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___________________________________________________________________________________ 

 

JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI oraz język obcy zawodowy 
___________________________________________________________________________________ 

 

III etap edukacyjny: 

* dla początkujących po szkole podstawowej - III.2.0. (poziom A2)  

* dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej - III.2. (poziom A2+)  

 

IV etap edukacyjny:  

* dla początkujących po gimnazjum – IV.0 (poziom A2+)  

* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym po gimnazjum – IV.1.P  (poziom B1) 
 

I.  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) zostają poinformowani na początku roku szkolnego o wymaganiach, kryteriach i sposobach oceniania uczniów. Uczniowie 

i rodzice (opiekuni prawni)  są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi szkolnymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej szkoły: www.wysocki.edu.pl  

znajdującymi się w zakładce: „O nas”, podzakładce:  „Dokumentacja”, w szczególności ze Statutem Szkoły / § 47 / § 48  / § 53 /.  

 

2. Na lekcjach języka obcego ocenianiu podlegają wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie,  

w szczególności znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, funkcji językowych, wymowa, znajomość ortografii.  

 

3. Postępy w nauce i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:  

a) sprawdzianów;  

b) kartkówek: zapowiedzianych i niezapowiedzianych (z 1−3 ostatnich lekcji);  

c) odpowiedzi ustnych;  

http://www.wysocki.edu.pl/
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d) prac domowych; 

e) prac pisemnych (email, wpis na blogu, rozprawka, artykuł, list formalny i prywatny); 

f) tłumaczenie tekstów; 

g) bieżącej obserwacji: aktywności ucznia na zajęciach, przygotowania do lekcji, etc.  

Każdy uczeń może za pracę na lekcji otrzymać +  . Otrzymana liczba plusów  

skutkuje otrzymaniem oceny zgodnie z tabelą: 

liczba otrzymanych   

+ 

ocena 

5 plusów  bardzo dobry 

4 plusy dobry 

3 plusy i mniej nie podlegają ocenie 

 

h) projektów;  

i) prezentacji multimedialnych;  

j) udziału w konkursach i olimpiadach; 

 

4. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie ocen bieżących, w uwzględnieniem  stopnia opanowania przez ucznia wymagań  określonych  w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej kształcenia w zawodach, realizowanych w danym okresie podlegającym ocenie. 

 

5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę. 

 

6. Nieobecność na zapowiedzianej wcześniej formie sprawdzania wiedzy  i umiejętności jest odnotowana w dzienniku symbolem „ nb” (nieobecność). W przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i przystąpienia do danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie 
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ustalonym z nauczycielem (do 2 tygodni po powrocie ucznia do szkoły). W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel określa termin i formę zaliczenia 

materiału objętego sprawdzianem.  

 

7. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu / kartkówki ocenę negatywną, ma prawo do jej poprawy w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Ponowna ocena 

niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika, przy ocenie dopisujemy komentarz. Ocena poprawiona wpisywana jest z uwzględnieniem trybu „Popraw”. 

 

8. Z uwagi na możliwość poprawy przez ucznia bieżących, cząstkowych ocen nie przewiduje się dodatkowej poprawy na koniec I i II semestru.  

 

9. Prace pisemne i odpowiedzi ustne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej interpretacji procentowej: 

Progi procentowe OCENA 

0–39% niedostateczny 

40–59% dopuszczający 

60–74% dostateczny 

75–89% dobry 

90–97% bardzo dobry 

98–100% celujący  

  

 

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu oraz dwa razy w 

ciągu semestru, w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w tygodniu. Nieprzygotowanie zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym.  

 

11. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej. 
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12. Uczeń oraz rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki itp. Nauczyciel udostępnia sprawdzone prace uczniom podczas lekcji, 

a rodzicom w dniu zabrania lub podczas dni otwartych dla rodziców. 

 

13. W przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany w I semestrze, zobowiązany jest do wykazania się znajomością wiadomości i umiejętności z I semestru w czasie 

trwania II semestru, w formie pisemnej i ustnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

14. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80 proc. (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpił do wymaganych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy, w tym obligatoryjnie do kartkówek i sprawdzianów;  

d) uzyskał ze sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

e) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.  

 

15. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się pisze prace klasowe i kartkówki dostosowywane do jego 

konkretnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.   

 

16. Każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach, z których harmonogramem nauczyciel zapoznaje swoje grupy we wrześniu oraz informuje o zmianie terminu. 

 

17. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego oraz rozporządzeniami MEN. 
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II. OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA OBCEGO OGÓLNEGO ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO 

 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę  programową z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje oryginalne rozwiązania;  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  przedmiotu   w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów w nowych sytuacjach; 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się w wypowiedziach pisemnych i ustnych obowiązującą w danym przedmiocie terminologią. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawach programowych (około 75 proc.); 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 

nauczyciela; 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu 

zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych  (w zakresie odtwarzania 50 proc.), rozumie tylko najważniejsze związki  i 

powiązania logiczne miedzy treściami; 

b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi. 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma niepełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, przy pomocy 

nauczyciela podejmuje próby analizy podstawowych problemów naukowych, posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, 

trudności w formułowaniu myśli; 

c) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 

związków i uogólnień; 

d) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

e) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli. 

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności; 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.  

III.  Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: 
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1. język francuski 

C’est parti ! 1 - Draco (wydawnictwodraco.pl) 

C’est parti ! 2 - Draco (wydawnictwodraco.pl) 

C’est Parti ! 3 - Draco (wydawnictwodraco.pl) 

C’est Parti ! 4 - Draco (wydawnictwodraco.pl) 

 

2. język niemiecki 

 

Szczegółowe wymagania  z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych korzystających z podręcznika Welttour Deutsch 1- Wydawnictwo  Nowa Era : 

plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania.pdf 

 

Szczegółowe wymagania z języka niemieckiego dla uczniów klas drugich korzystających z podręcznika Welttour Deutsch 2- Wydawnictwo  Nowa Era: 

plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania (1).pdf 

 

Szczegółowe wymagania z języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich korzystających  z podręcznika Welttour Deutsch 3 - Wydawnictwo  Nowa Era: 

plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania (2).pdf 

 

Szczegółowe wymagania z języka niemieckiego dla uczniów klas czwartych korzystających  z podręcznika Welttour Deutsch 4 ( rozdziały 1-3) -

Wydawnictwo  Nowa Era: 

szczegolowe-kryteria-oceniania.pdf 

 

Szczegółowe wymagania z języka niemieckiego dla uczniów klas piątych korzystających z podręcznika Welttour Deutsch ( rozdziały 4 –5) -  Wydawnictwo  

Nowa Era: 

szczegolowe-kryteria-oceniania.pdf 

 

3. język rosyjski 

klasa 1 
 opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Olgi Tatarchyk Новый Как раз 1 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego dla 
początkujących w 4letnim liceum ogólnokształcącym i 5letnim technikum własnego autorstwa 

about:blank
about:blank
about:blank
file:///C:/Users/piase/Downloads/plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania.pdf
file:///C:/Users/piase/Downloads/plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania%20(1).pdf
file:///C:/Users/piase/Downloads/plan-wynikowy-ze-szczegolowymi-kryteriami-oceniania%20(2).pdf
file:///C:/Users/piase/Downloads/szczegolowe-kryteria-oceniania.pdf
file:///C:/Users/piase/Downloads/szczegolowe-kryteria-oceniania.pdf
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

1. Это я 

Привет! 
Кто там? 
Что это? 
Как тебя 
зовут? 
Что делать? 
Возраст 

Uczeń potrafi: 

• przywitać się 

i pożegnać 

• stosować 

podstawowe zwroty 

grzecznościowe 

• przedstawić się 

(Меня зовут...) 

• poprawnie 

kaligrafować litery 

rosyjskiego alfabetu 

• kojarzyć głoski z ich 

zapisem graficznym 

• wyrecytować 

z pamięci alfabet 

rosyjski 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych osób 

(imię, imię 

odojcowskie, 

nazwisko, wiek, 

miejsce 

zamieszkania) 

• wymienić nazwy 

wybranych osób 

Uczeń potrafi: 

• dokonać transpozycji 

rosyjskiego tekstu 

drukowanego na tekst 

pisany 

• przeczytać opracowany 

tekst drukowany 

z zaznaczonymi akcentami, 

przestrzegając zasad 

prawidłowej wymowy, 

akcentuacji i intonacji 

• zapisać ze słuchu krótki 

tekst zawierający znane 

słownictwo 

• przedstawić siebie oraz 

wybrane osoby (imię, imię 

odojcowskie, nazwisko) 

• określić miejsce 

zamieszkania (kraj, miasto, 

wieś) oraz wiek wybranych 

osób 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych osób 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące 

wybranych osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego (imię, imię 

odojcowskie, nazwisko, miejsce 

zamieszkania, wiek) oraz 

czynności wykonywanych przez 

te osoby i udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym/ 

czytanym tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

szczegółowe informacje na temat 

wybranych osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego (imię, imię 

odojcowskie, nazwisko, miejsce 

zamieszkania, wiek) oraz 

czynności wykonywanych przez 

te osoby 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych osób oraz 

elementów otaczającego je 

świata  

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat wybranych osób ze 

środowiska rodzinnego  

i szkolnego (imię, imię 

odojcowskie, nazwisko, 

miejsce zamieszkania, wiek) 

oraz czynności wykonywanych 

przez te osoby 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

wybranych osób, elementów 

otaczającego je świata oraz 

wykonywanych przez nie 

czynności, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• określić styl wypowiedzi 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych osób, 

elementów otaczającego je 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wybranych 

osób, elementów otaczającego je 

świata oraz wykonywanych przez 

nie czynności 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego wybranych 

osób, elementów otaczającego je 

świata oraz wykonywanych przez 

nie czynności, używając 

poprawnych struktur 

gramatycznoleksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat wybranych osób, 

elementów otaczającego je świata 

oraz wykonywanych przez nie 

czynności, poprawną pod 

względem 

leksykalnogramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

i przedmiotów ze 

środowiska 

rodzinnego 

i szkolnego 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

czynności 

wykonywanych przez 

wybrane osoby ze 

środowiska 

rodzinnego 

i szkolnego  

 

(imię, imię odojcowskie, 

nazwisko, miejsce 

zamieszkania oraz wiek)  

świata oraz wykonywanych 

przez nie czynności 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 • zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych 

elementów 

otaczającego świata 

oraz podstawowych 

czynności 

wykonywanych przez 

wybrane osoby ze 

środowiska szkolnego 

i rodzinnego 

• stosować liczebniki 

główne (1–100) 

w mianowniku 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych osób (imię, 

imię odojcowskie, 

narodowość, miejsce 

zamieszkania, wiek) 

polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu własnych 

realiów 

• określić podstawowe zajęcia 

i czynności wykonywane 

przez wybrane osoby 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych osób 

ze środowiska rodzinnego 

i szkolnego oraz czynności 

wykonywanych przez te 

osoby 

• sformułować (na podstawie 

wzorca) krótką wypowiedź 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie wysłuchanych tekstów 

dotyczących wybranych osób, 

elementów otaczającego je 

świata oraz wykonywanych przez 

nie czynności 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

na temat wybranych osób 

ze środowiska rodzinnego 

i szkolnego oraz zajęć 

i podstawowych czynności 

wykonywanych przez te 

osoby  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych osób 

ze środowiska rodzinnego 

i szkolnego oraz wybranych 

elementów otaczającego je 

świata 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych osób ze 

środowiska rodzinnego 

i szkolnego oraz  

   wybranych elementów 

otaczającego świata, 

polegającą na 

wprowadzeniu do 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasu 

teraźniejszego 

czasowników I koniugacji 

(читать, писать, делать, 

отвечать, думать, жить) 

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasu 

teraźniejszego 

czasowników II koniugacji 

(говорить, учить) 

• tworzyć i stosować formy 

mianownika, biernika 

i celownika zaimków 

osobowych 

• tworzyć i stosować formy 

imienia odojcowskiego 

 

2. Учёба 

Мои вещи 
Занятия 
Спорт и 
хобби 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

wybranych rzeczy 

osobistych oraz 

przyborów szkolnych 

Uczeń potrafi: 

• określić stan posiadania 

wybranych rzeczy 

osobistych oraz przyborów 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące 

wybranych rzeczy osobistych oraz 

przyborów szkolnych i udzielać na 

nie odpowiedzi 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym tekście 

szczegółowe 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat planu 

dnia/tygodnia wybranych osób 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy 

członków rodziny 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych rzeczy 

osobistych oraz 

przyborów szkolnych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

swojego stanu 

posiadania 

wybranych rzeczy 

osobistych oraz 

przyborów szkolnych 

(У меня есть...) 

• wymienić nazwy dni 

tygodnia 

• wymienić nazwy 

przedmiotów 

szkolnych 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

codziennych 

czynności 

wykonywanych w dni 

szkolnych – własnych oraz 

innych osób 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący stanu 

posiadania, wprowadzając 

do niego własne realia 

• określić podstawowe 

czynności wynikające 

z planu dnia/tygodnia 

• określić czas wykonywania 

podstawowych czynności 

wynikających z planu 

dnia/tygodnia 

• wyodrębnić  

w czytanym/słuchanym  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

podstawowe informacje 

dotyczące planu 

dnia/tygodnia (osoba, 

czynności, czas) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat planu 

dnia/tygodnia polegającą 

na wprowadzeniu do 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

na temat wybranych rzeczy 

osobistych oraz przyborów 

szkolnych 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych rzeczy 

osobistych oraz przyborów 

szkolnych – własnych oraz innych 

osób 

• zadawać pytania dotyczące planu 

dnia/tygodnia i udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

na temat planu dnia/tygodnia 

wybranych osób 

• informacje dotyczące planu 

dnia/tygodnia 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat planu dnia/tygodnia  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

codziennych czynności, 

i wyrażać je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym tekście 

szczegółowe informacje 

dotyczące sposobów 

spędzania czasu wolnego 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksy-

kalnogramatycznymi) 

 na temat sposobu spędzania 

czasu wolnego wybranych 

osób  

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego planu 

dnia/tygodnia, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego planu dnia 

znanego kompozytora, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat zainteresowań 

i sposobów spędzania czasu 

wolnego 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 

opinię na temat sposobów 

spędzania czasu wolnego, 

poprawną pod względem 

leksykalnogramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

robocze oraz w czasie 

wolnym przez 

wybrane osoby ze 

środowiska 

rodzinnego 

i szkolnego 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podstawowych 

codziennych 

czynności 

wykonywanych w dni 

robocze oraz w czasie 

wolnym 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• określić podstawowe 

dyscypliny sportowe oraz 

sposoby spędzania czasu 

wolnego 

• rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu 

dotyczącego planów na weekend 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

zainteresowań i sposobów 

spędzania czasu wolnego 

różnych osób, oraz wyrażać je 

w języku rosyjskim 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 • sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

podstawowych 

codziennych 

czynności 

wykonywanych w dni 

robocze oraz w czasie 

wolnym przez 

wybrane osoby ze 

środowiska szkolnego 

i rodzinnego (imię, 

dzień tygodnia, 

zajęcie) 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

jednostek czasu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

planu dnia i tygodnia 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

planu dnia/tygodnia 

(osoba, czynność, 

dzień i godzina 

rozpoczęcia) 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych 

sposobów spędzania czasu 

wolnego 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sposobów spędzania czasu 

wolnego polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• tworzyć i stosować formy 

formy czasu przyszłego 

złożonego 

• tworzyć i stosować formy 

czasu teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

złożonego czasowników 

zwrotnych заниматься, 

кататься 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat planu dnia/tygodnia 

wybranych osób 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie prostej wypowiedzi 

dotyczącej zajęć i czynności 

wybranych osób 

• zadawać pytania dotyczące 

sposobów spędzania czasu 

wolnego 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

na temat sposobów spędzania 

czasu wolnego wybranych osób 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat zainteresowań i sposobów 

spędzania czasu wolnego 

wybranych osób 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• stosować przyimek у 

z rzeczownikiem lub 

zaimkiem dla 

wyrażenia stanu 

posiadania 

• tworzyć i stosować 

formy mianownika 

i dopełniacza 

zaimków osobowych 

oraz wybranych 

rzeczowników 

• stosować formy 

mianownika zaimków 

dzierżawczych 

3. Город 

Погода 
Транспорт 
Путешествие 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy pór 

roku i miesięcy 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

zjawisk pogodowych 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podstawowych 

zjawisk pogodowych 

Uczeń potrafi: 

• określić swoje ulubione 

pory roku i zjawiska 

pogodowe 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące pór 

roku i zjawisk pogodowych oraz 

udzielać na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie prostej wypowiedzi 

dotyczącej pór roku i zjawisk 

pogodowych 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat pór roku i zjawisk 

pogodowych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat ulubionych pór 

roku i zjawisk pogodowych 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu dotyczącego 

pór roku i zjawisk pogodowych, 

używając poprawnych struktur 

gramatycznoleksykalnych 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

kolorów 

• zrozumieć krótką 

informację na temat 

podstawowych cech 

wybranych 

przedmiotów 

i zjawisk 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

podstawowych cech 

wybranych 

przedmiotów 

(przedmiot, kolor) 

• wymienić nazwy 

wybranych środków 

transportu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podróżowania 

różnymi środkami 

transportu 

dotyczące pór roku 

i zjawisk pogodowych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat pór 

roku i zjawisk pogodowych 

polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów 

własnych 

• określić swoje ulubione 

środki transportu 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące zalet i wad 

wybranych środków 

transportu 

• sformułować (na 

podstawie wypowiedzi 

wzorcowej) krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych środków 

transportu  

(z poznaną wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące pór roku i zjawisk 

pogodowych 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi)  

na temat pór roku i zjawisk 

pogodowych 

• zadawać pytania dotyczące 

ulubionych środków transportu 

oraz udzielać na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(z poznaną wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące zalet i wad wybranych 

środków transportu 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat podróżowania wybranymi 

środkami transportu 

temat pór roku i zjawisk 

pogodowych  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

pór roku i zjawisk 

pogodowych, oraz wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat podróżowania 

wybranymi środkami 

transportu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalnogramatycznymi) na 

temat podróżowania 

wybranymi środkami 

transportu  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

wybranych środków 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat pór roku i zjawisk 

pogodowych poprawną pod 

względem leksykalno- 

-gramatycznym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat podróży 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat podróży, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat przeczytanego tekstu 

dotyczącego podróży Koleją 

Transsyberyjską, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy 

wybranych miejsc – 

celów podróży 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

podróżowania 

(osoba, środek 

transportu, cel 

podróży) 

• stosować formy 

mianownika 

wybranych 

przymiotników 

• określić wybrane miejsca – 

cele podróży 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych 

miejsc – celów podróży 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

podróży polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów 

własnych 

• przeprowadzić rozmowę 

z pracownikiem informacji 

i kasjerem na dworcu 

kolejowym na podstawie 

opracowanego wcześniej 

dialogu wzorcowego 

• sformułować krótką 

informację na temat 

atrakcji turystycznych 

wybranego miasta/wsi 

• zadawać pytania dotyczące 

planowanej podróży oraz udzielać 

na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie prostej wypowiedzi 

dotyczącej miejsca – celu podróży 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące podróży w określone 

miejsce 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat podróży w określone 

miejsce 

transportu, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat podróży w określone 

miejsce 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat podróży w określone 

miejsce 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

podróży w określone miejsce, 

i wyrażać je w języku rosyjskim 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów 

własnych 

• tworzyć i stosować formy 

miejscownika wybranych 

rzeczowników 

• tworzyć i stosować formy 

mianownika i dopełniacza 

liczebników porządkowych 

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasowników 

ruchu (идти, ходить, 

ехать, ездить) w czasie 

teraźniejszym 

4. Еда, 
напитки 

Кафе 
Продукты 
Блюда 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

wybranych lokali 

gastronomicznych 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

potraw i napojów 

• poprosić w lokalu 

gastronomicznym  

Uczeń potrafi: 

• określić swoje ulubione 

potrawy i napoje oraz 

zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić  

w słuchanym/ 

czytanym tekście 

(zawierającym poznane 

wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania o ulubione 

potrawy i napoje wybranych osób 

oraz udzielać na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym/ 

czytanym tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

szczegółowe informacje na temat  

wybranych artykułów 

spożywczych, potraw i  napojów 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe  informacje na 

temat wybranych artykułów 

spożywczych, potraw i 

napojów 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i podtrzymać 

rozmowę dotyczącą ulubionych 

artykułów spożywczych, potraw  

i napojów wybranych osób 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat przeczytanego tekstu 

dotyczącego preferencji 

żywieniowych wybranych osób, 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

o wybraną potrawę  

i napój 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

zamawiania 

podstawowych 

potraw i napojów 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

posiłków 

• wymienić nazwy 

podstawowych typów 

sklepów, w których 

można kupić artykuły 

spożywcze 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

kupowania 

podstawowych 

artykułów 

spożywczych 

• poprosić w sklepie 

spożywczym o 

wybrany artykuł 

dotyczące wybranych 

artykułów spożywczych, 

potraw i napojów 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych artykułów 

spożywczych, potraw  

i napojów, polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące 

przygotowywania 

wybranej potrawy 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

pobytu w lokalu 

gastronomicznym, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• sformułować wypowiedź 

 (z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych artykułów 

spożywczych, potraw i napojów  

• określić kontekst sytuacyjny  

na podstawie prostej wypowiedzi 

dotyczącej pobytu w lokalu 

gastronomicznym 

• rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu 

dotyczącego przygotowywania 

wybranej potrawy 

• tworzyć i stosować formy czasu 

teraźniejszego i przeszłego 

czasowników есть i пить 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza i biernika wybranych 

przymiotników 

gramatycznymi) na temat 

ulubionych artykułów 

spożywczych, potraw i 

napojów wybranych osób  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

artykułów spożywczych, 

potraw i napojów, oraz 

wyrażać je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym  tekście 

szczegółowe  informacje na 

temat  przygotowywania 

wybranej potrawy 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

przygotowywania wybranej 

potrawy  

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym  tekście 

szczegółowe  informacje na 

używając poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat preferencji 

żywieniowych wybranych osób, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat pobytu w lokalu 

gastronomicznym, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu dotyczącego badań 

naukowych nad smakiem, 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• stosować formy 

mianownika 

wybranych 

przymiotników 

• stosować odpowiednie 

zwroty związane ze 

składaniem zamówienia w 

lokalu gastronomicznym 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza i biernika 

wybranych rzeczowników 

w liczbie pojedynczej 

• tworzyć i stosować formy 

czasu teraźniejszego  

i przeszłego czasowników 

любить i хотеть 

temat pobytu w lokalu  

gastronomicznym 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

pobytu w lokalu 

gastronomicznym  

używając poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

5. Человек 

Части тела 
Здоровье 
Характер 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

podstawowych części 

twarzy 

• wymienić nazwy 

podstawowych części 

ciała 

• wymienić kilka cech 

wyglądu zewnętrznego 

człowieka (wzrost, 

sylwetka, kolor oczu i 

włosów) 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wyglądu 

zewnętrznego 

wybranych osób 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu 

zewnętrznego 

własnego i wybranych 

osób (wzrost, 

sylwetka, włosy) 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego wybranych 

osób 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób i 

przedmiotów polegającą 

na udzieleniu odpowiedzi 

na pytania 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące samopoczucia 

wybranych osób 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób i udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu dotyczącego różnic między 

wybranymi osobami 

• wyodrębnić  w 

czytanym/słuchanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące samopoczucia 

wybranych osób 

•  sformułować wypowiedź (z 

niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego wybranych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami gramatycznymi) 

na temat wyglądu 

zewnętrznego wybranych osób  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

dotyczące samopoczucia 

wybranych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami  gramatycznymi) 

na temat samopoczucia  

wybranych osób  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym dotyczącym 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wyglądu 

zewnętrznego oraz cech 

charakteru wybranych osób 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu dotyczącego wyglądu 

zewnętrznego oraz cech 

charakteru, używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat wyglądu zewnętrznego, 

cech charakteru oraz pasji 

wybranych osób, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

symptomów choroby 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

samopoczucia 

własnego i 

wybranych osób 

• wymienić kilka cech 

charakteru 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

cech charakteru 

wybranych osób 

samopoczucia wybranych 

osób, wprowadzając do 

niego własne realia 

• prowadzić rozmowę z 

lekarzem na podstawie 

opracowanego wcześniej 

dialogu wzorcowego 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

dotyczące cech charakteru 

wybranych osób 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat cech 

charakteru wybranych 

osób polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów 

własnych 

• tworzyć i stosować formy 

celownika rzeczowników 

• tworzyć i stosować formy 

celownika przymiotników 

temat samopoczucia wybranych 

osób  

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące cech wybranych osób 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat cech charakteru 

wybranych osób  

• tworzyć i stosować formy stopnia 

wyższego i najwyższego 

wybranych przymiotników 

samopoczucia i wyrażać je w 

języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

dotyczące cech charakteru 

wybranych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno- 

gramatycznymi) na temat cech 

charakteru wybranych osób 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat samopoczucia 

wybranych osób 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat samopoczucia 

wybranych osób 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu dotyczącego samopoczucia 

wybranych osób, używając 

poprawnych struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat samopoczucia 

wybranych osób, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat ankiety dotyczącej cech 

charakteru oraz stylu życia 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

współczesnej młodzieży, używając 

poprawnych struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat cech charakteru oraz 

stylu życia współczesnej 

młodzieży, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

6. Покупки 

Магазины 
Одежда 
Техника 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

wybranych rodzajów 

stoisk, sklepów 

i punktów 

usługowych 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

podstawowe informacje  

dotyczące centrum  

handlowego 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące 

centrum handlowego i udzielać 

na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi dotyczących 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

dotyczące centrum 

handlowego 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat pobytu 

w centrum handlowym 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego centrum 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

elementów odzieży 

oraz rodzajów 

obuwia 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

elementów sprzętu 

komputerowego 

• poprosić w sklepie 

o wybrany artykuł 

i zapytać o jego cenę 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

kupowania 

wybranych artykułów 

przemysłowych 

• zrozumieć krótkie 

komunikaty 

dotyczące wybranych 

zastosowań 

technologii 

informacyjnej w życiu 

codziennym 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

centrum handlowego 

polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

podstawowe  informacje 

dotyczące  ubioru 

wybranych osób 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

ubioru wybranych osób (na 

podstawie słownika 

tematycznego) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

podstawowe informacje  

dotyczące wybranych  

zastosowań technologii  

korzystania z wybranych usług 

w centrum handlowym 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące  ubioru wybranych osób 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno- gramatycznymi) na 

temat ubioru wybranych osób  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych zastosowań 

technologii informacyjnej w życiu 

codziennym 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi  uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych zastosowań 

technologii informacyjnej w życiu 

codziennym 

uchybieniami gramatycznymi) 

na temat centrum handlowego  

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

elementów ubioru, i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat wybranych zastosowań 

technologii informacyjnej 

w życiu codziennym 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami gramatycznymi) 

na temat wybranych 

zastosowań technologii 

informacyjnej w życiu 

codziennym 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

wybranych zastosowań 

handlowego, używając 

poprawnych struktur 

gramatycznoleksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat pobytu w centrum 

handlowego, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat ubioru 

wybranych osób 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu dotyczącego ubioru 

wybranych osób, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat ubioru wybranych osób, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

informacyjnej w życiu 

codziennym 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych zastosowań 

technologii informacyjnej 

w życiu codziennym 

polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

problemów ze 

stosowaniem technologii 

informacyjnej w życiu 

codziennym, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza liczby mnogiej 

wybranych rzeczowników 

• tworzyć i stosować formy 

czasu teraźniejszego 

przeszłego i przyszłego 

wybranych czasowników 

• tworzyć i stosować formy trybu 

rozkazującego wybranych 

czasowników 

technologii informacyjnej, 

i wyrażać je w języku rosyjskim 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat zastosowań 

technologii informacyjnej w życiu 

codziennym 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego zastosowań 

technologii informacyjnej w życiu 

codziennym, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat zastosowań technologii 

informacyjnej w życiu 

codziennym, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

dokonanych 

i niedokonanych 

7. Общество 

Страна 
СМИ 
Искусство 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

wybranych 

elementów 

krajobrazu 

• wymienić nazwy 

wybranych krajów 

i ich mieszkańców 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

kierunków 

geograficznych 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych 

elementów 

krajobrazu oraz 

miejsc, w których one 

się znajdują 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe  informacje 

dotyczące  wybranych 

niezwykłych elementów 

krajobrazu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych elementów 

krajobrazu polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy)  

podstawowe  informacje 

dotyczące  wybranych 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania dotyczące 

wybranych krajów oraz 

elementów krajobrazu i udzielać 

na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny na 

podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi dotyczących 

wybranych krajów i elementów 

krajobrazu 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące  wybranych krajów 

i niezwykłych elementów 

krajobrazu 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

temat wybranych krajów oraz 

elementów krajobrazu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno- 

gramatycznymi) na temat 

wybranych krajów oraz 

elementów krajobrazu 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym, dotyczącym 

wybranych elementów 

krajobrazu, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje na 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wybranych 

krajów, ich mieszkańców oraz 

elementów krajobrazu 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat wybranych krajów, ich 

mieszkańców oraz elementów 

krajobrazu, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego państw, 

których symbolami są zwierzęta, 

używając poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy 

wybranych gatunków 

zwierząt 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

zwierząt – symboli 

wybranych państw 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

środków masowego 

przekazu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych środków 

masowego przekazu 

• wymienić nazwy 

podstawowych 

dziedzin kultury 

i sztuki 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych tekstów 

kultury 

• tworzyć i stosować 

formy liczby mnogiej 

państw oraz ich 

mieszkańców 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych państw oraz ich 

mieszkańców polegającą 

na udzieleniu odpowiedzi 

na pytania 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej wyrazy) 

podstawowe informacje 

zawarte w wiadomościach 

z wybranych dziedzin życia 

• sformułować krótką 

wypowiedź – opinię na 

temat wybranych środków 

masowego przekazu, 

z wykorzystaniem zestawu 

wyrażeń przydatnych 

w dyskusji 

• modyfikować dialog 

wzorcowy, dotyczący 

uczestnictwa 

temat wybranych krajów 

i elementów krajobrazu 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych państw oraz 

ich mieszkańców 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi) na 

temat wybranych państw oraz ich 

symboli  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe informacje 

zawarte w wiadomościach 

z wybranych dziedzin życia 

• sformułować wypowiedź – opinię 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi)  

na temat wybranych środków 

masowego przekazu  

temat wybranych państw oraz 

ich mieszkańców 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami gramatycznymi) 

na temat wybranych państw 

oraz ich mieszkańców  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

zawarte w wiadomościach 

z wybranych dziedzin życia 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno- gramatycznymi) na 

temat wybranych środków 

masowego przekazu 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wybranych 

środków masowego przekazu 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat wybranych środków 

masowego przekazu, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu dotyczącego cenzury 

w środkach masowego przekazu, 

używając poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wybranych 

wydarzeń kulturalnych 

• sformułować dłuższą wypowiedź 

na temat wybranych wydarzeń 

kulturalnych oraz tekstów kultury, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym 
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Nazwa 
działu 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

wybranych 

rzeczowników 

w wydarzeniach 

kulturalnych, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• sformułować krótką 

wypowiedź – opinię na 

temat wybranych 

wydarzeń kulturalnych (na 

podstawie słownika 

tematycznego) 

• tworzyć i stosować formy 

narzędnika liczby 

pojedynczej i mnogiej 

wybranych rzeczowników 

• tworzyć i stosować formy 

narzędnika liczby 

pojedynczej i mnogiej 

wybranych przymiotników 

• zadawać pytania dotyczące 

wybranych wydarzeń kulturalnych 

i udzielać na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny  

na podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi dotyczących 

wybranych wydarzeń 

kulturalnych 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym  tekście 

(zawierającym poznane wcześniej 

wyrazy)  szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych wydarzeń 

kulturalnych 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-gramatycznymi)  

na temat wybranych wydarzeń 

kulturalnych 

• tworzyć i stosować formy czasu 

teraźniejszego i przyszłego 

prostego wybranych 

czasowników, w których następuje 

wymiana głosek w temacie 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu dotyczącego 

wybranych wydarzeń kulturalnych 

oraz tekstów kultury, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Klasa 2 opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Olgi Tatarchyk Как раз 2 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego jako drugiego 

języka obcego dla początkujących w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum własnego autorstwa. 

 

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

1. ЛЮДИ И ВЕЩИ 

 

Личные данные  

 

В классе 

 

Моя семья 

Uczeń potrafi: 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych osób 

(imię, imię odojcowskie, 

nazwisko, wiek, narodowość, 

miejsce zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych osób (imię, imię 

odojcowskie, nazwisko, wiek, 

narodowość, miejsce 

zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail) 

• wymienić nazwy wybranych 

czynności wykonywanych 

przez osoby ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego   

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych 

czynności wykonywanych 

Uczeń potrafi: 

• zapytać rozmówcę o 

podstawowe dane 

personalne wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe  

informacje dotyczące 

personaliów wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

• modyfikować wzorzec 

ankiety dotyczącej zapisu 

na kurs językowy, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące danych 

personalnych wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

oraz udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

personaliów wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

• wyselekcjonować ze 

słuchanego/czytanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

danych personalnych 

oraz życiorysu 

wybranych osób ze 

środowiska rodzinnego i 

szkolnego 

• przetwarzać treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

osób ze środowiska 

szkolnego i rodzinnego, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat personaliów 

oraz życiorysu wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

• swobodnie wypowiedzieć 

się (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych) na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

personaliów oraz 

życiorysu wybranych 

osób ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego  

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat sprzętów, 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

przez osoby ze środowiska 

szkolnego i rodzinnego 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych czynności 

wykonywanych przez osoby 

ze środowiska szkolnego i 

rodzinnego (osoba, czynność 

lub rodzaj zajęć) 

• wymienić nazwy wybranych 

przyborów szkolnych i rzeczy 

osobistych oraz określić ich 

podstawowe cechy (kolor, 

wielkość) 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych 

przyborów szkolnych i rzeczy 

osobistych oraz ich 

podstawowych cech (kolor, 

wielkość) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych przyborów 

szkolnych  i rzeczy osobistych 

oraz ich podstawowych cech 

(kolor, wielkość) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

personaliów wybranych 

osób 

• sformułować (na 

podstawie wzorca) krótką 

wiadomość e-mail 

dotyczącą chęci 

uczestnictwa w kursie 

językowym  

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

wykonywanych przez 

osoby ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

przyborów szkolnych 

oraz wybranych sprzętów 

i rzeczy osobistych 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

na temat przyborów 

szkolnych oraz 

wybranych sprzętów  

i rzeczy osobistych  

• wyselekcjonować z 

czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

członków rodziny oraz 

wybranych wydarzeń  

z ich życiorysu 

• sformułować wypowiedź 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

danych  personalnych 

oraz życiorysu 

wybranych osób ze 

środowiska szkolnego i 

rodzinnego  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/ 

czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

na temat sprzętów, 

przyborów szkolnych 

oraz wybranych rzeczy 

osobistych 

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym sprzętów, 

przyborów szkolnych 

oraz wybranych rzeczy 

osobistych, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

przyborów szkolnych 

oraz wybranych rzeczy 

osobistych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sprzętów, przyborów 

szkolnych oraz 

wybranych rzeczy 

osobistych, poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych) na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

publikowania przez 
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• podać nazwy członków 

najbliższej rodziny (stopień 

pokrewieństwa) oraz 

wybranych wydarzeń  

z ich życiorysu 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące członków rodziny 

oraz wybranych wydarzeń  

z ich życiorysu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

członków rodziny oraz 

wybranych wydarzeń z ich 

życiorysu (osoba, stopień 

pokrewieństwa, wybrane 

wydarzenie) 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza, celownika  

i biernika liczby pojedynczej 

zaimków osobowych  

• stosować liczebniki główne 

(1–1000) w mianowniku 

• stosować formy mianownika 

liczb pojedynczej i mnogiej 

zaimków osobowych i 

dzierżawczych 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania) na temat 

wybranych czynności 

wykonywanych przez 

osoby ze środowiska 

rodzinnego i szkolnego  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

przyborów szkolnych  

i wybranych rzeczy 

osobistych oraz ich 

podstawowych cech 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przyborów szkolnych  

i wybranych rzeczy 

osobistych oraz ich 

podstawowych cech  

członków rodziny oraz 

wybranych wydarzeń z 

ich życiorysu  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych/ 

przeczytanych tekstów 

dotyczących wybranych 

osób ze środowiska 

szkolnego  

i rodzinnego 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sprzętów, przyborów 

szkolnych oraz 

wybranych rzeczy 

osobistych  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

rodziców zdjęć dzieci  

w mediach 

społecznościowych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

publikowania przez 

rodziców zdjęć dzieci  

w mediach 

społecznościowych, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 (na podstawie słowniczka 

tematycznego) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

członków rodziny oraz 

wybranych wydarzeń  

z ich życiorysu 

• prowadzić z 

koleżanką/kolegą 

rozmowę (na podstawie 

wzorca) dotyczącą 

członków rodziny oraz 

wybranych wydarzeń  

z ich życiorysu  

• określać daty 

• tworzyć i stosować formy 

mianownika, dopełniacza i 

miejscownika liczebników 

porządkowych rodzajów 

męskiego i nijakiego 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza, celownika i 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

biernika liczby mnogiej 

zaimków osobowych  

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasowników 

учиться  

i учить w liczbach 

pojedynczej i mnogiej 

• stosować liczebniki 

główne (1000–1000 000) 

w mianowniku 

• dobierać antonimy  

do wybranych 

przymiotników 

2. ДОМ 

 

Мой район 

 

Моя комната 

 

Мебель 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy wybranych 

rodzajów domów i mieszkań 

• podać nazwy podstawowych 

elementów otoczenia domu 

• podać nazwy poszczególnych 

kondygnacji 

• wymienić nazwy 

poszczególnych pomieszczeń 

w mieszkaniu/domu 

• wymienić nazwy 

podstawowych elementów 

wyposażenia poszczególnych 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące 

domu/mieszkania, jego 

położenia i otoczenia 

oraz udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyselekcjonować z 

czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz 

otoczenia 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia  

(z niewielkimi  

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia 

• swobodnie wypowiedzieć 

się (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych) na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pomieszczeń 

domu/mieszkania  

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące mieszkania/domu 

(rodzaj domu/mieszkania, 

kondygnacja, pomieszczenia, 

podstawowe elementy 

wyposażenia) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

mieszkania/domu (rodzaj 

domu/mieszkania, 

kondygnacja, pomieszczenia, 

podstawowe elementy 

wyposażenia) 

• stosować przysłówki miejsca: 

здесь, тут, там, справа, 

слева 

 

• sformułować (na 

podstawie opracowanego 

wzorca) krótką 

wypowiedź na temat 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania) na temat 

preferencji dotyczących 

miejsca zamieszkania  

• wyodrębnić  

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 

elementów ich 

wyposażenia 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

poszczególnych 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami  leksykalno-

gramatycznymi)  

na temat 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia  

• sformułować krótką 

wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

preferencji dotyczących 

miejsca zamieszkania  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi na 

temat domu/mieszkania 

• wyselekcjonować z 

czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

preferencji dotyczących 

miejsca zamieszkania  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 

domu/mieszkania, jego 

położenia oraz otoczenia    

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

preferencji dotyczących 

miejsca zamieszkania, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych) na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pomieszczeń domu/ 

mieszkania oraz 

elementów ich 

wyposażenia (polegającą 

na wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) 

• wyodrębnić  

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

wykonywanych w domu 

oraz problemów 

związanych z 

domem/mieszkaniem 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) na temat 

wybranych czynności 

poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 

elementów ich 

wyposażenia 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 

elementów ich 

wyposażenia  

• wyselekcjonować z 

czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

wybranych czynności 

wykonywanych w domu 

oraz problemów 

związanych  

z domem/mieszkaniem 

elementów ich 

wyposażenia 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) na 

temat poszczególnych 

pomieszczeń 

domu/mieszkania oraz 

elementów ich 

wyposażenia, 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

wykonywanych w domu 

oraz problemów 

związanych z 

domem/mieszkaniem 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

elementów ich 

wyposażenia  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

czynności wykonywanych 

w domu oraz problemów 

związanych z 

domem/mieszkaniem, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego powieści 

satyrycznej 12 стульев, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

wykonywanych w domu 

oraz problemów 

związanych  

z domem/mieszkaniem    

• stosować przysłówki 

miejsca: внизу, 

наверху, вверху 

• stosować przyimki  

в, на z rzeczownikiem  

i przymiotnikiem  

w miejscowniku w celu 

określenia miejsca,  

w którym znajdują się 

osoby i przedmioty 

• stosować przyimki у, 

около z rzeczownikiem i 

przymiotnikiem w 

dopełniaczu w celu 

określenia miejsca,  

w którym znajdują się 

osoby i przedmioty 

• stosować przyimki 

перед, под, за, между 

z rzeczownikiem  

i przymiotnikiem  

w narzędniku w celu 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

na temat wybranych 

czynności wykonywanych 

w domu oraz problemów 

związanych z 

domem/mieszkaniem, 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

 

na temat wybranych 

czynności 

wykonywanych w domu 

oraz problemów 

związanych z 

domem/mieszkaniem 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

określenia miejsca,  

w którym znajdują się 

osoby i przedmioty 

3. РАБОТА 

 

Профессии 

 

Деньги 

 

Бизнес и мечты 

Uczeń potrafi: 

• podać nazwy wybranych 

zawodów, związanych  

z nimi podstawowych 

czynności oraz miejsc pracy 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych 

zawodów, związanych z nimi 

czynności oraz miejsc pracy 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat pracy 

wybranych osób (osoba, 

zawód, czynność, miejsce 

pracy) 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące pierwszych 

zarobionych pieniędzy  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy (osoba, miejsce 

i czas pracy, kwota) 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych zawodów, 

związanych z nimi 

podstawowych czynności 

oraz miejsc pracy 

• sformułować (na 

podstawie planu w formie 

pytań) krótką wypowiedź 

na temat wybranych 

zawodów, związanych z 

nimi podstawowych 

czynności oraz miejsc 

pracy 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu 

Uczeń potrafi: 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej zawodów, 

związanych z nimi 

czynności oraz miejsc 

pracy 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

zawodów, związanych z 

nimi czynności oraz 

miejsc pracy 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

na temat zawodów, 

związanych z nimi 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

zawodów, związanych z 

nimi czynności oraz 

miejsc pracy wybranych 

osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

na temat  zawodów, 

związanych z nimi 

czynności oraz miejsc 

pracy wybranych osób  

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym zawodów, 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat zawodów, 

związanych z nimi 

czynności oraz miejsc 

pracy wybranych osób  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego zawodów, 

związanych z nimi 

czynności oraz miejsc 

pracy wybranych osób, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zawodów, związanych z 

nimi czynności oraz 

miejsc pracy wybranych 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wymienić nazwy wybranych 

pomysłów na biznes 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące pomysłów na 

biznes 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

pomysłów na biznes 

wybranych osób (osoba, 

rodzaj biznesu, miejsce pracy) 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego  

i przeszłego czasownika 

работать w połączeniu  

z rzeczownikami  

w narzędniku 

• tworzyć i stosować formy 

trybu przypuszczającego 

czasownika хотеть   

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy 

• wyodrębnić  

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

pomysłów na biznes 

wybranych osób 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy oraz pomysłów 

na biznes (polegającą  

na wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) 

czynności oraz miejsc 

pracy wybranych osób   

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

pomysłów na biznes 

wybranych osób 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

na temat pierwszych 

zarobionych pieniędzy 

oraz pomysłów na biznes 

wybranych osób 

związanych z nimi 

czynności oraz miejsc 

pracy 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

pomysłów na biznes 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

na temat pierwszych 

zarobionych pieniędzy 

oraz pomysłów na 

biznes  

 

osób, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego 

społecznościowego 

finansowania projektów 

(crowdfunding), używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat pierwszych 

zarobionych pieniędzy 

oraz pomysłów na biznes 

wybranych osób  
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego  

i przeszłego wybranych 

czasowników 

• tworzyć i stosować formy 

trybu przypuszczającego 

czasowników   

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego pierwszych 

zarobionych pieniędzy 

oraz pomysłów na biznes 

wybranych osób, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

pierwszych zarobionych 

pieniędzy oraz pomysłów 

na biznes wybranych 

osób, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego dnia pracy 

społecznej (субботник), 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

4. СПОРТ 

 

Физкультура 

 

Альпинизм 

 

Здоровье 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy popularnych 

dyscyplin sportowych oraz 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

• wymienić nazwy wybranych 

obiektów sportowych 

• wymienić nazwy wybranych 

elementów sprzętu 

sportowego 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące uprawiania sportu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

uprawiania sportu (osoba, 

uprawiane dyscypliny, sprzęt 

sportowy) 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

popularnych dyscyplin 

sportowych oraz 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

popularnych dyscyplin 

sportowych oraz 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

(polegającą na 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania o 

dyscypliny sportowe i 

wybrane rodzaje 

aktywności fizycznej oraz 

udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

popularnych dyscyplin 

sportowych oraz 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/ czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

dyscyplin sportowych i 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

dyscyplin sportowych 

oraz wybranych 

rodzajów aktywności 

fizycznej  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować  

i podtrzymać rozmowę 

dotyczącą uprawiania 

sportu 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego uprawiania 

sportu oraz jego wpływu 

na zdrowie człowieka, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat roli 

sportu w życiu człowieka, 

poprawną pod względem 
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• podać nazwy wybranych 

elementów wyposażenia 

apteczki 

• zrozumieć krótkie infor- 

macje dotyczące środków 

stosowanych na wybrane 

dolegliwości 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

środków stosowanych na 

wybrane dolegliwości (osoba, 

rodzaj dolegliwości, 

zastosowany środek) 

• stosować przyimek по  

z rzeczownikami  

w celowniku w celu 

wyrażenia źródła informacji 

(по интернету,  

по телевизору) oraz 

dziedziny  

(по физкультуре,  

по волейболу) 

wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

wyprawy górskiej 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyprawy górskiej 

(polegającą na 

wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

• sformułować wypowiedź  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) na temat 

popularnych dyscyplin 

sportowych oraz 

wybranych rodzajów 

aktywności fizycznej 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej uprawiania 

sportu 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

wyprawy górskiej 

• sformułować wypowiedź 

na temat wyprawy 

górskiej  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym uprawiania 

sportu i wyrażać je w 

języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wyprawy górskiej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wyprawy górskiej (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

uprawiania sportu oraz 

jego wpływu  

na zdrowie człowieka 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego filmu 

(biografii) poświęconemu 

wybitnemu hokeiście, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranego sportowca, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 
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wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

zawartości apteczki oraz 

środków stosowanych na 

wybrane dolegliwości  

• modyfikować wzorzec 

dialogu dotyczący 

zawartości apteczki oraz 

środków stosowanych na 

wybrane dolegliwości, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• tworzyć i stosować formy 

celownika liczb 

pojedynczej i mnogiej 

rzeczowników, 

przymiotników oraz 

zaimków osobowych  

 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje na temat 

uprawiania sportu oraz 

jego wpływu na zdrowie 

człowieka  

• sformułować wypowiedź 

na temat uprawiania 

sportu oraz jego wpływu 

na zdrowie człowieka  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• tworzyć i stosować formy 

stopnia wyższego 

przymiotników  

i przysłówków 

 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

uprawiania sportu oraz 

jego wpływu na zdrowie 

człowieka  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

5. УСЛУГИ Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 

Интернет-магазин 

  

Аренда 

 

Объявления 

• podać nazwy wybranych 

zakładek ze strony sklepu 

internetowego 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące zawartości 

wybranych zakładek sklepu 

internetowego 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie 

internetowym (rodzaj 

towaru, forma płatności, 

sposób dostawy) 

• podać nazwy podstawowych 

form czasowego płatnego 

użytkowania cudzej własności 

• podać nazwy wybranych 

rzeczy, które można 

wypożyczyć/wynająć  

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące 

wypożyczanych/wynajmowan

ych przedmiotów (cena, 

wielkość, czas użytkowania) 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

zawartości wybranych 

zakładek sklepu 

internetowego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie 

internetowym (polegającą 

na wprowadzeniu  

do opracowanego 

wcześniej tekstu realiów 

własnych) 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu  

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

• zadawać pytania 

dotyczące sklepu 

internetowego 

i udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić 

 w słuchanym/ czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

zakupów w sklepie 

internetowym 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

zakupów w sklepie 

internetowym 

• wyodrębnić  

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

zakupów w sklepie 

internetowym 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie 

internetowym (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wypożyczania/wynajmo

wania wybranych rzeczy 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wypożyczania/wynajmo

wania wybranych rzeczy 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat sklepów 

internetowych 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego zakupów w 

sklepie internetowym, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepach 

internetowych, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 
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wypożyczenia/wynajmu 

wybranych przedmiotów 

(cena, wielkość, czas 

użytkowania) 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące oferowanych usług 

(rodzaj usługi, cena) 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

oferowanych usług (rodzaj 

usługi, cena) 

• zapytać o godzinę 

• odpowiedzieć na pytanie  

o godzinę (oficjalnie) 

• stosować formy mianownika 

liczebników głównych w 

połączeniu  

z rzeczownikami  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

złożonego czasowników 

покупать i арендовать 

• tworzyć i stosować formy 

czasu przeszłego czasownika 

купить 

wypożyczania/wynajmu 

wybranych rzeczy 

• modyfikować wzorzec 

dialogu dotyczący 

wypożyczania/wynajmu 

wybranych rzeczy, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

wypożyczania różnych 

przedmiotów (polegającą  

na wprowadzeniu  

do czytanego tekstu 

realiów własnych) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

oferowanych usług 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

wypożyczania/wynajmow

ania wybranych rzeczy 

• sformułować wypowiedź 

na temat 

wypożyczania/wynajmow

ania wybranych rzeczy (z 

niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

korzystania  

z wybranych usług 

• sformułować wypowiedź 

na temat korzystania  

z wybranych usług  

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym zakupów i 

wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

korzystania  

z wybranych usług 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania  

z wybranych usług  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego 

wypożyczania/wynajmow

ania różnych rzeczy, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wypożyczania/wynajmow

ania różnych rzeczy, 

poprawną pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• zainicjować  

i poprowadzić rozmowę 

na temat korzystania  

z wybranych usług 
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 pytania) na temat 

oferowanych usług  

• odpowiedzieć na pytanie 

o godzinę (potocznie) 

• tworzyć i stosować formy 

dopełniacza liczebników 

głównych 

• tworzyć i stosować formy 

czasu przyszłego prostego 

czasowników купить, 

взять, снять, сдать 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

złożonego czasowników 

брать, снимать, 

сдавать 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• stosować formy 

dopełniacza liczebników 

głównych w połączeniu  

z rzeczownikami  

 

• swobodnie wypowiedzieć 

się  

na temat wysłuchanego 

/przeczytanego tekstu 

dotyczącego korzystania 

z wybranych usług, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

Счастье можно 

купить?, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat roli 

pieniędzy w życiu 

człowieka, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 
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różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

 

6. ПРИРОДА 

 

Животные 

 

Парки  

 

Экология 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy wybranych 

gatunków zwierząt i roślin 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych 

zwierząt i roślin 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat parku 

narodowego (nazwa, 

położenie, główne gatunki 

roślin i zwierząt) 

• wymienić nazwy wybranych 

czynności/działań związanych 

z ekologicznym stylem życia 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące postaw 

proekologicznych  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat postaw 

proekologicznych (osoba, 

czynność/działanie) 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

parku narodowego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

parku narodowego 

(polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania)  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu  

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące parku 

narodowego i udzielać na 

nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w 

słuchanym/ czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

parku narodowego 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

parku narodowego 

• sformułować wypowiedź 

na temat parku 

narodowego  

(z niewielkimi 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

dotyczące parku 

narodowego 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

parku narodowego  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

postaw 

proekologicznych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

postaw 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować  

i poprowadzić rozmowę 

na temat parków 

narodowych 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego parku 

narodowego, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

parku narodowego, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 
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informacje dotyczące 

postaw proekologicznych 

• wypełnić ankietę 

dotyczącą ochrony 

przyrody 

• sformułować  

(na podstawie wyników 

ankiety) krótką 

wypowiedź dotyczącą 

swojej postawy wobec 

przyrody  

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

sklepu ekologicznego 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sklepu ekologicznego 

(polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania) 

• tworzyć i stosować formy 

biernika rzeczowników 

żywotnych i nieżywotnych 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

postaw proekologicznych 

• sformułować wypowiedź 

na temat ekologicznego 

stylu życia (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

sklepu ekologicznego 

• sformułować wypowiedź 

na temat sklepu 

ekologicznego (z 

niewielkimi uchybieniami 

proekologicznych  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym zachowań 

proekologicznych  

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

sklepu ekologicznego 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sklepu ekologicznego (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

 

wykraczających poza 

program 

• zainicjować  

i poprowadzić rozmowę 

na temat postaw 

proekologicznych 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego 

/wysłuchanego tekstu 

dotyczącego postaw 

proekologicznych, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego listu do 

redakcji, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ochrony przyrody 

i postaw 
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• stosować przysłówki 

miejsca i kierunku здесь, 

там, сюда, туда, 

отсюда, оттуда 

• tworzyć i stosować formy 

biernika przymiotników 

 

leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

 

proekologicznych, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

 

7. ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Экскурсия 

 

Еда 

 

Сувениры 

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

podstawowych rodzajów 

wędrówek/wyjazdów  

w celach turystycznych 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące 

wędrówek/wyjazdów  

w celach turystycznych 

(osoba, rodzaj wyjazdu, 

miejsce, środek transportu) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wędrówki/wyjazdu  

w celach turystycznych 

(osoba, rodzaj wyjazdu, 

miejsce, środek transportu) 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

wycieczek po Petersburgu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wycieczki (polegającą na 

wprowadzeniu  

do czytanego tekstu 

realiów własnych) 

• wyodrębnić  

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące 

wędrówki/wyjazdu 

turystycznego i udzielać 

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w 

słuchanym/ czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

wycieczek 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

wycieczek 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wycieczek 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wycieczki  

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

tradycyjnych potraw 

kuchni rosyjskiej 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować i 

poprowadzić rozmowę 

na temat 

wędrówek/wyjazdów  

w celach turystycznych  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego wycieczki, 

używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wycieczki, wyróżniającą 

się płynnością, 
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• podać nazwy wybranych 

tradycyjnych potrawy kuchni 

rosyjskiej 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące wybranych 

rosyjskich potraw (nazwa, 

podstawowe składniki) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych rosyjskich potraw 

(nazwa, podstawowe 

składniki) 

• zamówić w restauracji  

coś do jedzenia i picia  

• wymienić nazwy popularnych 

pamiątek  

z Rosji 

• zrozumieć krótkie informacje 

dotyczące kupowania 

popularnych pamiątek z Rosji 

(osoba, pamiątki, liczba) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

kupowania popularnych 

pamiątek z Rosji (osoba, 

pamiątki, liczba) 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

tradycyjnych rosyjskich 

potraw 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania) na temat 

wybranych potraw  

• modyfikować wzorzec 

dialogu dotyczący 

zamawiania potraw i 

napojów, wprowadzając 

do niego własne realia 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

popularnych pamiątek  

z Rosji 

• modyfikować wzorzec 

dialogu dotyczący 

kupowania pamiątek, 

• sformułować wypowiedź 

na temat wycieczki (z 

niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

tradycyjnych potraw 

rosyjskich 

• sformułować wypowiedź 

na temat tradycyjnych 

potraw rosyjskich (z 

niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

tradycyjnych potraw 

kuchni rosyjskiej (z 

niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym 

tradycyjnych potraw 

kuchni rosyjskiej i 

wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

pamiątek z Rosji 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

pamiątek z Rosji  

(z niewielkimi 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego wybranych 

potraw, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych potraw, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• zainicjować  

i poprowadzić rozmowę 

na temat kupowania 

pamiątek 
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wprowadzając do niego 

własne realia 

• sformułować krótką 

wypowiedź (polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania) na temat 

kupowania pamiątek  

• tworzyć i stosować formy 

zaimka zwrotnego себя i 

wyrażenia друг друга 

• stosować rzeczowniki 

rosyjskie, których polskie 

odpowiedniki różnią się 

od nich rodzajem 

popularnych pamiątek z 

Rosji 

• sformułować wypowiedź 

na temat popularnych 

pamiątek z Rosji (z 

niewielkimi uchybieniami 

leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego 

czasowników 

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego  

z wyrazami пусть, 

давай(те) 

 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym pamiątek z 

Rosji i wyrażać je  

w języku rosyjskim 

 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego 

/wysłuchanego tekstu 

dotyczącego wybranych 

pamiątek, używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

kupowania pamiątek, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

 

 

Klasa 3  
opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Как раз 3 autorstwa Olgi Tatarchyk oraz Programu nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego  
dla początkujących w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum własnego autorstwa. 
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1. КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
На уроке  
Просыпаться  
Планирование  

Uczeń potrafi:  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

sytuacji komunikacyjnych 

związanych z życiem 

szkolnym  

• sformułować krótkie 

wypowiedzi – reakcje 

dotyczące wybranych 

sytuacji komunikacyjnych 

związanych z życiem 

szkolnym  

• podać nazwy wybranych 

czynności dnia 

powszedniego, 

wykonywanych przez 

osoby ze środowiska 

szkolnego i rodzinnego  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

wykonywanych przez 

osoby ze środowiska 

szkolnego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych czynności 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

sytuacji z życia szkolnego  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

wybranych sytuacji 

z życia szkolnego 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• określić główną myśl 

wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

dnia powszedniego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące wybranych 

sytuacji z życia szkolnego 

oraz udzielać na nie  

odpowiedzi  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych sytuacji 

z życia szkolnego  

• wyselekcjonować ze 

słuchanego/czytanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

dnia powszedniego  

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

czynności dnia 

powszedniego 

(z niewielkimi 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe  

informacje na temat  

sytuacji z życia szkolnego  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

sytuacji z życia szkolnego, 

i wyrażać je w języku  

rosyjskim  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sytuacji z życia szkolnego 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

czynności dnia 

powszedniego  

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat sytuacji z życia 

szkolnego  

•  swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

sytuacji z życia szkolnego 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat czynności dnia 

powszedniego  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

czynności dnia 

powszedniego (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 
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wykonywanych przez 

osoby ze środowiska 

szkolnego (osoba, 

czynność lub rodzaj zajęć)  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

planów na najbliższą 

przyszłość 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

planów na najbliższą 

przyszłość (osoba, czas, 

planowana czynność, 

zajęcie)  

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasowników: 

просыпаться, 

одеваться, заниматься, 

ложиться w liczbach 

pojedynczej i mnogiej 

czynności dnia 

powszedniego 

wybranych osób 

(polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

planów na najbliższą 

przyszłość  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

planów na najbliższą 

przyszłość (wprowadzając 

do niego własne realia)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

wyrazy) podstawowe 

informacje dotyczące 

technik efektywnego 

uczenia się  

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych 

/przeczytanych tekstów 

dotyczących wybranych 

czynności dnia 

powszedniego  

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

planów na najbliższą 

przyszłość  

• sformułować wypowiedź 

na temat planów na 

najbliższą przyszłość 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym czynności 

dnia powszedniego, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

czynności dnia 

powszedniego 

(z niewielkimi 

uchybieniami  

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe  

informacje na temat  

planów na najbliższą 

przyszłość  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym planów  

na najbliższą przyszłość, 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować i podtrzymać 

rozmowę dotyczącą 

planów na najbliższą 

przyszłość  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

planów na najbliższą 

przyszłość (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

technik efektywnego 

uczenia się (używając 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sposobów efektywnego 

uczenia się (polegającą 

na wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• tworzyć i stosować formy 

osobowe czasowników, 

których odpowiedniki 

w języku polskim nie 

mają formy zwrotnej 

(возвращаться, 

переписываться, 

тренироваться) 

i odwrotnie (спешить, 

опаздывать)  

• stosować przyimki: после, 

за, через, с... до... dla 

określenia relacji 

czasowych 

wyrazy) szczegółowe 

informacje dotyczące 

technik efektywnego 

uczenia się  

• sformułować wypowiedź 

na temat sposobów 

efektywnego uczenia się 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

i wyrażać je w języku  

rosyjskim  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

planów na najbliższą 

przyszłość (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

sposobów efektywnego 

uczenia się  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sposobów efektywnego 

uczenia się (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sposobów efektywnego 

uczenia się (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zrozumieć autentyczny 

tekst dotyczący życia 

kosmonautów na orbicie 

i przekazać jego treść 

2. ТЕХНОЛОГИИ  
Настройки  
Соцсети  
Телефон  

Uczeń potrafi:  

• podać nazwy wybranych 

urządzeń technicznych  

• określić wybrane 

aplikacje, funkcje lub 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić w czytanym 

/słuchanym tekście  

(zawierającym poznane 

wcześniej słownictwo) 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące telefonu 

i komputera (wybrane 

funkcje, operacje 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat korzystania 

z telefonu i komputera   
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

operacje, na podstawie 

symbolizujących je ikon  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

korzystania z telefonu 

i komputera  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

korzystania z telefonu 

i komputera (rodzaj 

urządzenia, podstawowe 

czynności)  

• nazwać wybrane 

opinie/emocje na 

podstawie 

symbolizujących je ikon, 

stosowanych w mediach 

społecznościowych  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

korzystania z mediów 

społecznościowych  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

korzystania z mediów 

społecznościowych 

podstawowe informacje 

dotyczące korzystania 

z telefonu i komputera  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

korzystania z telefonu 

i komputera (na 

podstawie opracowanej 

wcześniej wypowiedzi 

wzorcowej)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

korzystania z klawiatury 

rosyjskiej  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

korzystania z klawiatury 

rosyjskiej (polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

i aplikacje) oraz udzielać 

na nie odpowiedzi  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

korzystania z telefonu 

i komputera  

• sformułować wypowiedź 

na temat korzystania 

z telefonu i komputera 

(wybrane aplikacje, 

funkcje, operacje), 

z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi 

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

korzystania z telefonu 

i komputera  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) na temat 

korzystania z telefonu 

i komputera (wybrane 

aplikacje, funkcje, 

operacje),  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym korzystania 

z telefonu i komputera, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

klawiatury rosyjskiej  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania z klawiatury 

rosyjskiej (z niewielkimi 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

klawiatury rosyjskiej 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania z telefonu 

i komputera (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

mediów 

społecznościowych 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

(osoba, podstawowe 

czynności)  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

zagubionego telefonu  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zagubionego telefonu 

(rodzaj i wygląd telefonu, 

kontakt)  

• tworzyć i stosować formy 

liczby mnogiej wybranych 

rzeczowników 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

korzystania z mediów 

społecznościowych  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

mediów 

społecznościowych 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

 zagubienia telefonu  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący  

zagubienia telefonu 

(wprowadzając do niego 

realia własne)  

informacje na temat 

klawiatury rosyjskiej  

• sformułować wypowiedź 

na temat korzystania 

z klawiatury rosyjskiej 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje na temat 

korzystania z mediów 

społecznościowych  

• sformułować wypowiedź 

na temat korzystania 

z mediów 

społecznościowych 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (zawierającego 

poznane wcześniej 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

korzystania z mediów 

społecznościowych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania z mediów 

społecznościowych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

poszukiwania 

zagubionego telefonu  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

poszukiwania 

zagubionego telefonu 

(z niewielkimi 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania z mediów 

społecznościowych 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat działań 

podejmowanych w celu 

odnalezienia 

zagubionego telefonu  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

poszukiwania 

zagubionego telefonu 

(poprawną pod 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• stosować wyrazy: нужнo, 

должен, можно, нельзя 

z bezokolicznikiem (dla 

wyrażenia konieczności, 

powinności, przyzwolenia 

i zakazu)  

słownictwo) szczegółowe 

informacje na temat 

poszukiwania 

zagubionego telefonu  

• sformułować wypowiedź 

na temat poszukiwania 

zagubionego telefonu 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej korzystania 

z telefonu  

• tworzyć i stosować formy 

czasu przyszłego 

prostego oraz czasu 

przeszłego czasownika 

nieregularnego 

(пере)дать 

 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program) 

3. МОСКВА  
Красная площадь  
Куда пойти  
Отзыв  

Uczeń potrafi:  Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 • wymienić nazwy 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych zabytków 

Moskwy  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zwiedzania wybranych 

atrakcji turystycznych 

Moskwy (osoba, atrakcja 

turystyczna, miejsce)  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

opisu drogi do wybranych 

miejsc w mieście  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych miejsc 

w mieście  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

pobytu w hotelu 

i restauracji (osoba, 

miejsce i podstawowe 

cechy tego miejsca)  

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy  

(na podstawie planu 

w formie pytań)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

jednego z obrazów 

z Galerii Tretiakowskiej  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wizyty w galerii 

obrazów/w muzeum 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy  

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

atrakcji turystycznych 

Moskwy (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• zaproponować 

zwiedzanie wybranych 

miejsc w Moskwie  

• przyjąć lub odrzucić 

propozycję dotyczącą 

zwiedzania wybranych 

miejsc w Moskwie  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej zwiedzania 

Moskwy  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym zwiedzania 

Moskwy  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

jednego z obrazów 

z Galerii Tretiakowskiej  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wizyty w galerii 

obrazów/w muzeum 

na temat wycieczki po 

Moskwie  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

wybranych atrakcji 

turystycznych Moskwy 

z uwzględnieniem 

poprawności użycia 

struktur gramatyczno-

leksykalnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zwiedzania Moskwy 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• stosować wybrane 

przymiotniki 

w mianowniku  

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• zapytać o drogę do 

wybranego miejsca  

• sformułować krótkie 

wypowiedzi dotyczące 

opisu drogi do wybranych 

miejsc (polegające na 

wprowadzeniu do 

opracowanych wcześniej 

tekstów realiów 

własnych)  

• wyszukiwać 

i selekcjonować 

usłyszane i przeczytane 

informacje dotyczące 

wybranych cech osób, 

przedmiotów i zjawisk 

• wyszukiwać 

i selekcjonować 

usłyszane i przeczytane 

informacje dotyczące 

zalet i wad miasta, 

hotelu, restauracji  

• sformułować krótką 

wypowiedź – opinię na 

temat hotelu i restauracji 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

jednego z obrazów 

z Galerii Tretiakowskiej  

• sformułować wypowiedź 

na temat wizyty w galerii 

obrazów/w muzeum 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

opisu drogi do wybranych 

miejsc  

• sformułować wypowiedź 

– opis drogi do 

wybranego miejsca 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

opisu drogi do wybranych 

miejsc  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opis drogi 

do wybranego miejsca 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

zalet i wad miasta, 

hotelu, restauracji  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat miasta, hotelu, 

restauracji (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

dotyczącego obrazu 

z Galerii Tretiakowskiej 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego MGU, 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat zalet i wad 

miasta, restauracji, 

hotelu  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zalet i wad miasta, 

hotelu, restauracji 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 
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(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• stosować zaimki 

przysłowne pytajne: 

где?, куда?, откуда?  

• stosować przysłówki 

miejsca i kierunku: здесь, 

сюда, отсюда, там, 

туда, оттуда, справа, 

направо, слева, налево, 

дома, домой  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

wybranych czasowników 

statycznych (быть, жить, 

сидеть, стоять, 

находиться) dla 

określenia miejsca, 

w którym znajdują się 

osoby lub przedmioty  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

wybranych czasowników 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

zalet i wad miasta, 

hotelu, restauracji  

• sformułować wypowiedź 

– opinię na temat miasta, 

hotelu, restauracji 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• sformułować dłuższą, 

poprawną pod względem 

leksykalnym 

i gramatycznym 

wypowiedź na temat 

obiektów kulturalnych 

Moskwy 

(z wykorzystaniem źródeł 

pozapodręcznikowych)  
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ruchu (идти, пойти, 

прийти, ехать, поехать, 

приехать, вернуться, 

повернуть) dla 

określenia zmiany 

miejsca położenia osób 

lub  

przedmiotów 

 

 

 

4. ЛЮДИ  
Портрет  
Мода  
Эмоции  

Uczeń potrafi:  

• określić wybrane cechy 

wyglądu zewnętrznego 

człowieka (wzrost, 

sylwetka, kolor oczu 

i włosów, kształt twarzy)  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób (osoba, 

wzrost, sylwetka, kolor 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić w słuchanym 

/czytanym tekście 

(zawierającym poznane 

wcześniej słownictwo) 

podstawowe informacje 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego wybranych 

osób  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego i ubioru 

wybranych osób oraz 

udzielać na nie 

odpowiedzi  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje na temat 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób  

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić w słuchanym 

/czytanym tekście 

szczegółowe informacje 

na temat wyglądu 

zewnętrznego wybranych 

osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wyglądu 

zewnętrznego oraz 

ubioru wybranych osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

oraz ubioru wybranych 

osób (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 
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oczu i włosów, kształt 

twarzy)  

• wymienić podstawowe 

elementy garderoby  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

ubioru wybranych osób  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

ubioru wybranych osób 

(osoba, elementy 

garderoby i ich 

podstawowe cechy)  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników надевать 

i одевать 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

ubioru wybranych osób  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

ubioru wybranych osób 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

uczuć i emocji 

wyrażanych przez 

wybrane osoby  

• sformułować wypowiedź 

na temat wyglądu 

zewnętrznego wybranych 

osób (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej ubioru  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje na temat 

ubioru wybranych osób  

• sformułować wypowiedź 

na temat ubioru 

wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

ubioru wybranych osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ubioru wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wyglądu 

zewnętrznego oraz stanu 

emocjonalnego 

wybranych osób, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

uczuć i emocji wybranych 

osób  

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat uczuć i emocji 

wybranych osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

uczuć i emocji wybranych 

osób (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego inteligencji 

emocjonalnej (używając 

poprawnych struktur 
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• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

uczuć i emocji wybranych 

osób (polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego czasowników 

надеть i одеть  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: 

радоваться, 

извиняться, заботиться, 

советовать 

(z uwzględnieniem ich 

rekcji) 

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego czasowników 

обрадоваться, 

извиниться, 

позаботиться, 

посоветовать 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje na temat 

uczuć i emocji 

wyrażanych przez 

wybrane osoby  

• sformułować wypowiedź 

na temat uczuć i emocji 

wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• tworzyć i stosować pełne 

i krótkie formy 

wybranych 

przymiotników 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

uczuć i emocji wybranych 

osób (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

inteligencji emocjonalnej  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

inteligencji emocjonalnej 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

stereotypów związanych 

z wyglądem 

zewnętrznym (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program) 
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(z uwzględnieniem ich 

rekcji) 

 

5. ОБРАЗОВАНИЕ  
Этапы обучения  
Языки  
Обучение онлайн  

Uczeń potrafi:  

• wymienić etapy edukacji 

w Rosji i w Polsce  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych etapów 

edukacji (etap edukacji, 

wiek uczących się)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych etapów 

edukacji (osoba, etap 

edukacji)  

• określić podstawowe 

czynności związane 

z uczeniem się języka  

obcego  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

uczenia się języków 

obcych (osoba, 

czynności)  

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

etapów edukacji w Rosji  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

etapów edukacji w Rosji 

i w Polsce (polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania)  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące etapów 

edukacji w Rosji 

i w Polsce oraz udzielać 

na nie  

odpowiedzi  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące  

etapów edukacji w Rosji  

• sformułować wypowiedź 

na temat etapów 

edukacji w Rosji 

i w Polsce (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego 

Uczeń potrafi:  

•  wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

etapów edukacji w Rosji  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

etapów edukacji w Rosji 

i w Polsce (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

uczenia się języków 

obcych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

uczenia się języków 

obcych (z niewielkimi 

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat etapów 

nauczania w Rosji 

i w Polsce  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

etapów nauczania w Rosji 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

etapów edukacji w Rosji 

i w Polsce (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 
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• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

uczenia się języka obcego 

(osoba, wybrane  

czynności)  

• wymienić wybrane cechy 

nauczania zdalnego  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

nauczania zdalnego 

(osoba, wybrane zalety 

i wady nauczania na 

odległość)  

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

nauczania zdalnego 

(osoba, wybrane cechy 

nauczania na odległość)  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: учить, 

учиться, изучать, 

заниматься 

informacje dotyczące 

uczenia się języka obcego  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

uczenia się języka obcego 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

sposobu zapamiętywania 

nowych słów  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sposobów 

zapamiętywania nowych 

słów (polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

/przeczytanego tekstu 

dotyczącego 

szkoły/uczelni   

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

uczenia się języków 

obcych  

•  sformułować wypowiedź 

na temat uczenia się 

języków obcych 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

sposobu zapamiętywania 

nowych słów  

•  sformułować wypowiedź 

na temat sposobów 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

sposobu zapamiętywania 

nowych słów  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sposobów 

zapamiętywania nowych 

słów (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

nauczania na odległość  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat nauczania na 

odległość (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat uczenia się 

języków obcych  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

uczenia się języka obcego 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

uczenia się języków 

obcych (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  
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słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

nauczania zdalnego  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

nauczania zdalnego, 

wprowadzając do niego 

własne realia  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

trików ułatwiających 

nauczanie na odległość  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

trików ułatwiających 

nauczanie na odległość 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego 

zapamiętywania nowych 

słów (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

nauczania na odległość  

• sformułować wypowiedź 

– opinię na temat 

nauczania na odległość 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym technik 

i form nauczania, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

trików ułatwiających 

nauczanie na odległość  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

trików ułatwiających 

nauczanie na odległość 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat sposobów 

zapamiętywania nowych 

słów  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

sposobu zapamiętywania 

nowych słów (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sposobów 

zapamiętywania nowych 

słów (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  
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czasowników: выучить, 

научить, изучить  

• tworzyć i stosować formy 

stopni wyższego 

i najwyższego wybranych 

przymiotników 

i przysłówków  

• stosować wybrane 

rzeczowniki rosyjskie, 

które występują tylko 

w liczbie pojedynczej 

(обувь, одежда, 

мебель, рыба, 

картошка, сахар, 

виноград) lub tylko 

w liczbie mnogiej 

(ножницы, очки, часы, 

сутки, весы, брюки, 

макароны, деньги) 

trików ułatwiających 

zdalne nauczanie  

•  sformułować wypowiedź 

na temat trików 

ułatwiających zdalne 

nauczanie (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat zdalnego 

nauczania  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

zdalnego nauczania 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat zdalnego 

nauczania (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 
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wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

trików ułatwiających 

zdalne nauczanie 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

trików ułatwiających 

zdalne nauczanie 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program) 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu o szkole 

założonej przez Lwa 

Tołstoja (używając 

poprawnych struktur 
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gramatyczno-

leksykalnych) 

6. ПОЗДРАВЛЯЮ!  
Праздники  
За столом  
Подарки  

Uczeń potrafi: 

• wymienić nazwy 

popularnych świąt  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych świąt (nazwa, 

data)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

popularnych świąt 

(nazwa,  

data)  

• podać nazwy 

podstawowych 

przedmiotów 

znajdujących się na stole 

przygotowanym do 

posiłku (naczynia, 

sztućce, serwetki)  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podstawowych posiłków 

(posiłek, osoba, 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

popularnych świąt  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

popularnych świąt 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych świąt 

(polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania)  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące popularnych 

świąt i udzielać na nie 

odpowiedzi  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

popularnych świąt  

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu 

dotyczącego wybranych 

świąt  

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

świąt (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

popularnych świąt  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

popularnych świąt 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

świąt, i wyrażać je 

w języku rosyjskim  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

spożywania posiłków  

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat popularnych 

świąt  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

popularnych świąt 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych świąt 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 
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podstawowe elementy 

nakrycia stołu)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranego posiłku 

(osoba, podstawowe 

elementy nakrycia stołu, 

podstawowe czynności)  

• podać nazwy wybranych 

przedmiotów, które 

można dać komuś  

w prezencie  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

obdarowywania 

wybranych osób (osoby, 

okazja,  

prezent)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

obdarowywania 

wybranych osób (osoby, 

okazja,  

prezent)  

• określać datę (dzień 

i miesiąc)  

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

spożywania posiłków  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

spożywania posiłków 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

podstawowych zasad 

obowiązujących podczas 

spożywania posiłków  

(na podstawie wyników 

ankiety)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

obdarowywania 

wybranych osób oraz 

składania  

życzeń  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

spożywania posiłków  

•  sformułować wypowiedź 

na temat podstawowych 

posiłków oraz zasad 

obowiązujących podczas 

ich spożywania 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

obdarowywania 

wybranych osób oraz 

składania życzeń  

•  sformułować wypowiedź 

na temat obdarowywania 

wybranych osób oraz 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

posiłków oraz zasad 

obowiązujących podczas 

ich spożywania 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

obdarowywania 

wybranych osób  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

obdarowywania 

wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

na temat posiłków oraz 

zasad obowiązujących 

podczas ich spożywania  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

posiłków oraz zasad 

obowiązujących podczas 

ich spożywania (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

obdarowywania 

wybranych osób oraz 

składania życzeń 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

obdarowywania 

wybranych osób oraz 
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• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

obdarowywania 

wybranych osób oraz 

składania życzeń 

(wprowadzając do niego 

własne realia)  

• tworzyć i stosować formy 

narzędnika wybranych 

rzeczowników  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: 

поздравлять, отмечать, 

отправлять, 

приглашать, печь, петь 

składania życzeń 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu  

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego 

czasowników: 

поздравить, отметить, 

отправить, пригласить, 

испечь, спеть  

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne zaimków 

nieokreślonych 

z partykułami -то  

i -нибудь 

składania życzeń 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zrozumieć autentyczny 

tekst dotyczący tradycji 

weselnych w Rosji 

i przekazać jego treść 

7. НА ЭКРАНЕ  
Телевидение  
Фильм  
Фестиваль 

Uczeń potrafi:  

• wymienić wybrane 

rodzaje programów 

telewizyjnych  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

Uczeń potrafi:  

• zadawać pytania 

dotyczące wybranych 

programów telewizyjnych 

i udzielać na nie 

odpowiedzi  

Uczeń potrafi:  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

Uczeń potrafi:  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wybranych 

programów telewizyjnych   
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wybranych programów 

telewizyjnych (osoba, 

oglądany program)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych programów 

telewizyjnych (osoba, 

rodzaj wyjazdu, ulubione 

programy)  

• podać nazwy wybranych 

gatunków filmowych  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych filmów (tytuł, 

gatunek)  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych filmów 

(osoba, tytuły oglądanych 

filmów, gatunki, miejsca, 

w których były oglądane)  

• stosować wybrane 

rzeczowniki 

nieodmienne, 

uwzględniając ich rodzaj 

informacje dotyczące 

wybranych programów 

telewizyjnych  

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

wybranych programów 

telewizyjnych, 

wprowadzając do niego 

własne realia  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

zalet i wad telewizji  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zalet i wad telewizji 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

programów telewizyjnych  

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

programów telewizyjnych 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych filmów  

•  sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

filmów (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

wybranych programów 

telewizyjnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych programów 

telewizyjnych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych filmów  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych filmów 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

wybranych programów 

telewizyjnych (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych programów 

telewizyjnych 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wybranych 

filmów  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 
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słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych filmów  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych filmów 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

informacje dotyczące 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy  

• sformułować wypowiedź 

na temat preferencji 

związanych z miejscami, 

w których ogląda się 

filmy (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) szczegółowe 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat miejsc, w których 

ogląda się filmy 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

festiwalu filmowego  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

festiwalu filmowego 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi)  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym form 

spędzania czasu wolnego, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

wybranych filmów 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych filmów 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

preferencji związanych 

z miejscami, w których 

ogląda się filmy 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat miejsc, w których 

ogląda się filmy 
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opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (zawierającym 

poznane wcześniej 

słownictwo) podstawowe 

informacje dotyczące 

festiwalu filmowego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

festiwalu filmowego 

(polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych)  

• tworzyć i stosować 

zdania złożone 

podrzędnie ze 

spójnikami: который, 

что, чтобы, где, когда, 

потому что/так как, 

поэтому, если  

• tworzyć i stosować formy 

nazwisk rosyjskich 

informacje dotyczące 

festiwalu filmowego  

•  sformułować wypowiedź 

na temat festiwalu 

filmowego (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi)  

• rozpoznać związki 

pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program)  

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat festiwalu 

filmowego  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

festiwalu filmowego 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych) 

• sformułować dłuższą, 

poprawną pod względem 

leksykalnym 

i gramatycznym 

wypowiedź na temat 

festiwalu filmowego 

(z wykorzystaniem źródeł 

pozapodręcznikowych) 
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Klasa 4 i 5 
opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika  Как раз 4  autorstwa Olgi Tatarchyk 

oraz Programu nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego dla początkujących w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum własnego autorstwa. 

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

1. ОТДЫХ 

Свободное 

время 

Идёт! 

Я выхожу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

czynności wykonywane 

podczas wakacji przez 

osoby ze środowiska 

szkolnego i rodzinnego 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wypoczynku letniego 

• sformułować krótkie 

wypowiedzi dotyczące 

wybranych czynności, 

wykonywanych podczas 

wakacji przez osoby ze 

środowiska szkolnego 

i rodzinnego (osoba, 

miejsce, rodzaj 

aktywności) 

• wymienić wybrane 

sposoby spędzania czasu 

wolnego przez osoby ze 

środowiska szkolnego 

i rodzinnego  

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wypoczynku letniego 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wypoczynku letniego 

wybranych osób, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych upodobań oraz 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące wybranych 

sytuacji związanych 

z wypoczynkiem letnim 

oraz udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wypoczynku 

letniego 

• sformułować wypowiedź 

na temat wypoczynku 

letniego wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatyczny

mi) 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wypoczynku letniego 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wypoczynku 

letniego i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wypoczynku letniego 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wypoczynku 

letniego 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

wypoczynku letniego 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych) zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat preferencji 

dotyczących spędzania 

czasu wolnego oraz 

planów na weekend 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

preferencji dotyczących 

spędzania czasu 
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• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

planów na weekend 

wybranych osób ze 

środowiska szkolnego 

i rodzinnego  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych sposobów 

spędzania czasu wolnego 

przez osoby ze środowiska 

szkolnego (osoba, czas, 

planowana czynność, 

zajęcie) 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników ruchu: 

идти, ехать 

 

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego czasowników 

ruchu: поехать, пойти 

 

sposobów spędzania czasu 

wolnego 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat planów 

na weekend wybranych osób, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych sytuacji, w których 

użyto czasownika идти 

w znaczeniu przenośnym 

• modyfikować dialogi 

wzorcowe, w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu przenośnym, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

wysłuchanych/przeczytan

ych tekstów, dotyczących 

wypoczynku letniego 

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące planów na 

weekend 

• sformułować wypowiedź 

na temat planów na 

weekend (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych 

sytuacji, w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu przenośnym 

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

upodobań związanych 

ze spędzaniem czasu 

wolnego oraz planów na 

weekend 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym planów na 

weekend i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

upodobań związanych ze 

spędzaniem czasu 

wolnego oraz planów na 

weekend (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wybranych sytuacji, 

w których użyto 

wolnego oraz planów na 

weekend (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zrozumieć autentyczny 

tekst dotyczący 

spędzania czasu 

wolnego przez Rosjan, 

i przekazać jego treść 

• zrozumieć teksty, 

w których występują 

wybrane idiomy 

rosyjskie, i przekazać ich 

treść 
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informacje dotyczące 

wybranych sytuacji, 

w których użyto czasowników 

ruchu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych sytuacji, w których 

użyto czasowników ruchu, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• modyfikować dialogi 

wzorcowe, w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu przenośnym, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• stosować konstrukcje: 

кататься на чём? ездить 

на чём? 

• stosować czasownik идти 

w znaczeniu przenośnym 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

sytuacji, w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu przenośnym 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatyczny-

mi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych 

sytuacji, w których użyto 

czasowników ruchu 

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

sytuacji, w których użyto 

czasowników ruchu 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

czasownika идти 

w znaczeniu 

przenośnym 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

sytuacji, w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu 

przenośnym, i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych sytuacji, 

w których użyto 

czasownika идти 

w znaczeniu 

przenośnym 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 
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czasowników ruchu 

z przedrostkami 

• stosować czasowniki ruchu 

z przyimkami 

informacje dotyczące 

wybranych sytuacji, 

w których użyto 

czasowników ruchu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych sytuacji, 

w których użyto 

czasowników ruchu 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 
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2. 

НЕДВИЖИМОС

ТЬ 

Снимать, 

покупать  

Объявления 

Домашние 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

czynności związane 

z wynajmowaniem, 

kupowaniem 

i sprzedawaniem 

nieruchomości 

• zrozumieć krótkie 

informacje związane 

z wynajmowaniem, 

kupowaniem 

i sprzedawaniem 

nieruchomości 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wynajmowania, 

kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości (rodzaj 

nieruchomości, 

podstawowe czynności) 

• wymienić wybrane cechy 

domu/mieszkania 

(wielkość, kondygnacja, 

pomieszczenia, 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wynajmowania, kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości  

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wynajmowania, kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne  

• wyodrębnić w czytanym 

tekście – ogłoszeniu 

(z poznaną wcześniej leksyką) 

podstawowe informacje 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące wynajmowania, 

kupowania i sprzedawania 

nieruchomości oraz 

udzielać na nie 

odpowiedzi 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych/przeczytan

ych tekstów, dotyczących 

wynajmowania, 

kupowania i sprzedawania 

nieruchomości 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu 

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wynajmowania, 

kupowania i sprzedawania 

nieruchomości 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wynajmowania, 

kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wynajmowania, 

kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym 

wynajmowania, 

kupowania 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat 

wynajmowania, 

kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wynajmowania, 

kupowania 

i sprzedawania 

nieruchomości 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 
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lokalizacja, podstawowe 

elementy wyposażenia) 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranego 

domu/mieszkania 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupu, sprzedaży lub 

wynajęcia 

domu/mieszkania (osoba, 

rodzaj nieruchomości 

oraz wybrane cechy, 

cena)  

• wymienić wybrane 

czynności wykonywane 

w ramach obowiązków 

domowych 

• podać nazwy 

popularnych sprzętów 

RTV i AGD  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych czynności 

dotyczące wynajmowanego 

mieszkania 

• sformułować krótką 

wypowiedź – ogłoszenie 

dotyczące wynajmowanego 

mieszkania, wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

popularnych sprzętów RTV 

i AGD oraz wybranych 

obowiązków domowych 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

popularnych sprzętów RTV 

i AGD oraz obowiązków 

domowych, wprowadzając do 

niego realia własne 

• tworzyć i stosować formy 

czasu przyszłego 

• sformułować wypowiedź 

na temat wynajmowania, 

kupowania i sprzedawania 

nieruchomości 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyselekcjonować 

z czytanego/słuchanego 

tekstu (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące obowiązków 

domowych oraz 

korzystania z popularnych 

sprzętów RTV i AGD  

• sformułować wypowiedź 

na temat obowiązków 

domowych oraz 

korzystania z popularnych 

sprzętów RTV i AGD 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

i sprzedawania 

nieruchomości i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

obowiązków domowych 

oraz korzystania 

z popularnych sprzętów 

RTV i AGD  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

obowiązków domowych 

oraz korzystania 

z popularnych sprzętów 

RTV i AGD (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym 

obowiązków domowych 

na temat obowiązków 

domowych oraz 

korzystania 

z popularnych sprzętów 

RTV i AGD 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

obowiązków domowych 

oraz korzystania 

z popularnych sprzętów 

RTV i AGD (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 
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wykonywanych w ramach 

obowiązków domowych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych czynności 

wykonywanych w ramach 

obowiązków domowych 

(osoba, rodzaj czynności, 

użyty sprzęt) 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: снимать, 

покупать  

• tworzyć i stosować formy 

czasu przeszłego 

czasowników: снять, 

купить  

 

 

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego 

wybranych czasowników 

czasowników: снять, 

купить  

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: сдавать, 

продавать 

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego czasowników: 

сдать, продать  

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego 

czasowników 

oraz korzystania 

z popularnych sprzętów 

RTV i AGD, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

mieszkań komunalnych 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych) 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

Muzeum Anny 

Achmatowej 

(z wykorzystaniem 

źródeł 

pozapodręcznikowych) 
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3. ПЛАНЕТА 

Бедствия 

Климат 

Космос  

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

zjawiska pogodowe 

i klęski żywiołowe  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych (miejsce, 

czas, zjawiska pogodowe, 

rodzaj klęski żywiołowej) 

• wymienić wybrane ciała 

niebieskie 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

kosmosu i Ziemi 

 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych (na podstawie 

planu w formie pytań) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych klęsk żywiołowych 

oraz ich przyczyn i skutków, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych/przeczytan

ych tekstów dotyczących 

klimatu, wybranych 

zjawisk pogodowych 

i klęsk żywiołowych 

• sformułować wypowiedź 

na temat klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

klimatu, wybranych 

zjawisk pogodowych 

i klęsk żywiołowych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

klimatu, wybranych 

zjawisk pogodowych 

i klęsk żywiołowych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat klimatu, 

wybranych zjawisk 

pogodowych i klęsk 

żywiołowych  

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

klimatu, wybranych 

zjawisk pogodowych 

i klęsk żywiołowych 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  
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 • sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

kosmosu i Ziemi (ciało 

niebieskie, wielkość, 

wybrane cechy) 

• stosować formy 
liczebników głównych 
w mianowniku 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych ciał niebieskich 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

ciekawostek dotyczących 

kosmosu i Ziemi (na 

podstawie planu w formie 

pytań) 

• tworzyć i stosować wyrażenia 

z przyimkami: от, из-за, из, 

по, благодаря, służące 

określeniu przyczyny 

• tworzyć i stosować formy 

liczebników głównych 

w dopełniaczu po 

przyimkach: около, от, до 

oraz po przysłówkach: 

более, менее 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych/przeczytan

ych tekstów dotyczących 

klęsk żywiołowych oraz 

ich przyczyn i skutków 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące meteorytu 

czelabińskiego 

• sformułować wypowiedź 

na temat Meteoru 

czelabińskiego 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

na temat ciekawostek 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

meteorytu 

czelabińskiego 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

Meteoru czelabińskiego 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

ciekawostek 

dotyczących kosmosu 

i Ziemi 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ciekawostek 

dotyczących kosmosu 

i Ziemi (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

klimatu, wybranych 

zjawisk pogodowych 

i klęsk żywiołowych 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat ciekawostek 

dotyczących kosmosu 

i Ziemi 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ciekawostek 

dotyczących kosmosu 

i Ziemi 

(z wykorzystaniem 
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dotyczących kosmosu 

i Ziemi, 

• sformułować wypowiedź 

na temat ciekawostek 

dotyczących kosmosu 

i Ziemi (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu  

źródeł 

pozapodręcznikowych) 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

Meteoru czelabińskiego 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych)  

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

wulkanu na Kamczatce 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych) zrozumieć 

teksty, w których 

występują wybrane 

idiomy rosyjskie, 

i przekazać ich treść 

4. ПИТАНИЕ 

Продукты 

Рецепт 

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

produkty spożywcze 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące wybranych 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 
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Привычки 

 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

połączeń produktów 

spożywczych 

w wybranych potrawach 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych potraw 

(potrawa, podstawowe 

składniki) 

• wymienić podstawowe 

czynności dotyczące 

przygotowywania 

wybranych potraw 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

połączeń produktów 

spożywczych w wybranych 

potrawach 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat połączeń 

produktów spożywczych 

w wybranych potrawach, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

potraw oraz udzielać na 

nie odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

na temat wybranych 

potraw 

• sformułować wypowiedź 

na temat przyrządzania 

wybranych potraw 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej przyrządzania 

potrawy 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wybranych potraw 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przyrządzania 

wybranych potraw 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

produktów spożywczych 

oraz potraw, i wyrażać 

je w języku rosyjskim 

na temat wybranych 

potraw 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych potraw 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat przyrządzania 

wybranych potraw 
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 • sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przygotowywania 

wybranej potrawy 

(osoba, potrawa, 

składniki, podstawowe 

czynności) 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego 

i przeszłego 

czasowników: варить, 

жарить, добавлять 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

przygotowywania wybranych 

potraw 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przygotowywania wybranej 

potrawy, wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

modyfikować dialog wzorcowy 

dotyczący zamawiania 

wybranych potraw, 

wprowadzając do niego realia 

własne 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

nawyków żywieniowych 

wybranych osób 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

na temat nawyków 

żywieniowych wybranych 

osób 

• sformułować wypowiedź 

na temat nawyków 

żywieniowych wybranych 

osób (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

nawyków żywieniowych 

wybranych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

nawyków żywieniowych 

wybranych osób 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

nawyków żywieniowych, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przyrządzania wybranej 

potrawy (poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat nawyków 

żywieniowych 

wybranych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

dobrych i złych 

nawyków żywieniowych 

(z wykorzystaniem 

źródeł 

pozapodręcznikowych) 
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  • sformułować krótką 

wypowiedź na temat nawyków 

żywieniowych wybranych 

osób, wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• tworzyć i stosować formy 

czasów teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego 

czasowników: резать, 

подавать, печь, тушить 

• tworzyć i stosować formy 

czasów przeszłego 

i przyszłego czasownika 

добавить 

• stosować partykułę pytajną 

ли oraz spójnik или  

• tworzyć i stosować 

wyrażenia, w których 

liczebniki występują 

w połączeniu z rzeczownikami 

i przymiotnikami 

 

  • zrozumieć teksty, 

w których występują 

wybrane idiomy 

rosyjskie, i przekazać ich 

treść 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu 

o przesądach 

związanych z jedzeniem 

posiłków, (używając 

poprawnych struktur 

gramatyczno-

leksykalnych)  
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  • tworzyć i stosować formy 

rzeczowników o odmianie 

przymiotnikowej 

   

5. КУЛЬТУРА 

Искусство 

Литература 

СМИ 

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

zawody związane ze 

światem sztuki  

• podać nazwy wybranych 

instytucji kultury  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wykonywania wybranych 

zawodów artystycznych 

(osoba, zawód, miejsce 

pracy) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wykonywania wybranych 

zawodów artystycznych 

(osoba, zawód, miejsce 

pracy) 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wykonywania wybranych 

zawodów artystycznych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wykonywania wybranych 

zawodów artystycznych 

(polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania) 

• określić główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu  

 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące ludzi 

wykonujących wybrane 

zawody artystyczne oraz 

udzielać na nie 

odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wykonywania 

wybranych zawodów 

artystycznych 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu dotyczącego 

zawodów wybranych osób 

Uczeń potrafi: 

•  wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wykonywania 

wybranych zawodów 

artystycznych  

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym wybranych 

zawodów artystycznych, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wykonywania 

wybranych zawodów 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wykonywania 

wybranych zawodów 

artystycznych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

osoby wykonującej 

zawód artystyczny 

(z wykorzystaniem 

źródeł 

pozapodręcznikowych) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat pobytu 

w wybranych 

instytucjach kultury 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pobytu w muzeum 

(osoba, miejsce, 

podstawowe eksponaty) 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

pobytu w muzeum 

(osoba, miejsce, 

podstawowe eksponaty) 

• wymienić wybrane 

rodzaje książek 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

biografii Antoniego 

Czechowa (miejsce i rok 

urodzenia, wykształcenie, 

wybrane utwory) 

 

 

 

 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

biografii Antoniego 

Czechowa (miejsce i rok 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące pobytu 

w muzeum 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat pobytu 

w wybranych instytucjach 

kultury, wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

biografii Antoniego Czechowa 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat biografii 

Antoniego Czechowa (na 

podstawie opracowanego 

wcześniej planu)  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

• sformułować wypowiedź 

na temat pracy ludzi 

wykonujących wybrane 

zawody artystyczne 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycznym

) 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące pobytu 

w muzeum 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu dotyczącego 

pobytu w wybranych 

instytucjach kultury 

• sformułować wypowiedź 

na temat pobytu 

w wybranych instytucjach 

artystycznych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

pobytu w muzeum 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym pobytu 

w wybranych 

instytucjach kultury, 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

pobytu w wybranych 

instytucjach kultury 

(z niewielkimi 

pobytu w wybranej 

instytucji kultury 

(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

wysłuchanego/przeczyta

nego tekstu dotyczącego 

biografii znanego pisarza 

(używając poprawnych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych) 

zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat opowiadania 

Смерть чиновника  
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

urodzenia, wykształcenie, 

wybrane utwory) 

• wymienić popularne 

środki masowego 

przekazu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

korzystania z wybranych 

środków masowego 

przekazu (osoba, 

ulubione media) 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

korzystania z wybranych 

mediów (osoba, ulubione 

źródła informacji) 

• określać datę (dzień, 

miesiąc, rok) 

 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące treści 

adaptacji opowiadania 

Смерть чиновника 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat treści 

adaptacji opowiadania 

Смерть чиновника na 

podstawie opracowanego 

wcześniej planu  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych środków 

masowego przekazu 

 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

korzystania z wybranych 

środków masowego 

przekazu, wprowadzając do 

niego własne realia 

kultury (z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące biografii 

Antoniego Czechowa 

• sformułować wypowiedź 

na temat biografii 

Antoniego Czechowa 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycz-

nymi) 

 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące treści adaptacji 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

biografii Antoniego 

Czechowa 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

biografii Antoniego 

Czechowa (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

treści adaptacji 

opowiadania Смерть 

чиновника 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

treści adaptacji 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

opowiadania Смерть 

чиновника (poprawną 

pod względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat ulubionej 

lektury 

 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ulubionej 

lektury(poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• wyszukiwać i selekcjonować 

usłyszane i przeczytane 

wyrażenia i zwroty, których 

używa się, aby przedstawić 

swój punkt widzenia 

• sformułować krótką 

wypowiedź – opinię na temat 

usłyszanych/przeczytanych 

wiadomości, wprowadzając 

do opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• tworzyć i stosować określenia 

czasu z rzeczownikami: 

неделя, месяц, год oraz 

z nazwami dni tygodnia 

i nazwami miesięcy 

opowiadania Смерть 

чиновника 

• sformułować wypowiedź 

na temat treści adaptacji 

opowiadania Смерть 

чиновника 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu  

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych 

środków masowego 

przekazu 

• sformułować wypowiedź 

na temat korzystania 

z wybranych środków 

masowego przekazu 

opowiadania Смерть 

чиновника 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

korzystania z wybranych 

środków masowego 

przekazu 

• określić rodzaj 

wysłuchanej/przeczytan

ej wiadomości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat wybranych 

środków masowego 

przekazu (z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wybranych 

środków masowego 

przekazu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat środków 

masowego 

przekazu(poprawną pod 

względem 

leksykalno-gramatyczny

m, wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

• wymienić wybrane 

organizacje, instytucje, 

kraje, zjawiska, stosując 

skrótowce 

• zrozumieć autentyczny 

tekst dotyczący 

popularnego plakatu 

i przekazać jego treść  

 

6. ОБЩЕСТВО  

Поиск работы 

Проблемы 

Преступность 

Uczeń potrafi: 

• wymienić wybrane 

działania związane 

z poszukiwaniem/podejm

owaniem pracy 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

poszukiwania/podejmow

ania pracy (osoba, 

podstawowe działania, 

rodzaj pracy) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

poszukiwania/podejmow

ania pracy (osoba, 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(z poznaną wcześniej leksyką) 

podstawowe informacje 

dotyczące 

poszukiwania/podejmowania 

pracy 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

poszukiwania/podejmowania 

pracy, wprowadzając do 

niego własne realia 

• sformułować krótką 

wypowiedź – list motywacyjny, 

wprowadzając 

Uczeń potrafi: 

• zadawać pytania 

dotyczące wybranych 

działań związanych 

z poszukiwaniem/podejm

owaniem pracy i udzielać 

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące 

poszukiwania/podejmowa

nia pracy 

Uczeń potrafi: 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

poszukiwania/podejmo

wania pracy 

• przetwarzać treści 

przedstawione 

w materiale 

ikonograficznym, 

dotyczącym 

poszukiwania/podejmo

wania pracy, i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

Uczeń potrafi: 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat 

poszukiwania/podejmo-

wania pracy 

• sformułować dłuższą 

• wypowiedź na temat 

poszukiwania/podejmo

wania 

pracy(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością 

struktur wykraczających 

poza program) 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

podstawowe działania, 

rodzaj pracy) 

• wymienić wybrane 

problemy społeczne 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych problemów 

społecznych (problem, 

osoba/osoby, miejsce) 

 

do opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne określić 

główną myśl 

wysłuchanego/przeczytanego 

tekstu  

 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego/przeczytan

ego tekstu dotyczącego 

poszukiwania pracy 

• sformułować wypowiedź 

– list motywacyjny 

(z niewielkimi 

uchybieniami leksykalno-

gramatycznymi) 

 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – list 

motywacyjny 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych problemów 

społecznych 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wybranych 

problemów społecznych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

społecznych 

(z wykorzystaniem 

źródeł 

pozapodręcznikowych) 
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 • sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

społecznych (problem, 

osoba/osoby, miejsce) 

• wymienić wybrane 

rodzaje przestępstw i kar 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

przestępczości 

(osoba/osoby, 

przestępstwo, kara) 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przestępczości 

(osoba/osoby, 

przestępstwo, kara) 

• stosować formy 

mianownika zaimków 

uogólniających: весь, 

каждый, любой, 

всякий 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych problemów 

społecznych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

społecznych, wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne  

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym tekście 

(z poznaną wcześniej leksyką) 

podstawowe informacje 

dotyczące wybranych 

wykroczeń, przestępstw i kar 

 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych 

problemów społecznych 

• określić kontekst 

sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanych/przeczytan

ych tekstów dotyczących 

wybranych problemów 

społecznych 

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

problemów społecznych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycz-

nymi) 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

społecznych 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• wyodrębnić 

w słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranych wykroczeń, 

przestępstw i kar 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przestępczości w swoim 

miejscu zamieszkania 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

gramatycznymi) 

• zainicjować 

i poprowadzić rozmowę 

na temat wybranych 

wykroczeń, przestępstw 

i kar 

• swobodnie 

wypowiedzieć się na 

temat 

przeczytanego/wysłucha

nego tekstu dotyczącego 

przestępczyni – 

pierwowzoru bohaterek 

wielu powieści i filmów 

(używając poprawnych 

struktur 

gramatyczno-leksykal-

nych)  
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Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

  • sformułować krótką 

wypowiedź – opinię na temat 

przestępczości w swoim 

miejscu zamieszkania, 

wprowadzając do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realia własne 

• tworzyć i stosować formy 

zaimków uogólniających: 

весь, каждый, любой, 

всякий 

• tworzyć i stosować formy 

zaimków przeczących: 

никто, ничто, некого, 

нечего 

• wyodrębnić 

w czytanym/słuchanym 

tekście (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące wybranych 

wykroczeń, przestępstw 

i kar 

• sformułować wypowiedź 

na temat wybranych 

wykroczeń i przestępstw 

(z niewielkimi 

uchybieniami 

leksykalno-gramatycz-

nymi) 

• rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu  

• tworzyć i stosować formy 

zaimków przeczących: 

никто, ничто, некого, 

нечего z przyimkami 

 • sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przestępczości w swoim 

miejscu zamieszkania 

(wyróżniającą się 

płynnością, bogactwem 

leksykalnym 

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program) 

• zrozumieć tekst 

zawierający wyrazy 

z języka potocznego, 

a następnie przekazać 

jego treść, używając 

neutralnych 

odpowiedników tych 

wyrazów 

• zrozumieć autentyczny 

tekst dotyczący powieści 

Преступление и 

наказание i przekazać 

jego treść 

 

 

Klasa czwarta pogimnazjum 
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Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 3 autorstwa Olgi Tatarchyk i Agnieszki Ślązak-Gwizdały oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie IV.0 i IV.1 autorstwa Mirosława Zyberta. 

Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

1. 
Межчеловеческие 

отношения 

• nazwać różne religie 

• nazwać wybrane symbole 

religijne 

• nazwać wybrane święta  

i zwyczaje 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych świąt i 

zwyczajów 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych świąt i 

zwyczajów (termin, główne 

tradycje) 

• nazwać wybrane rodzaje 

współczesnych konfliktów 

wewnętrznych i 

międzynarodowych 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wybranych konfliktów 

wewnętrznych i 

międzynarodowych 

• nazwać wybrane problemy 

społeczne 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące różnych 

religii 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat sytuacji ludzi różnych 

wyznań w Polsce, polegającą na 

udzieleniu odpowiedzi na 

pytania 

• wymienić swoje ulubione  

święta i zwyczaje i zapytać  

o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych świąt 

i zwyczajów 

• sformułować krótką  

wypowiedź na temat swoich 

preferencji dotyczących świąt  

i związanych z nimi zwyczajów, 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• zadać pytania dotyczące  

różnych religii i udzielać  

na nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny  

na podstawie prostej  

wypowiedzi dotyczącej  

ludzi różnych wyznań 

• wyselekcjonować ze 

słuchanego tekstu 

(zawierającego poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat sytuacji ludzi 

różnych wyznań w 

społeczeństwie 

• sformułować wypowiedź  

na temat sytuacji ludzi różnych 

wyznań w Polsce (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyselekcjonować z czytanego 

tekstu (zawierającego 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat wybranych świąt i 

zwyczajów (uczeń popełnia 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

różnych religii 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym różnych 

religii i wyrazić je w 

języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

ludzi różnych wyznań 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

świąt i związanych  

z nimi zwyczajów 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat religii i 

symboli religijnych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat  

sytuacji ludzi różnych 

wyznań w społeczeństwie, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

wybranych świąt i 

uroczystości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych świąt oraz 

związanych  

z nimi zwyczajów, poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

wybranych  

problemów społecznych 

• wymienić wybrane 

współczesne konflikty i zapytać 

o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

współczesnych konfliktów 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat wybranej sytuacji 

konfliktowej,  

polegającą na wprowadzeniu  

do opracowanego tekstu 

realiów własnych 

•  wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące różnych 

rodzajów przestępstw 

kryminalnych 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące  

przestępczości wśród młodzieży 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat przestępczości wśród 

młodzieży w Polsce, polegającą 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno- 

-gramatyczne) 

• sformułować wypowiedź na 

temat wybranych świąt i 

zwyczajów 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje 

dotyczące współczesnych 

konfliktów 

• sformułować wypowiedź  

na temat wybranych 

konfliktów (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia  

leksykalno-gramatyczne) 

•  wyodrębnić w słuchanym / 

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat wybranych 

przestępstw 

• sformułować wypowiedź na 

temat przestępczości wśród 

młodzieży (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

wybranych świąt i 

związanych z nimi 

zwyczajów (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

współczesnych  

konfliktów 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych konfliktów 

międzynarodowych  

i międzyludzkich 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym  

oryginalnym tekście 

literackim szczegółowe 

informacje  

dotyczące sytuacji 

konfliktowej 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• swobodnie wypowiedzieć się  

na temat przeczytanego  

fragmentu tekstu literackiego 

dotyczącego sytuacji  

konfliktowej, poprawnie  

używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

współczesnych konfliktów, 

poprawną pod względem 

leksykalno- 

-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• stosować w odpowiednim 

kontekście sytuacyjnym 

przysłowia rosyjskie 

dotyczące relacji między 

ludźmi 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

na wprowadzeniu do czytanego 

tekstu adekwatnych realiów 

• określić rodzaje kar za wybrane 

wykroczenia i przestępstwa 

oraz zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym / 

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej  

leksykę) podstawowe  

informacje dotyczące 

postępowania sądowego 

• określić wybrane rodzaje  

problemów społecznych i 

zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe  

informacje dotyczące 

• wybranych problemów  

społecznych 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat wybranych 

problemów społecznych, 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu 

adekwatnych realiów 

• zastosować przysłówki typu: 

по-моему, по-новому, 

по-дружески 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat wybranych problemów 

społecznych 

• sformułować wypowiedź na 

temat wybranych problemów 

społecznych (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

отмечать, праздновать 

• utworzyć i zastosować 

wyrażenia z przyimkami 

более, менее, около, 

меньше w połączeniu z 

dopełniaczem 

• sformułować 

wypowiedź  

na temat wybranych 

konfliktów (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno- 

-gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

różnych rodzajów 

przestępstw 

kryminalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przestępstw 

kryminalnych (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym 

przestępczości i 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

przestępczości i jej przyczyn, 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

fragmentu tekstu 

literackiego dotyczącego 

popełnionego przestępstwa, 

poprawnie używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat kar 

oraz sposobów 

przeciwdziałania 

przestępczości, poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

problemów społecznych, 

poprawną  

pod względem leksykalno- 

-gramatycznym, 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

wyrazić je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić  

w czytanym  

oryginalnym tekście 

literackim szczegółowe 

informacje  

dotyczące przestępstw 

• wyodrębnić  

w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

różnych problemów 

społecznych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

społecznych (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym 

problemów 

społecznych 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

2 Летим в Санкт- 
Петербург 

• nazwać popularne środki 

transportu 

• nazwać podstawowe 

czynności związane z lotem 

samolotem 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące lotu 

samolotem 

•  sformułować krótką 

wypowiedź na temat lotu 

samolotem  

(termin, cel, kupowanie 

biletu) 

• nazwać wybrane usługi 

oferowane przez hotel 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

pobytu w hotelu 

• określić ulubione środki 

transportu i zapytać o to 

rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

podstawowe informacje 

dotyczące lotu samolotem 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat podróży  

samolotem, polegającą  

na wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• przeprowadzić rozmowę  

na temat planowanego lotu – 

na podstawie opracowanego 

wcześniej wzorcowego dialogu 

 

• zadać pytania o wybrane 

środki transportu i udzielić  

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat lotu samolotem 

• udzielić informacji na temat 

wybranego lotu – na 

podstawie informacji 

umieszczonych na tablicy 

ogłoszeń 

• sformułować wypowiedź  

na temat lotu samolotem  

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

 

• wyodrębnić  

w słuchanym / 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

podróży samolotem 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

podróży samolotem 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym podróży 

samolotem i wyrazić  

je w języku rosyjskim 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

podróżowania samolotem 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego lotu 

samolotem, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat pobytu  

w hotelu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranego hotelu, poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym,  wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i różnorodnością 

struktur wykraczających poza 

program nauczania 

 • sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

rezerwacji pokoju 

hotelowego (termin, cena, 

podstawowe warunki) 

• nazwać wybrane atrakcje  

turystyczne Petersburga 

• określić swoje oczekiwania 

związane z pobytem w hotelu  

i zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranego hotelu 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat usług oferowanych 

przez hotel 

• udzielić informacji na temat 

wybranego hotelu –  

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranego hotelu 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

pobytu w hotelu 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat pobytu  

w Petersburgu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat  

Petersburga, poprawną  

pod względem leksykalno- 

-gramatycznym, 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

atrakcji turystycznych 

Petersburga 

• nazwać popularne 

instytucje kulturalne 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

pobytu w muzeum, kinie  

i teatrze 

•  sformułować krótką  

wypowiedź na temat 

pobytu w instytucji 

kulturalnej  

(termin, rodzaj instytucji, 

wydarzenie kulturalne) 

• sformułować krótką wypowiedź 

dotyczącą rezerwacji pokoju 

hotelowego, polegającą na 

wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej 

leksykę) podstawowe  

informacje dotyczące atrakcji 

turystycznych Petersburga 

• sformułować krótką wypowiedź 

dotyczącą  

Petersburga – na podstawie 

planu w formie pytań 

• określić preferowane przez 

siebie instytucje kulturalne  

i zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym / 

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

podstawowe informacje 

dotyczące pobytu w instytucji 

kulturalnej 

• sformułować krótką wypowiedź 

dotyczącą preferowanych 

instytucji kulturalnych, 

polegającą na wprowadzeniu 

na podstawie tekstu  

z folderu reklamowego  

(zawierającego opracowaną 

wcześniej leksykę) 

• sformułować wypowiedź  

na temat rezerwacji i pobytu 

w hotelu (uczeń popełnia  

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat atrakcji 

turystycznych Petersburga 

• udzielić informacji na temat 

wybranej wycieczki po 

Petersburgu – na podstawie 

tekstu z folderu reklamowego 

(zawierającego opracowaną 

wcześniej leksykę) 

• sformułować wypowiedź  

na temat wycieczki do 

Petersburga (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

(uczeń popełnia  

przy tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w słuchanym / 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

atrakcji turystycznych  

Petersburga 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wycieczki po 

Petersburgu (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym wycieczki 

po Petersburgu i 

wyrazić je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• opracować i zaprezentować  

folder reklamowy, który  

zachęci obcokrajowców  

do zwiedzenia wybranego 

miasta w Polsce 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

wybranych instytucji 

kulturalnych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat udziału 

w wydarzeniu kulturalnym,  

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

wybranych instytucji 

kulturalnych 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego pobytu w 

instytucji kulturalnej 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

заказать, бронировать, 

снимать, взять напрокат 

• udzielić informacji na temat 

spektaklu na podstawie tekstu 

z afisza teatralnego 

• sformułować wypowiedź na 

temat udziału w wydarzeniu 

kulturalnym (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• utworzyć i zastosować 

połączenia przyimkowe за... 

до..., через... после...  

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne typowych nazwisk 

rosyjskich, np. Репин, Толстой, 

Ахматова, Плисецкая 

 

 

informacje dotyczące 

wybranych instytucji 

kulturalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

udziału w wydarzeniu 

kulturalnym (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat udziału 

w wydarzeniu kulturalnym, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

3.У нас гости из России • nazwać popularne miejsca 

warte zobaczenia w Polsce 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

ciekawych miejsc w Polsce 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

ciekawego miejsca  

w Polsce (nazwa, główne 

atrakcje) 

• wyodrębnić w słuchanym / 

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

podstawowe informacje 

dotyczące ciekawych miejsc  

w Polsce 

• wyodrębnić w czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

• określić na podstawie 

wysłuchanego tekstu kontekst 

sytuacyjny 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) szczegółowe 

informacje dotyczące 

popularnych  

i wartych zobaczenia miejsc  

w Polsce 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

ciekawych miejsc  

w Polsce 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

atrakcji turystycznych 

w Polsce (uczeń 

popełnia przy tym 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

atrakcyjnych turystycznie 

miejsc w Polsce 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

atrakcyjnego turystycznie 

miejsca w Polsce, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

poszukiwania  

wybranego obiektu  

w mieście 

• zadać pytanie o drogę  

do wybranego obiektu 

• nazwać popularne atrakcje 

turystyczne w Polsce 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

atrakcji turystycznych  

w Polsce 

• nazwać popularne dania  

kuchni polskiej 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

tradycyjnych dań kuchni 

polskiej 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranego dania kuchni 

polskiej (nazwa, główne 

składniki) 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

znanych Polaków 

• sformułować krótką  

wypowiedź na temat 

popularnych i wartych 

zobaczenia miejsc w Polsce 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat ciekawego miejsca w 

Polsce – na podstawie 

wzorcowej wypowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące drogi do 

wybranego obiektu w mieście 

• przeprowadzić rozmowę  

na temat drogi do wybranego 

obiektu – na podstawie  

opracowanego wcześniej 

wzorcowego dialogu 

• przeprowadzić rozmowę na 

temat tradycyjnych dań kuchni 

polskiej – na podstawie  

opracowanego wcześniej 

wzorcowego dialogu 

• sformułować krótką  

wypowiedź na temat znanego 

Polaka – na podstawie  

wzorcowej wypowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

• sformułować wypowiedź na 

temat atrakcyjnych 

turystycznie miejsc w Polsce 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące drogi do 

określonego obiektu  

w mieście 

• zadać pytania o drogę  

i udzielić na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

popularnych dań kuchni 

polskiej 

• sformułować wypowiedź na 

temat tradycyjnych dań 

kuchni polskiej (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje 

dotyczące znanych Polaków 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym atrakcji 

turystycznych w Polsce  

i wyrazić je w języku 

rosyjskim 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

drogi do wybranego 

obiektu w mieście 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

drogi  

do wybranego obiektu 

w mieście (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

popularnych i wartych 

zobaczenia miejsc w Polsce, 

poprawną pod względem 

leksykalno- 

-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• szczegółowo przekazać  

informacje zamieszczone  

w ulotkach dotyczących  

wycieczek po Krakowie  

i okolicy 

• zastosować w odpowiednim 

kontekście sytuacyjnym 

przysłowia rosyjskie 

dotyczące własnego miejsca 

w świecie 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat drogi do 

wybranego obiektu w 

mieście 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

znanych Polaków 

(nazwiska, dziedziny,  

w których zasłynęli) 

• nazwać popularne 

pamiątki z Polski 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

popularnych pamiątek  

z Polski 

informacje dotyczące 

popularnych pamiątek z Polski 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat popularnych 

pamiątek z Polski – na 

podstawie wzorcowej 

wypowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje na temat 

stereotypów dotyczących 

Polaków 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat stereotypów 

dotyczących Polaków i Rosjan – 

na podstawie wzorcowej 

wypowiedzi oraz planu  

w formie pytań 

• utworzyć i zastosować formy 

celownika rzeczowników i 

przymiotników w połączeniu z 

przyimkiem по w konstrukcjach 

określających przemieszczanie 

się w przestrzeni 

• sformułować wypowiedź na 

temat znanych Polaków 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno- 

-gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje 

dotyczące popularnych 

pamiątek z Polski 

• sformułować wypowiedź na 

temat popularnych pamiątek z 

Polski (uczeń popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat stereotypów 

dotyczących Polaków 

• sformułować wypowiedź na 

temat stereotypów 

dotyczących Polaków i Rosjan 

tradycyjnych dań 

kuchni polskiej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

tradycyjnych dań 

kuchni polskiej (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

znanych Polaków 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

znanych Polaków 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

stereotypów 

dotyczących Polaków 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

tradycyjnych dań kuchni 

polskiej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

tradycyjnych dań kuchni 

polskiej, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat znanych 

Polaków 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanych 

tekstów dotyczących 

znanych Polaków, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

popularnych pamiątek  

z Polski 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno- 

-gramatyczne) 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym 

stereotypów o Rosji i 

Rosjanach 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

stereotypów 

dotyczących Polaków  

i Rosjan (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

popularnych pamiątek  

z Polski, poprawną pod 

względem leksykalno- 

-gramatycznym 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

stereotypów dotyczących 

Polaków i Rosjan 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

stereotypów dotyczących 

Polaków i Rosjan, poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym 

 

 

4. Наука и техника  
в быту 

• nazwać podstawowe części 

samochodu 

• nazwać podstawowe znaki 

drogowe 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wyposażenia  

samochodu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

samochodu (wielkość, 

podstawowe wyposażenie) 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego posiadania 

samochodu 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

posiadania samochodów 

• przeprowadzić rozmowę  

dotyczącą wynajęcia samochodu 

– na podstawie opracowanego 

wcześniej wzorcowego dialogu 

• zadać pytania dotyczące 

wynajmowanego samochodu i 

udzielić na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat posiadania samochodu 

i związanych z tym problemów 

• sformułować wypowiedź na 

temat posiadania samochodu 

i związanych z tym problemów 

(uczeń popełnia przy tym 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

• samochodów i ich roli 

we współczesnym 

świecie 

• wysłuchać tekst  

o posiadaniu 

samochodu i 

wyodrębnić w nim 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

samochodów i ich roli we 

współczesnym świecie 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat wysłuchanego 

tekstu dotyczącego 

posiadania samochodu  

i związanych z tym  

problemów, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• nazwać podstawowe usługi 

oferowane przez warsztat 

samochodowy 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

awarii samochodu oraz 

wypadku 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat awarii 

samochodu (miejsce, 

uszkodzona część) 

• wymienić kilku znanych  

wynalazców i 

przyporządkować im 

dziedziny, w których 

odnosili sukcesy 

• nazwać podstawowe 

urządzenia techniczne 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

nowoczesnych urządzeń 

technicznych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranych urządzeń 

technicznych (nazwa, 

podstawowe funkcje) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące usług 

oferowanych przez warsztat 

samochodowy  

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat problemów w ruchu 

drogowym, polegającą na 

wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

najnowszych wynalazków 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat najnowszych 

wynalazków – na podstawie 

wzorcowej wypowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

nowoczesnych urządzeń 

technicznych 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat najczęściej używanych 

urządzeń technicznych oraz ich 

niewielkie uchybienia  

leksykalno-gramatyczne) 

• zadać pytania dotyczące usług 

oferowanych przez warsztat 

samochodowy i udzielić 

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat usług oferowanych 

przez warsztat samochodowy 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

organizacji ruchu drogowego 

• sformułować wypowiedź na 

temat zasad ruchu drogowego 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia  

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat wypadków drogowych  

i awarii samochodu 

• sformułować wypowiedź na 

temat wypadków drogowych  

związanych z tym 

problemów 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

posiadania samochodu 

i związanych z tym 

problemów (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści  

przedstawione  

w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym awarii 

samochodu i wyrazić je 

w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wypadku  

oraz awarii samochodu 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

wypadków drogowych oraz 

awarii  

samochodu 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

najczęstszych przyczyn 

wypadków drogowych, 

poprawnie używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat usług 

oferowanych przez warsztat 

samochodowy, poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

popularnych urządzeń 

technicznych, poprawnie 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

znaczenia w życiu człowieka – 

na podstawie słownika 

tematycznego 

 

i awarii samochodu (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno- 

-gramatyczne) 

• określić kontekst sytuacyjny w 

odniesieniu do słuchanych 

tekstów dotyczących 

najnowszych wynalazków 

• sformułować wypowiedź na 

temat wybranych wynalazców 

i ich dokonań (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat nowoczesnych 

urządzeń technicznych 

• sformułować wypowiedź na 

temat nowinek technicznych 

oraz ich znaczenia w życiu 

człowieka (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

usług oferowanych 

przez warsztat 

samochodowy 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

korzystania z usług 

warsztatu 

samochodowego 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych  

wynalazców i ich 

dokonań (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia  

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje informacje 

na temat 

nowoczesnych 

urządzeń technicznych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych wynalazców i ich 

dokonań, poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, wyróżniającą 

się płynnością, bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

reklamacji towaru oraz zasad 

korzystania z gwarancji 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

elektronicznych mediów 

społecznościowych, 

poprawnie używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• przygotować i przedstawić 

prezentację multimedialną  

na temat wybranych 

laureatów Nagrody Nobla 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat reklamacji wybranego 

urządzenia 

• rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego warunków 

gwarancji na zakupiony towar 

• sformułować wypowiedź na 

temat zasad korzystania z 

gwarancji na zakupiony towar 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) szczegółowe 

informacje na temat 

elektronicznych mediów 

społecznościowych 

• sformułować wypowiedź na 

temat wybranych 

elektronicznych mediów 

społecznościowych (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

laureatów Nagrody Nobla oraz 

ich osiągnięć 

nowinek technicznych 

oraz ich znaczenia  

w życiu człowieka 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

reklamacji wybranego 

urządzenia 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zasad korzystania z 

gwarancji na zakupiony 

towar (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

elektronicznych 

mediów 

społecznościowych 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• sformułować wypowiedź  

na temat laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich osiągnięć 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

открыть, изобрести 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

elektronicznych 

mediów 

społecznościowych 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich 

osiągnięć 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich osiągnięć 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

5. Берегите природу! • nazwać wybrane 

zachowania 

proekologiczne 

• nazwać wybrane 

zachowania szkodzące 

• określić podstawowe 

zachowania proekologiczne  

i zapytać o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

• określić kontekst w 

odniesieniu do słuchanego 

tekstu dotyczącego kontaktu 

młodzieży z przyrodą 

• wyodrębnić w 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

pobytu w lesie 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

właściwych i niewłaściwych 

zachowań w lesie 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

środowisku  

naturalnemu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

obcowania  

z przyrodą 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

kontaktu młodzieży z 

przyrodą (osoba, miejsce, 

przykłady właściwych i 

niewłaściwych zachowań) 

• nazwać podstawowe 

rodzaje śmieci 

• nazwać wybrane 

współczesne problemy 

ekologiczne 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

współczesnych problemów 

ekologicznych 

• nazwać wybrane gatunki 

zwierząt i roślin 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

zwierząt domowych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

posiadania zwierzęcia 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące kontaktu 

młodzieży z przyrodą 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat właściwych i 

niewłaściwych zachowań w 

lesie, polegającą na 

wprowadzeniu do słuchanego 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące pożaru 

lasu 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat pożaru lasu, 

polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

organizacji Greenpeace 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu 

ekologicznego 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat wybranych problemów 

• zadać pytania o zachowania 

proekologiczne i udzielić  

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat pobytu 

 w lesie 

• sformułować wypowiedź  

na temat właściwych  

i niewłaściwych zachowań  

w lesie (uczeń popełnia  

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat pożaru lasu 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje 

dotyczące organizacji 

Greenpeace 

• sformułować wypowiedź  

na temat najbardziej 

niepokojących negatywnych 

zjawisk ekologicznych oraz 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

właściwych i 

niewłaściwych 

zachowań w lesie 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

pożaru lasu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

negatywnych zjawisk 

ekologicznych oraz 

sposobów 

przeciwdziałania im 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione  

w materiale  

ikonograficznym 

dotyczącym 

• szczegółowo przekazać 

informacje zamieszczone  

w folderze organizacji 

Greenpeace 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat wysłuchanego 

tekstu dotyczącego 

współczesnych problemów 

ekologicznych, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

negatywnych zjawisk 

ekologicznych oraz 

sposobów przeciwdziałania 

im 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

negatywnych zjawisk 

ekologicznych oraz 

sposobów przeciwdziałania 

im, poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

domowego  

(gatunek, podstawowe  

obowiązki związane z 

opieką nad zwierzęciem) 

• nazwać podstawowe 

rodzaje obszarów przyrody 

chronionej 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

parków narodowych i 

rezerwatów przyrody 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

obszarów przyrody 

chronionej (rodzaj obszaru, 

występujące na nim 

wybrane gatunki zwierząt i 

roślin, podstawowe funkcje 

obszaru) 

ekologicznych  

oraz sposobów przeciwdziałania  

im – na podstawie słownika 

tematycznego 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu śmieci 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat podstawowych 

rodzajów śmieci oraz 

wybranych sposobów 

postępowania z nimi – na 

podstawie słownika 

tematycznego 

• określić ulubione gatunki 

zwierząt domowych i zapytać  

o nie rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe  

informacje dotyczące 

posiadania zwierząt domowych 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat zwierząt domowych – 

na podstawie planu w formie 

pytań 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

sposobów przeciwdziałania im 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno- 

-gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje 

dotyczące zwierząt domowych 

• sformułować wypowiedź  

na temat zwierząt domowych 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• rozpoznać związki między  

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego posiadania 

psa 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym  

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat salonu 

kosmetycznego dla zwierząt 

• sformułować wypowiedź  

na temat salonu 

kosmetycznego  

dla zwierząt (uczeń popełnia 

współczesnych 

problemów 

ekologicznych i wyrazić 

je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

zwierząt domowych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zwierząt domowych 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

obszarów przyrody 

chronionej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

obszarów przyrody 

chronionej (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

posiadania zwierząt 

domowych 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego / 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego zwierząt 

domowych, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat opieki 

nad zwierzętami domowymi, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

nauczania 

• zastosować w odpowiednim 

kontekście sytuacyjnym 

rosyjskie frazeologizmy 

zawierające nazwy zwierząt 

• przygotować i 

zaprezentować gazetkę 

poświęconą wybranym 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

informacje dotyczące obszarów 

przyrody chronionej 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat obszarów przyrody 

chronionej – na podstawie 

planu w formie pytań 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście podstawowe 

informacje dotyczące roślin 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat roślin – na podstawie 

planu w formie pytań 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

заботиться (о ком? о чём?), 

ухаживать ( за кем? за чем?) 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

беречь, охранять 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat obszarów przyrody 

chronionej 

• sformułować wypowiedź  

na temat obszarów przyrody 

chronionej (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym  

poznaną wcześniej leksykę)  

szczegółowe informacje  

na temat roślin 

• sformułować wypowiedź  

na temat roślin (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne rzeczowników 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

roślin 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

roślin (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

obszarom przyrody 

chronionej 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

113 

 

Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

rodzaju żeńskiego  

typu мышь 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

завести, заводить 

6. Наше будущее • nazwać wybrane zawody 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

planów zawodowych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

planów zawodowych 

(osoby, zawody) 

• nazwać kilka typów uczelni 

wyższych oraz popularne 

wydziały 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

poszukiwania pracy 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

poszukiwania pracy 

(osoba, preferowany 

rodzaj pracy) 

• nazwać wybrane rodzaje 

niepełnosprawności 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące ludzi 

niepełnosprawnych 

• określić, jakie ma plany 

zawodowe, i zapytać o to 

rozmówcę 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat planów zawodowych 

wybranych osób, polegającą na 

wprowadzeniu do słuchanego 

tekstu realiów własnych 

• określić, na jakiej uczelni i jakim 

wydziale chciałby studiować,  

i zapytać o to rozmówcę 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

podstawowe informacje  

dotyczące wybranych uczelni 

• przeprowadzić rozmowę  

dotyczącą dnia otwartych drzwi 

na wybranej uczelni –  

na podstawie opracowanego 

wcześniej wzorcowego dialogu 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat wybranej uczelni, 

polegającą na wprowadzeniu 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat planów zawodowych 

• sformułować wypowiedź  

na temat planów zawodowych 

wybranych osób (uczeń 

popełnia  

przy tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat wybranych uczelni 

• rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego dnia 

otwartych drzwi na wydziale 

dziennikarstwa 

• sformułować wypowiedź na 

temat wybranej uczelni (uczeń 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

planów zawodowych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

planów zawodowych 

wybranych osób (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

uczelni wyższych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych uczelni 

wyższych (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat planów 

zawodowych wybranych 

osób 

• szczegółowo przekazać 

informacje zamieszczone  

w ogłoszeniu agencji pracy 

• przygotować i przedstawić 

prezentację multimedialną  

na temat najbardziej 

perspektywicznych zawodów 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

studiowania  

za granicą, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

wybranych uczelni wyższych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą ludzi 

niepełnosprawnych (rodzaj 

niepełnosprawności, 

podstawowe problemy  

z tym związane) 

• nazwać najważniejsze 

wartości w życiu człowieka 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

najważniejszych wartości  

w życiu wybranych ludzi 

• sformułować krótką  

wypowiedź na temat tego,  

co najważniejsze w życiu 

(wartości preferowane  

przez różne osoby) 

• utworzyć i zastosować 

formy gramatyczne 

czasowników стать (кем?), 

работать (кем?), быть 

(кем?) 

do słuchanego / czytanego 

tekstu adekwatnych realiów 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

studiowania za granicą 

• sformułować krótką wypowiedź 

– opinię na temat wad i zalet 

studiowania za granicą, 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• określić główną myśl 

wypowiedzi zamieszczonych na 

forum internetowym 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

poszukiwania pracy 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat poszukiwania pracy, 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• przeprowadzić rozmowę  

dotyczącą poszukiwania pracy –  

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat studiowania za granicą 

• sformułować wypowiedź  

na temat wad i zalet 

studiowania za granicą (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

temat poszukiwania pracy 

• sformułować wypowiedź  

na temat poszukiwania pracy 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym 

poznaną wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje na 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe informacje 

na temat studiowania 

za granicą 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź – opinię na 

temat studiowania za 

granicą (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym planów  

na przyszłość i wyrazić 

je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje  

na temat poszukiwania 

pracy 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

poszukiwania pracy 

(uczeń popełnia przy 

wybranej uczelni wyższej, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

poszukiwania pracy 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

poszukiwania pracy, 

poprawnie używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

poszukiwania pracy, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

nauczania 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

na podstawie opracowanego 

wcześniej wzorcowego dialogu 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące ludzi 

niepełnosprawnych 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat problemów 

wybranych osób 

niepełnosprawnych, polegającą  

na wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić podstawowe 

informacje zawarte w ofertach 

pracy oraz w CV 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

najważniejszych wartości w 

życiu człowieka 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat dorosłości i miłości, 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• sformułować krótką wypowiedź 

na temat dorosłości i miłości, 

temat ludzi 

niepełnosprawnych 

• sformułować wypowiedź  

na temat wybranych 

problemów osób 

niepełnosprawnych oraz 

sposobów ich rozwiązywania 

(uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym /  

czytanym tekście 

(zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) 

szczegółowe informacje  

na temat dorosłości i miłości 

• sformułować wypowiedź  

na temat bliskich relacji 

między ludźmi (uczeń 

popełnia przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście szczegółowe informacje 

na temat sposobów wyrażania 

poglądów oraz walki o swoje 

prawa 

• sformułować wypowiedź  

na temat sposobów wyrażania 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe informacje 

na temat osób 

niepełnosprawnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wybranych problemów 

osób 

niepełnosprawnych 

oraz sposobów  

ich rozwiązywania 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym osób 

niepełnosprawnych i 

wyrazić  

je w języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym / czytanym 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

problemów ludzi 

niepełnosprawnych 

• swobodnie wypowiedzieć się 

na temat przeczytanego 

tekstu dotyczącego 

problemów ludzi 

niepełnosprawnych, 

poprawnie używając struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

sposobów  

rozwiązywania problemów 

ludzi niepełnosprawnych, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza program 

nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

najważniejszych wartości  

w życiu człowieka 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat bliskich 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

sposobów wyrażania poglądów 

oraz walki o swoje prawa – na 

podstawie słownika 

tematycznego 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne rzeczowników 

rodzaju męskiego typu 

университет 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

стать (кем?), работать (кем?), 

быть (кем?) 

poglądów oraz walki o swoje 

prawa (uczeń popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• utworzyć i zastosować  

wyrażenia z przyimkami  

из-за, от służące do 

określania przyczyny 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

dorosłości i miłości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

bliskich relacji między 

ludźmi (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• przetworzyć treści 

przedstawione w 

materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym 

najważniejszych 

wartości w życiu 

człowieka i wyrazić je w 

języku rosyjskim 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe informacje 

na temat sposobów 

wyrażania poglądów 

oraz walki o swoje 

prawa 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

sposobów wyrażania 

relacji między ludźmi, 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program nauczania 

• zainicjować i przeprowadzić 

rozmowę na temat 

sposobów wyrażania 

poglądów oraz walki o swoje 

prawa 
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Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

poglądów oraz walki o 

swoje prawa (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

 

 

IV. JĘZYK OBCY ZAWODOWY – FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI 

 

 TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia 

JOZ(1)8 sklasyfikować elementy infrastruktury portów lotniczych;  

 

JOZ(1)9 rozpoznać podmioty i instytucje działające w obszarze portu lotniczego;  

 

JOZ(1)10 scharakteryzować w języku obcym zadania lotniskowych służb operacyjnych;  

 

JOZ(1)11 określić wyposażenie techniczne lotniskowych służb operacyjnych;  

 

JOZ(1)12 posłużyć się obcojęzyczną terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 

JOZ(1)13 odczytać obcojęzyczne informacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych;  

 

JOZ(2)4 udzielić w języku obcym informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;  

 

− Obcojęzyczna terminologia zawodowa. 

 

− Informacje dotyczące funkcjonowania portu 

lotniczego.  

 

− Komunikowanie się w języku obcym 

zawodowym z personelem podmiotów 

współpracujących z lotniskowymi służbami 

operacyjnymi.  

 

− Porozumiewanie się w języku obcym 

zawodowym podczas realizacji zadań 

zawodowych.  
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JOZ(2)5 zinterpretować w języku obcym wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności 

zawodowych;  

 

JOZ(2)6 wyjaśnić ustnie w języku obcym zasady obowiązujące we współpracy z lotniskowymi 

służbami operacyjnymi;  

 

JOZ(3)4 skorzystać z obcojęzycznych instrukcji obsługi urządzeń i środków wykorzystywanych do 

zabezpieczenia operacyjnego portu lotniczego;  

 

JOZ(3)5 przetłumaczyć i zinterpretować teksty obcojęzyczne związane z wykonywaniem 

podstawowych zadań lotniskowych służb operacyjnych;  

 

JOZ(3)6 odczytać i zinterpretować obcojęzyczne procedury związane z działaniami lotniskowych 

służb operacyjnych;  

 

JOZ(4)5 wyjaśnić ustnie w języku obcym zasady dotyczące działań lotniskowych służb 

operacyjnych;  

 

JOZ(4)6 prowadzić korespondencję w języku obcym dotyczącą typowych czynności lotniskowych 

służb operacyjnych; 

 

JOZ(4)7 sformułować ustne wypowiedzi dotyczące wykonywania zawodu; 

 

JOZ(4)8 przygotować w formie pisemnej swoje opinie na temat wykonywanej pracy;  

 

JOZ(5)7 przetłumaczyć tekst obcojęzyczny dotyczący podstawowych zadań lotniskowych służb 

operacyjnych;  

 

JOZ(5)8 skorzystać z dostępnych obcojęzycznych słowników ogólnych i branżowych podczas 

wykonywania czynności zawodowych;  

− Wyrażanie opinii, formułowanie poleceń i 

komunikatów.  

 

− Udzielanie informacji w języku obcym 

dotyczących działań operacyjnych służb 

lotniskowych.  

 

− Analiza i interpretacja procedur oraz 

dokumentów związanych z działaniami 

lotniskowych służb operacyjnych, opracowanych 

w języku obcym.  

 

− Interpretacja wypowiedzi w języku obcym 

dotyczących wykonywania zadań zawodowych.  

 

− Konwersacja w języku obcym dotycząca 

działań lotniskowych służb operacyjnych. 

 

- Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów 

zawodowych.  

 

− Korespondencja obcojęzyczna dotycząca 

realizacji zadań zawodowych.  

 

− Sporządzanie w języku obcym dokumentacji 

dotyczącej realizacji zadań lotniskowych służb 

operacyjnych. 
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JOZ(5)9 przygotować w formie pisemnej informacje o wykonywanym zawodzie na podstawie 

literatury zawodowej, stron internetowych oraz artykułów prasowych;  

 

JOZ(5)10 przedstawić w języku polskim treść informacji przeczytanych w języku obcym;  

 

JOZ(5)11 zinterpretować usłyszane w mediach w języku obcym informacje dotyczące 

wykonywanego zawodu;  

 

OMZ(1)4 sporządzić w języku obcym plan pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;  

 

OMZ(3)4 posłużyć się językiem obcym przy kierowaniu wykonaniem zadań;  

 

KPS(10)4 posłużyć się językiem obcym podczas współpracy w zespole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. JĘZYK OBCY ZAWODOWY – FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI  

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 

 

1.1. Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali  

1.2. Dokumentacja związana z obsługą portów i terminali w języku obcym 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania: 

JOZ 1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne; 

JOZ 2. posłużyć się językiem obcym stosując wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, 

przeszłości i przyszłości;  

JOZ 3. udzielić ogólnej informacji o osobach, miejscach, przedmiotach; JOZ 4. wyrazić opinię i 

postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy;  

- Słownictwo związane z wykonywaniem zadań 

zawodowych, szczególnie dotyczące planowania 

pracy.  

− Słownictwo z zakresu eksploatacji portów i 

terminali.  
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JOZ 1. zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się zawodowo danym językiem;  

JOZ 2. zinterpretować wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;  

JOZ 3. wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; JOZ 4. rozróżnić 

usłyszane komendy i polecenia;  

JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo zawodowe;  

JOZ(4)2 posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z prowadzeniem działalności 

gospodarczej;  

JOZ(4)3 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;  

JOZ 1 sporządzić korespondencję służbową w języku obcym;  

JOZ 2 obsłużyć podróżnych w portach i terminalach;  

JOZ 3 udzielić informacji w języku obcym o zadaniach i realizowanych przez porty i terminale;  

PKZ(A.q)(8)4 przygotować w języku obcym dokumenty o charakterze informacyjnym;  

PKZ(A.q)(8)5 przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i sytuacji z życia 

codziennego;  

A.33.2(8)1 skorzystać z katalogów, ofert, map oraz literatury zawodowej i informacji 

zamieszczonych w Internecie w języku obcym;  

A.33.2(8)2 przygotować dokumenty o charakterze rozliczeniowym; A.33.2(8)3 zaplanować 

działania związane z magazynowaniem, manipulacją oraz organizacją transportu wewnętrznego;  

A.33.2(8)4 opisać urządzenia transportu bliskiego w języku obcym;  

 

A.33.2(8)5 posłużyć się dokumentacją techniczną w języku obcym z zakresu eksploatacji urządzeń 

transportu bliskiego;  

A.33.2(8)6 opisać czynności związane z obsługą ładunków w portach i terminalach,  

A.33.2(8)7 przygotować dokumenty magazynowe i transportowe; A.33.2(8)8 prowadzić 

korespondencję handlową;  

A.33.2(8)9 przygotować ofertę dla klienta na usługi realizowane w portach i terminalach. 

− Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z 

rozmówcą.  

− Wyrażanie opinii i postaw wobec rozmówcy i 

tematu rozmowy 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 
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JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy, z zachowaniem podstawowych 

zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim 

JOZ(3)2 porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań; 

JOZ(3)3 wyciągnąć wnioski z informacji podanych w tekście;  

JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z 

tematyką zawodową;  

JOZ(5)2 dokonać analizy informacji zawartych na ładunkach w języku 

obcym;  

JOZ(5)3 dokonać analizy informacji zawartych w obcojęzycznej literaturze 

i prasie z zakresu eksploatacji portów i terminali. 

Komendy i polecenia o charakterze zawodowym.  

Słownictwo techniczne przedmiotów.  

Terminologia dotycząca eksploatacji portów i terminali podczas 

sporządzania dokumentów i wypełniania druków.  

Słownictwo dotyczące treści ofert, reklamacji, umów.  

Korespondencja zawodowa. 

 

VI. Formy pracy z uczniami posiadającymi opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się:  

a. dostosowanie wymagań do faktycznych możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami PPP; 

b. wydłużenie czasu pracy podczas sprawdzianów, kartkówek, etc. 

c. wyjaśnienie treści poleceń - w przypadku ich niezrozumienia; 

d. zadawanie pytań pomocniczych i naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych; 

e. dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia; 

f. tolerancyjne ocenianie błędów i strony graficznej prac pisemnych; 

g. indywidualne kryteria oceny sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, etc; 

h. pozytywne motywowanie poprzez wskazywanie drobnych sukcesów w danym przedmiocie; 

i. dostosowanie pracy dydaktycznej do możliwości psychofizycznych i cech osobowości ucznia; 

j. stosowanie oceniania kształtującego i  motywującego. 
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Dokument obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023 

 

Nauczyciele Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych 


