бытькем?,заботитьсяоком?оч

ём?,пользоватьсячем?; 

• rozumieć ogłoszenie o pracę; 

• przygotowaćCV,popełniającbłędy; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, odpowiadać na 

pytaniadotyczące zatrudnienia; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, opisać sposób 

załatwianiaspraw w wybranym 

punkcieusługowym; 

• rozpoznaćzdaniawarunkowe; 

• podać kilka 

przykładówobowiązków

domowych; 

• podać przykład pracy dorywczej; 

• w miarę poprawnie podać 

odmianęczasowników 

nazywającychczynności i prace 

domowe:загружать/разгружат

ь(посудомойку), 

пылесосить,гладить. 

• podać nazwy 

najbardziejpopularnychz

awodów. 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,podaćkilka 

plusów 

iminusówwybranychzawodów; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcje: работать / 

стать 

/бытькем?,заботитьсяоком?оч

ём?,пользоватьсячем?; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,odpowiedziećnaog

łoszenieo pracę; 

• przygotowaćCV,popełniającbłędy; 

• w bardzo prosty sposób 

odpowiadaćna pytania dotyczące 

zatrudnienia; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, opisać sposób 

załatwianiaspraw w określonych 

punktachusługowym; 

• tworzyćzdaniawarunkowe; 

• podać kilka 

przykładówobowiązków

domowych; 

• podać kilka przykładów 

pracdorywczych; 

• w miarę poprawnie podać 

odmianęczasowników 

nazywającychczynności i prace 

domowe:загружать/разгружат

ь(посудомойку), 

пылесосить,гладить. 

• poprawnie wypowiadać się na 

tematwarunkówpracyi zatrudnienia; 

• przedstawiać opinię na 

tematplusów i minusów 

określonychzawodów; 

• poprawnie stosować 

konstrukcje:работать/стать/б

ытькем?,заботиться о ком? о 

чём?,пользоватьсячем?; 

• poprawnie odpowiadać 

naogłoszenie o pracę; 

• w miarę poprawnie napisać 

listmotywacyjny; 

• poprawnieprzygotowaćCV; 

• odpowiadać na pytania typowe 

dlarozmowykwalifikacyjnej; 

• poprawnie opisać 

sposóbzałatwiania spraw w 

określonychpunktach 

usługowym; 

• poprawnie tworzyć i 

stosowaćzdaniawarunkowe; 

• w miarę poprawnie 

opowiadaćo obowiązkach 

domowych i ichpodziale; 

• przedstawić różne rodzaje 

pracdorywczych; 

• poprawnie posługiwać się 

formamiczasowników 

nazywającychczynności i prace 

domowe:загружать/разгружат

ь(посудомойку), 

пылесосить,гладить. 

• swobodniewypowiadaćsięnatematw

arunkówpracyi zatrudnienia; 

• przedstawiać opinię na 

tematplusów i minusów 

określonychzawodów; 

• swobodnie posługiwać 

siękonstrukcjami:работать/стат

ь 

/бытькем?,заботитьсяоком?очё

м?,пользоватьсячем?; 

• poprawnie odpowiadać 

naogłoszenie o pracę; 

• poprawnie napisać 

listmotywacyjny; 

• bezbłędnieprzygotowaćCV; 

• uczestniczyć w 

rozmowiekwalifikacyjnej

; 

• swobodnie opisywać 

sposóbzałatwiania spraw w 

różnychpunktach 

usługowym; 

• opisywać sposób 

korzystaniaz e-usług; 

• udzielać rad 

dotyczącychkorzystania z 

usług w 

nagłychsytuacjachcodziennyc

h; 

• poprawnietworzyćistosowaćz

daniawarunkowe; 

• swobodnieopowiadać 

o obowiązkach domowych i 

ichpodziale; 

• wyrazić opinię na temat 

podziałuobowiązków między 

kobietami 

i mężczyznami i/oraz 

członkamirodziny; 

• prowadzić rozmowę na temat 

pracdorywczych; 

• swobodnie posługiwać się 

formamiczasowników 

nazywającychczynności i prace 

domowe:загружать/разгружать

(посудомойку), 

пылесосить,гладить. 

• swobodnie wypowiadać się na 

tematwarunków pracy i zatrudnienia, 

posługującsię konstrukcjami leksykalno-

gramatycznymiwykraczającymipozaprogram

; 

• przedstawiać opinię na temat plusów i 

minusówróżnorodnych zawodów, stosując 

leksykęwykraczającąpoza program; 

• biegle posługiwać się 

konstrukcjami:работать/стать/бытькем?,з

аботитьсяоком?очём?,пользоватьсячем?; 

• odpowiadać na ogłoszenie o pracę; 

• bezbłędnie napisać list motywacyjny; 

• bezbłędnieprzygotowaćCV; 

• aktywnie i swobodnie w różnych 

rolachuczestniczyćwrozmowiekwalifikac

yjnej; 

• swobodnie opisywać sposób załatwiania 

sprawwróżnych punktach usługowym; 

• swobodnie opisywać sposób 

korzystaniaz e-usług; 

• udzielać wyczerpujących rad 

dotyczącychkorzystania z usług w 

nagłych sytuacjachcodziennych; 

• swobodnie tworzyć i stosować 

zdaniawarunkowe; 

• swobodnie opowiadać o 

obowiązkachdomowych i ich 

podziale; 

• wyrażać opinię na temat podziału 

obowiązkówmiędzy kobietami i mężczyznami 

i/orazczłonkami rodziny, wykorzystując 

środkijęzykowewykraczającepozaprogram; 

• prowadzić rozmowę na temat prac 

dorywczych,stosującbogatesłownictwo; 

• swobodnie posługiwać się 

formamiczasownikównazywającychcz

ynności 

ipracedomowe:загружать/разгружать(

посудомойку),пылесосить,гладить. 



 
 

Tytułrozdziału 

Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzodobra celująca 
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4. СМИ, культура 

и искусство 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, wypowiedzieć się 

na 

tematwybranejuroczystościrodzinne

j; 

• w bardzo prosty sposób, w 

miarępoprawnieskładaćżyczenia 

i gratulować; 

• wyjaśnić różnicę dotyczącą 

użyciazaimkazwrotnegoсебяiwyraż

eniazaimkowegoдруг друга; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, uzasadnić wybór 

filmu lubspektaklu; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcjęczasowąз

а...до...; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,przekazywaćinfor

macje 

owydarzeniukulturalnym; 

• w bardzo prosty sposób 

przedstawićpreferencje dotyczące 

środkówmasowego przekazu, 

audycji,programów i podcastów; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, podać zalety i 

wadywybranegorodzajumassmedió

w; 

• znać zasady stosowania 

zaimkówwskazujących; 

• podać leksykę związaną 

zesztukamiplastycznymi; 

• w miarę poprawnie 

posługiwaćsiękonstrukcjąходит

ьпочему?(музеям,галереям). 

• w bardzo prosty sposób, w 

miarępoprawniewypowiedziećsi

ę 

na temat wybranej 

uroczystościrodzinnej; 

• w bardzo prosty sposób, w 

miarępoprawnieskładaćżyczenia 

i gratulować; 

• wmiarępoprawniestosować 

wkontekściezaimekzwrotnyсебя 

iwyrażeniezaimkoweдругдруга; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, uzasadnić wybór 

filmu lubspektaklu; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcjęczasowąз

а...до...; 

• w prosty sposób, 

poinformowaćowydarzeniukult

uralnym; 

• w bardzo prosty sposób 

przedstawićpreferencje dotyczące 

środkówmasowego przekazu, 

audycji,programów i podcastów; 

• w bardzo prosty sposób podać 

kilkazaleti wadróżnychmass 

mediów; 

• w miarę poprawnie stosować 

zaimkiwskazujące; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, wyrażać opinię 

na tematsztuki,muzeów i galerii; 

• w miarę poprawnie 

posługiwaćsiękonstrukcjąходит

ьпочему?(музеям,галереям). 

• poprawnie wypowiadać się na 

tematróżnych uroczystości 

rodzinnych; 

• poprawnie składać 

życzeniai gratulować; 

• poprawnie stosować w 

kontekściezaimek zwrotny себя i 

wyrażeniezaimkoweдруг друга; 

• uzasadnićwybórfilmulubs

pektaklu; 

• poprawnie wypowiadać się na 

tematfilmówispektakli; 

• przekazywać informacje 

o wydarzeniu 

kulturalnymi umawiać się 

na wspólneuczestniczenie 

wnim; 

• informować o zaletach i 

wadachkina i teatru; 

• poprawnie stosować 

konstrukcjęczasowąза...до...; 

• w miarę poprawnie 

przedstawićpreferencje 

dotyczące środkówmasowego 

przekazu, audycji,programów i 

podcastów; 

• podać zalety i wady różnych 

massmediów; 

• poprawnie stosować 

zaimkiwskazujące; 

• wyrażać opinię na temat 

sztuki,muzeów i galerii; 

• poprawnie posługiwać 

siękonstrukcjąходитьпочему

?(музеям,галереям). 

• swobodniewypowiadaćsięna 

temat różnych 

uroczystościrodzinnych; 

• swobodnie składać 

życzeniai gratulować; 

• poprawnie stosować w 

kontekściezaimek zwrotny себя i 

wyrażeniezaimkoweдруг друга; 

• obszernieuzasadnićwybórfilmul

ubspektaklu; 

• swobodnie wypowiadać się 

natematfilmówispektakli; 

• przekazywać informacje 

o wydarzeniu 

kulturalnymi umawiać się 

na wspólneuczestniczenie 

wnim; 

• swobodnie wypowiadać się 

natematzalet i wadkina i 

teatru; 

• poprawnie stosować 

konstrukcjęczasowąза...до...; 

• uzasadnićwybórrodzajumuzyki; 

• swobodnie wypowiadać się 

natemat muzyki i koncertów; 

• przedstawić i uzasadnić 

preferencjedotyczące środków 

masowegoprzekazu, audycji, 

programów 

i podcastów; 

• podać zalety i wady różnych 

massmediów; 

• poprawnie stosować 

zaimkiwskazujące; 

• wypowiadać się na temat sztuki i 

jejdzieł; 

• swobodnie wyrażać opinię na 

tematsztuki, muzeów i galerii, 

stosującbogatesłownictwo; 

• poprawnie posługiwać 

siękonstrukcjąходитьпочему

?(музеям,галереям). 

• swobodnie wypowiadać się na temat 

różnychuroczystościrodzinnych,opisywaćichprz

ebieg,stosując środki językowe wykraczające 

pozaprogram; 

• swobodnie składać życzenia i 

gratulowaćz różnych okazji; 

• biegle posługiwać się formami 

zaimkazwrotnegoсебяiwyrażeniazaimkowego

другдруга; 

• przygotować recenzję wybranego filmu 

lubspektaklu z wykorzystaniem 

konstrukcjileksykalno-gramatycznych 

wykraczającychpoza program; 

• swobodnie wypowiadać się na temat 

różnychfilmówispektakli; 

• przekazywaćszczegółoweinformacje 

o wydarzeniu kulturalnym i umawiać się 

nawspólneuczestniczenie wnim; 

• swobodnie wypowiadać się na temat zalet i 

wadkinaiteatru,używającbogategosłownictwa; 

• swobodnie wypowiadać się na 

tematróżnychgatunkówmuzykiizwiązan

ych 

z nimi wydarzeń, stosując środki 

językowewykraczającepoza program; 

• przedstawić i uzasadnić preferencje 

dotycząceśrodkówmasowego przekazu; 

• podaćzaletyiwadyróżnychmassmediów,sto

sując środki leksykalno-

gramatycznewykraczającepoza program; 

• swobodnie posługiwać się 

zaimkamiwskazującymi; 

• wypowiadać się na temat sztuki, jej 

twórcówi dzieł, posługując się bogatym 

słownictwemiróżnorodnościąkonstrukcjigra

matycznych; 

• swobodnie wyrażać opinię na temat 

sztuki,muzeówigalerii,stosującbogatesłownict

wo. 
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5.Отдых для тела 

и души 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy,wyrażaćswojąopin

ię 

o wypoczynku w 

gospodarstwieagroturystycznym

; 

• w bardzo prosty sposób 

przedstawićswójwybórmiejscawypo

czynku; 

• określić odgłosy 

niektórychzwierząt; 

• utworzyć formy 

stopnianajwyższegoprzymiot

ników; 

• zadawać bardzo 

prostepytaniadotyczącewy

jazdu 

zorganizowanegoiodpowiadaćnata

kie pytania, popełniając błędy; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcjeзабронирова

тьномернасколькосуток?,осмот

ривать 

/ посещать что?; 

• w miarę poprawnie 

łączyćliczebnikizrzeczownikiemсу

тки; 

• podać odmianę rzeczownika 

достопримечательность; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, zadawać pytania 

dotyczącewynajmumieszkania; 

• podać znaczenie i 

odmianęczasownikaснимать/

снять; 

• wymienić niewiele 

rzeczypotrzebnych podczas 

podróży i naobozie; 

• podać formy 

deklinacyjnerzeczownikówпуть

orazдерево; 

• rozróżniać formy dokonane 

iniedokonane czasowników. 

• w bardzo prosty sposób 

wyrażaćswojąopinięowypoczyn

ku 

wgospodarstwie agroturystycznym; 

• w bardzo prosty sposób 

przedstawićswójwybórmiejscawypo

czynku 

iwycieczki; 

• określić odgłosy 

niektórychzwierząt; 

• utworzyć i w miarę 

poprawniestosować formy 

stopnianajwyższego 

przymiotników; 

• zadawać bardzo 

prostepytania dotyczące 

wyjazduzorganizowanegoi

wmiarę 

poprawnie odpowiadać na 

takiepytania; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćkonstrukcjeзабронирова

тьномернасколькосуток?,осмот

ривать 

/ посещать что?; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćliczebnikizrzeczownikie

mсутки; 

• w miarę poprawnie 

stosowaćformy deklinacyjne 

rzeczownikaдостопримечател

ьность; 

• w bardzo prosty sposób 

zadawaćpytania dotyczące 

wynajmumieszkania; 

• podać znaczenie i 

odmianęczasownikaснимать/

снять; 

• wymienić rzeczy potrzebne 

podczaspodróży i na obozie; 

• w bardzo prosty sposób, 

popełniającbłędy, przekazywać 

informacjeorganizacyjnenatematwy

cieczki; 

• wmiarępoprawniestosować 

w kontekście formy 

deklinacyjnerzeczownikówпутьo

razдерево; 

• rozróżniać i w miarę 

poprawniestosowaćformydoko

nane 

iniedokonane czasowników. 

• wyrażaćswojąopinię 

o wypoczynku w 

gospodarstwieagroturystycznym

; 

• przedstawić i uzasadnić swój 

wybórmiejscawypoczynkuiwyciecz

ki; 

• właściwie tworzyć i 

stosowaćformy stopnia 

najwyższegoprzymiotników; 

• uzyskiwać informacje 

dotyczącewyjazduzorganizowan

ego 

i udzielać takich informacji; 

•  poprawnie stosować 

konstrukcjeзабронировать номер 

на сколькосуток?, осмотривать / 

посещатьчто?; 

• poprawnie stosować 

liczebnikizrzeczownikiemсут

ки; 

• krótko wypowiadać się na 

tematwypoczynkuwhotelu; 

• w miarę poprawnie wyrażać 

swojąopinię o wypoczynku w 

określonymmiejscu; 

• poprawnie stosować 

formydeklinacyjne 

rzeczownikaдостопримеч

ательность; 

• uzyskiwać informacje 

związanezwynajmemmieszkani

a; 

• poprawnie posługiwać się 

formamiczasownikaснимать/ 

снять; 

• wymienić rzeczy potrzebne 

podczaspodróży i na obozie; 

• przekazywać 

informacjeorganizacyjnenatematw

ycieczki; 

• przygotowaćplanwycieczki; 

• udzielaćkilkuradzwiązanychzp

odróżąipobytemnaobozie; 

• poprawnie stosować w 

kontekścieformy deklinacyjne 

rzeczownikówпутьoraz дерево; 

• poprawnie stosować 

formydokonane i 

niedokonaneczasowników. 

• swobodnie wyrażać swoją 

opinięo wypoczynku w 

gospodarstwieagroturystycznym

; 

• przedstawić i uzasadnić swój 

wybórmiejscawypoczynkuiwyciecz

ki; 

• swobodniestosowaćformystopnian

ajwyższego przymiotników; 

• uzyskiwać informacje 

dotyczącewyjazduzorganizowan

ego 

i udzielać takich informacji; 

•  poprawnie stosować 

konstrukcjeзабронировать номер 

на сколькосуток?, осмотривать / 

посещатьчто?; 

• napisać reklamację 

dotyczącąwyjazduzorganizowan

egoprzezbiuro turystyczne; 

• poprawnie stosować 

liczebnikizrzeczownikiemсут

ки; 

• swobodnie wypowiadać się 

natematwypoczynkuwhotelu; 

• wyrażaćswojąopinię 

o wypoczynku w 

określonymmiejscu; 

• poprawnie stosować 

formydeklinacyjne 

rzeczownikaдостопримеч

ательность; 

• swobodnie prowadzić 

rozmowędotyczącąwynajmumie

szkania; 

• uzasadniać swój wybór 

mieszkaniadowynajęcia; 

• napisać ogłoszenie o 

wynajmiemieszkania; 

• poprawnieposługiwaćsięformamic

zasownikaснимать/ снять; 

• przekazywać 

informacjeorganizacyjnenatematw

ycieczki; 

• swobodnie udzielać rad 

związanychz podróżą i pobytem na 

obozie; 

• przygotować i 

przedstawićszczegółowyplan

wycieczki; 

• poprawnie stosować w 

kontekścieformy deklinacyjne 

rzeczownikówпутьoraz дерево; 

• swobodnie posługiwać się 

formamidokonanymi i 

niedokonanymiczasowników. 

• swobodniewypowiadaćsięnatematw

ypoczynkuwgospodarstwie 

agroturystycznym, posługując się 

bogatymsłownictwem i różnorodnością 

konstrukcjigramatycznych; 

• swobodnie wyrażać swoją opinię o 

wadachi zaletach wypoczynku w 

gospodarstwieagroturystycznym; 

• przedstawić i uzasadnić swój wybór 

miejscawypoczynkuiwycieczki; 

• swobodniestosowaćformystopnian

ajwyższego przymiotników; 

• uzyskiwać szczegółowe informacje 

dotyczącewyjazdu zorganizowanego i 

udzielać takichinformacji; 

• napisać reklamację dotyczącą 

wyjazduzorganizowanego przez biuro 

turystyczne,stosując środki językowe 

wykraczające pozaprogram; 

• swobodnie wypowiadać się na 

tematwypoczynku w hotelu, używając 

bogategosłownictwa wykraczającego 

poza materiałpoznany podczas lekcji; 

• wyrażaćiuzasadniaćswojąopinię 

owypoczynkuwokreślonymmiejscu; 

• swobodnie prowadzić rozmowę 

dotyczącąwynajmu mieszkania i 

szczegółowo 

opisaćwyposażenieoferowanegomieszkani

a; 

• szczegółowo uzasadniać swój 

wybórmieszkaniado wynajęcia; 

• napisaćogłoszenieowynajmiemieszkania; 

• biegleposługiwać sięformami czasownika 

снимать/ снятьwróżnych kontekstach; 

• przekazywać szczegółowe 

informacjeorganizacyjnenatematwyci

eczki; 

• swobodnie udzielać wyczerpujących 

radzwiązanych z podróżą i pobytem na 

obozie,posługującsiębogatymsłownictwem 

i różnorodnością konstrukcji 

gramatycznychwykraczającychpozaprogram

; 

• przygotować i przedstawić szczegółowy 

planwycieczki; 

• swobodnie stosować w kontekście 

formydeklinacyjnerzeczownikówпутьorazдер

ево; 

• swobodnieposługiwaćsięformamidokonanymiin

iedokonanymi czasowników. 



 


