
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z JĘZYKA  ROSYJSKIEGO 

 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Poziomy wymagań: 

ocena dopuszczająca 
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych 

- potrafi budować zdania ale przeważnie niespójne 

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

- czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

ocena dostateczna 
- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami 

- potrafi budować zdania niekiedy spójne 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

ocena dobra 
- potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych 

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do tematu 

- stara się wzbogacić zasób słownictwa poprzez samodzielną pracę ze słownikiem 

ocena bardzo dobra 
- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami 

- buduje spójne zdania 

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiednio do zadania 

- poszerza bazę leksykalną czytając autentyczne teksty z innych źródeł niż podręcznik i  pracując 

samodzielnie ze słownikiem 

ocena celująca 
- potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gramatycznymi 

- potrafi operować strukturami gramatycznymi wykraczającymi poza program liceum 

- operuje słownictwem wykraczającym poza program liceum 

- samodzielnie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z literaturą lub prasą 

obcojęzyczną 

- potrafi stosować materiał gramatyczny i leksykalny wykraczający poza program liceum  w 

wypowiedziach ustnych i pisemnych 

 

 

 

CZYTANIE 

 

Poziomy wymagań: 

ocena  dopuszczająca 
- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie 

przeszkadzającymi komunikacji 

- globalnie rozumie tekst czytany nie zawierający nieznanej leksyki ani nieznanych struktur  

gramatycznych 

- nie potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu, reguł 

lingwistycznych oraz własnych doświadczeń językowych 



 

ocena dostateczna 
- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie 

przeszkadzającymi komunikacji 

- rozumie ogólny sens tekstu nie zawierającego nieznanej leksyki ani nieznanych struktur  gramatycznych 

- potrafi znaleźć w tekście proste informacje (uzupełnić tabelkę na podstawie tekstu) 

- potrafi czasem domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu 

 

ocena dobra 
- czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje  

(odpowiedzieć na pytania do tekstu) 

- na ogół potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu 

 

ocena  bardzo dobra 
- czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst 

- czyta bezbłędnie w oparciu o zapis fonetyczny nowe wyrazy 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią 

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając z reguł 

lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych 

- potrafi samodzielnie czytać teksty preparowane i autentyczne korzystając ze słownika 

ocena celująca 
- czyta materiały autentyczne, sięga do innych źródeł niż podręcznik 

PISANIE 

 

Poziomy wymagań: 

ocena  dopuszczająca 
- potrafi z pomocą nauczyciela napisać krótki list, biografię etc. według schematu 

- popełnia liczne błędy gramatyczne i językowe 

- potrafi zapisać proste zwroty i polecenia używane w komunikacji klasowej 

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo 

- używa często nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

- nie potrafi samodzielnie korzystać ze słownika dwujęzycznego, nieodzowna jest pomoc  nauczyciela 

ocena  dostateczna 
- potrafi napisać krótki list, życiorys według schematu z niewielką pomocą nauczyciela 

- czasami potrafi napisać poprawnie zdanie zawierające proste struktury i słownictwo 

- formułuje tekst niezgodny z regułami kompozycji 

- czasem popełnia błędy językowe i składniowe 

- czasem używa nieprawidłowej interpunkcji 

- potrafi skorzystać ze słownika dwujęzycznego chociaż popełnia błędy w doborze 

słownictwa 

ocena dobra 
- potrafi samodzielnie napisać list, życiorys, kartkę okolicznościową 

- potrafi napisać w miarę poprawny tekst na podstawie materiału źródłowego 

- na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo 

- na ogół pisze teksty zgodne z zasadami kompozycji 

- przeważnie używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

ocena  bardzo dobra 
- potrafi samodzielnie napisać list, życiorys, kartkę okolicznościową, wypracowanie na  zadany temat 

uwzględniając potrzeby kompozycji 



- potrafi samodzielnie napisać zwarty tekst na podstawie materiału źródłowego 

- popełnia drobne błędy językowe 

- potrafi korzystać ze słownika dwu oraz jednojęzycznego, dokonuje właściwego doboru  słownictwa 

- używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji 

 

ocena  celująca 
- używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa wykraczającego poza  poziom liceum 

(np.:. idiomy) 

- potrafi wypowiedzieć się pisemnie na zadany temat (korzystając ze słownika 

jednojęzycznego) 

 

 

MÓWIENIE 

 

Poziomy wymagań: 

ocena dopuszczająca 
- czasem potrafi przekazać wiadomość ale z trudnościami (można go zrozumieć ale z pewną  trudnością) 

- nie potrafi samodzielnie zbudować spójnej wypowiedzi, potrzebuje pomocy nauczyciela 

- popełnia wiele zauważalnych błędów i nie potrafi ich samodzielnie poprawić 

- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli 

- rzadko zabiera głos w rozmowie, jest mało aktywny w trakcie lekcji 

- z trudem potrafi się komunikować w sytuacjach codziennych 

- popełnia poważne błędy w wymowie 

ocena  dostateczna 
- potrafi czasem przekazać wiadomość 

- potrafi mówić w miarę płynnie 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem ale popełnia wiele zauważalnych błędów, których sam nie 

potrafi skorygować 

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa do wyrażania swojej opinii 

- czasami zabiera głos w rozmowie 

- na ogół radzi sobie z komunikacją w typowych sytuacjach z życia codziennego ale nie radzi  sobie w 

nowych sytuacjach 

ocena  dobra 

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- potrafi mówić płynnie stosując przeważnie poprawną intonację 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy 

- dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażania swoich myśli 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji 

- potrafi swobodnie komunikować się w typowych sytuacjach życiowych 

 

ocena  bardzo dobra 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- mówi płynnie stosując właściwą intonację 

- potrafi zainicjować rozmowę, podtrzymać j ą i zakończyć 

- posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów, które sam potrafi poprawić 

- potrafi zrelacjonować wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości, a także odnieść się do  przyszłości 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i opinii 

- potrafi poradzić sobie z brakiem informacji 

- często zabiera głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji 

- można go zrozumieć bez trudności 

- potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych oraz nowych 



ocena  celująca 
- posługuje się wymową zbliżoną do autentycznej 

- posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający swobodne wypowiadanie się na dowolny  temat 

- korzysta z materiałów autentycznych i potrafi opowiedzieć o przeczytanej książce lub  artykule 

- potrafi się komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji 

 

SŁUCHANIE 

 

Poziomy wymagań: 

ocena  dopuszczająca 
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów 

- potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach i  sporządzić 

notatkę w punktach 

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji 

- potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela ale może potrzebować pomocy lub  podpowiedzi 

ocena dostateczna 
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów podręcznikowych i rozmów 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

- potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

ocena  dobra 
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi rozróżnić dźwięki 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

ocena  bardzo dobra 
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów (jeśli nie ma zewnętrznych  zakłóceń, 

hałasu) 

- potrafi wydobyć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i przekształcić  je w formę 

pisemną 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów 

ocena celująca 

- spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

- bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

  oraz związków przyczynowo – skutkowych nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno– 

leksykalne, wykraczające poza program nauczania 


