Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klas 7-8 zgodny z WSO Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego
Formy oceny wiedzy i umiejętności.
1. Odpowiedzi ustne z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje.
2. Kartkówki – niezapowiedziane 10 minutowe sprawdziany pisemne obejmujące zakres 3
ostatnich lekcji.
3. Kartkówki zapowiedziane – sprawdzające znajomość niewielkich, szczególnie istotnych
partii materiału.
4. Zadania domowe.
5. Dłuższe sprawdziany pisemne - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Ocena semestralna i końcowa(roczna) nie jest wystawiana na podstawie wyliczenia
średniej arytmetycznej ze wszystkich wystawionych ocen. Przy jej wystawianiu bierze się pod
uwagę różną wagę poszczególnych ocen.
Zasady oceniania
1. Uczeń , który opuścił więcej niż 50% zajęć może być niesklasyfikowany.
2. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru (nie dotyczy prac
klasowych)
3. Uczeń ma prawo do poprawienia raz oceny z zapowiedzianego sprawdzianu pisemnego w
ciągu 2 tygodni.
4. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za aktywność na zajęciach
uczeń może uzyskać znak + (5 plusów = ocena bardzo dobra)
5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu i podręcznika (prowadzenie zeszytu
podlega ocenie).
6. W przypadku niezgodności, co do oceny rocznej lub semestralnej uczeń ma prawo do
poprawy i jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej lub odpowiedzi ustnej
obejmującej materiał całego semestru.
Prace pisemne będą oceniane wg następującej skali:
0%-29%- niedostateczny,
30-49 % - dopuszczający
50- 70 % - dostateczny
71- 90 % - dobry
91-99 % - bardzo dobry
100 % -celujący
Sposoby informowania uczniów o ich wynikach w nauce:
1. Ocenę z pracy klasowej uczeń otrzymuje w ciągu 2 tygodni od napisania. Sprawdzone
prace są omawiane na lekcji. Rodzice mają wgląd w prace po wcześniejszym umówieniu się z
nauczycielem. Kartkówki uczeń otrzymuje do domu. Oceny do e-dziennika wpisywane są na
bieżąco.
Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:
1. Podczas zebrań z Rodzicami.
2. Podczas indywidualnych rozmów (po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu).
3. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej i proponowanej ocenie semestralnej
lub końcowej przekazywana jest wychowawcy klasy na miesiąc przed wystawieniem oceny.
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