Przedmiotowy system oceniania
Język rosyjski
Przedmiotowy system oceniania języka rosyjskiego jest zgodny ze
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zespołu Szkół PŁ
Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu kompetencji językowych uczniów następuje
poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawdziany.
Kartkówki z materiału gramatycznego i leksykalnego.
Wypowiedzi ustne.
Prace domowe pisemne i ustne.
Obserwowanie aktywności na lekcjach.
Cele nauczania języka rosyjskiego

1. Opanowanie jęz. rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się
w stopniu podstawowym w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
2. Opanowanie czterech sprawności językowych:
 rozumienie ze słuchu;
 rozumienie tekstu czytanego;
 mówienie;
 pisanie;
 czytanie.
3. Poznanie elementów kultury, literatury i sztuki.
System oceniania
Pod uwagę brana jest pracowitość ucznia, oceny, obecność na lekcjach.
W każdym semestrze uczeń otrzymuje nie mniej niż 3 oceny cząstkowe.
Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia w skali od 1 do 6.
Nauczyciel ocenia aktywność ucznia plusami , które mają wpływ na ocenę
semestralną.
5. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie
dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek).
6. Zgłoszenie nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku lekcji przed
sprawdzaniem pracy domowej.
7. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania oceny za wykonane nadobowiązkowe
prace.
8. Sprawdziany, kartkówki i ustalone wypowiedzi ustne są obowiązkowe.
9. Oceny mają wagi: ze sprawdzianu - 3, z kartkówki – 2, z odpowiedzi ustnej – 1,
z dłuższej odpowiedzi ustnej – 2, prezentacja – 2, aktywność – 1, konkurs - 3.
10. Przy poprawianiu sprawdzianów i kartkówek wg zasad określonych w WZO
oceny pierwotne – poprawione zmieniają zwoją pierwotną wagę na 1.
1.
2.
3.
4.

11. W przypadku niewywiązania się z zadania obowiązkowego dla wszystkich
uczniów– sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, prezentacja wskutek
nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić je w ustalonym terminie.
W przypadku niezrealizowania zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
z wagą odpowiednią dla zadania
Kartkówka
 Praca jest zapowiedziana i materiał może obejmować trzy ostatnie lekcje;
 Może trwać do 20 min.
 Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości
poprawy;
 Możliwe jest zróżnicowanie ocen poprzez dodawanie plusów;
 Skala ocen:










- niedostateczny
- dopuszczający
- dopuszczający +
- dostateczny
- dostateczny +
- dobry
- dobry +
- bardzo dobry
- bardzo dobry +

0% - 49%
50% - 54%
55% - 59%
60% - 69%
70% - 74%
75% - 84%
85% - 89%
90% - 94%
95% - 100%

Sprawdzian





Obejmuje większą partię materiału leksykalnego i gramatycznego i trwa 45 minut;
Jest zapowiedziany z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym;
Podlega poprawie w terminie podanym przez nauczyciela, poza lekcjami ucznia;
Poprawiany jest jeden raz i brana jest pod uwagę ocena z poprawionej pracy, ocena
pierwsza ma obniżoną wagę do 1;
 Oceniony na ocenę niedostateczną w przypadku ściągania bez możliwości poprawy;
 W przypadku nieobecności , uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w ciągu 2
tygodni od powrotu do szkoły ;
 Skala ocen:











- niedostateczny
- dopuszczający
- dopuszczający +
- dostateczny
- dostateczny +
- dobry
- dobry +
- bardzo dobry
- bardzo dobry +
- celujący

0% - 49%
50% - 54%
55% - 59%
60% - 65%
66% - 70%
71% - 80%
81% - 85%
86% - 90%
91% - 95%
96% - 100%

 Możliwe jest zróżnicowanie ocen poprzez dodawanie plusów.

