
Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla 4 klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

W Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 

 

I ZASADY OGÓLNE  

1. Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem 

MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej.  

2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do WSO.  

3. Nauczanie języka rosyjskiego w szkole średniej odbywa się na podstawie programu nauczania autorstwa R. Broniarz zatwierdzonego do 

realizacji w szkole ponadgimnazjalnej.  

4. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub 

mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.  

5. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz 

o sposobie i zasadach oceniania.  

6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez 

nauczyciela lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.  

8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności.  



9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich 

przeprowadzenia.  

 

II ZASADY OCENIANIA  

1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół 

Budowlanych stosują średnią ważoną.  

2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).  

3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie ze skalą procentową stosowaną 

w WSO.  

4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika z zeszytem ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji. 

5. Nauczyciele języków obcych dopuszczają stosowanie „+” oraz „-” za aktywność na lekcji, zadanie domowe lub jego brak, za cząstkowe 

odpowiedzi (sposób przeliczania plusów i minusów ustala nauczyciel uczący w danej klasie na początku roku szkolnego). 

6. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od 

dnia powrotu do szkoły.  

7. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.  

8. Poprawie podlegają min. oceny niedostateczne. 

 9. Nauczyciel przewiduje po każdym, kolejno omówionym rozdziale, sprawdzian. Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując 

ćwiczenia powtórzeniowe oraz dokonując samooceny.  

10. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej jeden 

sprawdzian i co  najmniej jedną odpowiedź ustną w ciągu roku szkolnego. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika 

z bieżącej pracy uczniów. 



11. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do pracy domowej.  

12. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.  

13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

14. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje waga ocen cząstkowych, uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności, oraz 

terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 

15. Na ocenę semestralną i końcową składają się: 

a) oceny ze sprawdzianów pisemnych. 

b) oceny z kartkówek. 

c) odpowiedź ustna. 

d) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji – oznaczenie w dzienniku „Akt.”. 

16. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

17. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i uzasadniane na prośbę ucznia lub jego opiekuna prawnego.  

 

III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  

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

tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. 

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

uwzględniają pracę ucznia na lekcjach. 

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

włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych 

dialogach, pomoc koleżeńską w wypadku trudności z wykonaniem zadania. 



 

 

Wymagania edukacyjne – podręcznik Новый диалог cz.2 i cz.3 

Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

3. Среди друзей 
Мы такие разные... 
 
Нет дома лучше своего... 
 
Друг всегда поможет! 

Człowiek – wygląd 
zewnętrzny, cechy 
charakteru, uczucia i 
emocje, problemy 
etyczne. 
 
Życie rodzinne i 
towarzyskie – koledzy i 
przyjaciele, styl życia. 
 
Dom – miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń i ich 
wyposażenia, 
wynajmowanie 
mieszkania. 

• wymienić kilka cech wyglądu zewnętrznego człowieka 
(wzrost, sylwetka, kolor oczu i włosów, kształt twarzy, 
cechy szczególne), 

• sformułować krótką wypowiedź na temat wyglądu 
zewnętrznego wybranych osób na podstawie planu w 
formie pytań, 

• wyselekcjonować z czytanego oraz słuchanego tekstu 
określone informacje, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat własnego 
wyglądu polegającą na wprowadzeniu do 
opracowanego wcześniej  
tekstu realiów własnych, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 
przeczytanego 
 tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat cech 
charakteru wybranych osób polegającą na 
wprowadzeniu do opracowanego wcześniej tekstu 
realiów własnych, 

• określić główną myśl przeczytanego tekstu, 
• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego 
 tekstu, 

• nazywać rodzaje domów i poszczególne pomieszczenia, 
• nazywać sprzęty w poszczególnych pomieszczeniach i 

  



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

określać ich położenie, 
• powiedzieć, gdzie kto mieszka (rodzaj domu/ 

kondygnacja), 
• określić kontekst sytuacyjny prostej wypowiedzi 

dotyczącej miejsca zamieszkania, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat 

domu/mieszkania polegającą na wprowadzeniu do 
opracowanego wcześniej tekstu realiów własnych, 

• opracować krótką wypowiedź – ogłoszenie na temat 
mieszkania oferowanego lub poszukiwanego do 
wynajęcia, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat przyjaźni 
polegającą na wprowadzeniu do opracowanego 
wcześniej tekstu realiów własnych, 

• stosować formy gramatyczne wyrażenia другдруга i 
zaimka zwrotnego себя, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne przymiotników 
twardotematowych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
спускаться i подниматься, 

• tworzyć i stosować formy mianownika i miejscownika 
liczebników porządkowych od 1 do 30, 

• stosować przysłówki miejsca слева, справа, внизу, 
вверху, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne przymiotników  
miękkotematowych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczownika 
мебель, 

• tworzyć i stosować krótkie formy przymiotników w 
funkcji orzecznika. 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

4. За покупками 
В торговом центре 
 
А где вы покупаете 
продукты? 
 
Покупаемтехнику 

Zakupy i usługi – rodzaje 
sklepów, towary, 
sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, 
korzystanie z usług, środki 
płatnicze. 
 
Nauka i technika – 
obsługa 
 i korzystanie z 
podstawowych urządzeń 
technicznych. 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 
wysłuchanego  
tekstu, 

• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 
informacje, 

• nazwać podstawowe środki płatnicze – gotówka, karta  
kredytowa, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat zakupów w 
centrum  
handlowym na podstawie opracowanego wcześniej 
tekstu, 

• wymienić nazwy podstawowych artykułów 
spożywczych  
i przemysłowych, 

• nazwać wybrane rodzaje sklepów i stoisk, 
• nazwać wybrane rodzaje jednostek i opakowań, 
• zadawać pytania dotyczące cen wybranych artykułów i 

umieć  
na nie odpowiedzieć, 

• stosować w dialogach prowadzonych podczas zakupów 
zwroty  
grzecznościowe odpowiednie do sytuacji, 

• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący dokonywania  
zakupów, 
wprowadzając do niego własne realia, 

• udzielić podstawowych informacji na temat wybranych 
produktów  
na podstawie folderu reklamowego, 

• nazywać podstawowe urządzenia techniczne użytku  
codziennego, 

• wymienić podstawowe funkcje wybranych urządzeń  

• zainicjować i poprowadzić rozmowę na 
temat wad i zalet robienia zakupów w 
centrum handlowym, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na 
temat zakupów robionych w różnych 
rodzajach sklepów,  

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je 
w języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat znaczenia urządzeń 
technicznych  
w naszym życiu, 

• zrozumieć autentyczny tekst dotyczący  
nowych technologii i przekazać jego 
treść, 

• opracować i zaprezentować reklamę 
wybranego urządzenia technicznego 
codziennego użytku, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat zakupów robionych w sklepie  
internetowym. 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

technicznych, 
• nazwać podstawowe rodzaje usterek wybranych 

urządzeń technicznych, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat znaczenia 

urządzeń  
technicznych w naszym życiu na podstawie 
opracowanego wcześniej tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat zakupów w 
sklepie  
internetowym polegającą na udzieleniu odpowiedzi na 
pytania, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
dokonanych i niedokonanych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
купить, покупать, 

• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego 
czasowników, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne zaimków 
nieokreślonych z przyrostkami -то i -нибудь, 

• tworzyć i stosować wyrażenia с помощью (чего?) i 
благодаря (чему?). 

5. Приятного аппетита! 
В ресторане 
 
Домашняя еда 
 
Вкусно и здорово! 

Żywienie – artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowanie, lokale 
gastronomiczne. 
 
Elementy wiedzy o Rosji –  
typowe dania kuchni  
rosyjskiej. 
 

• nazywać popularne dania narodowe różnych krajów, 
• nazywać wybrane typy lokali gastronomicznych w Rosji 

i innych krajach, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 

informacje, 
• rozpoznać związki między poszczególnymi częściami 

tekstu, 
• stosować w dialogach prowadzonych podczas 

zamawiania dań w lokalu gastronomicznym zwroty 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę  
na temat oferty wybranego lokalu 
gastronomicznego, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na 
temat pobytu w restauracji,  

•  przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je 
w języku rosyjskim, 

• opracować i zaprezentować 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Życie rodzinne i 
towarzyskie – styl życia.  

grzecznościowe odpowiednie do sytuacji, 
• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący zamawiania 

dań, wprowadzając do niego własne realia, 
• zapytać kolegów o ich przyzwyczajenia żywieniowe i 

udzielić krótkiej informacji o własnych preferencjach 
żywieniowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat oferty 
restauracji polegającą na wprowadzeniu do 
opracowanego wcześniej  
tekstu realiów własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sposobu 
przygotowywania wybranej potrawy, 

• nazywać naczynia kuchenne, 
• nazywać produkty żywnościowe zdrowe i szkodliwe dla 

zdrowia, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat 

podstawowych zasad zdrowego odżywiania się 
polegającą na wprowadzeniu  
do opracowanego wcześniej tekstu realiów własnych, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
есть, пить, 

• tworzyć i stosować konstrukcje z czasownikiem 
работать (кем?), 

• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego z 
wyrazami давай, давайте, 

• tworzyć i stosować formy stopnia wyższego 
przymiotników  
i przysłówków, 

• tworzyć i stosować formy stopnia najwyższego 
przymiotników  
i przysłówków, 

szczegółowy przepis na typową 
potrawę kuchni rosyjskiej, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat znaczenia zdrowego 
odżywiania się, 

• udzielać rad i wskazówek dotyczących  
zdrowego odżywiania się. 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 
дать, давать, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników 
мать, дочь. 

6. Спорт – это здорово! 
Любители 
и профессионалы 
 
О футболе 
 
Экстремалы 
любят риск! 

Sport – popularne 
dyscypliny sportu, 
podstawowy sprzęt 
sportowy, imprezy 
sportowe 
i sport wyczynowy. 

• wymienić nazwy wybranych dyscyplin sportowych, 
• wyszukiwać i selekcjonować usłyszane i przeczytane 

informacje, 
• wymienić różne rodzaje imprez sportowych, 
• rozpoznać związki między poszczególnymi częściami 

tekstu, 
• określić główną myśl przeczytanego tekstu, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat swojej 

aktywności sportowej na podstawie planu w formie 
pytań, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sportów 
wyczynowych  
na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 

• modyfikować dialog wzorcowy dotyczący piłki nożnej  
i kibicowania, wprowadzając do niego własne realia, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące drużyny piłkarskiej, 
• sformułować krótką wypowiedź na temat meczu 

piłkarskiego  
na podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat zasad fair 
play 
w sporcie z wykorzystaniem podanych wyrażeń, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat sportów 
ekstremalnych  
na podstawie opracowanego wcześniej tekstu, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników  

• zainicjować i poprowadzić rozmowę  
na temat popularnych dyscyplin 
sportowych w Polsce i Rosji, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na 
temat swojej aktywności sportowej,  

• przetwarzać treści przedstawione w 
materiale ikonograficznym i wyrażać je 
w języku  
rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat znaczenia sportu w naszym 
życiu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat zalet i zagrożeń, jakie niesie  
ze sobą uprawianie sportów 
wyczynowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na 
temat meczu piłkarskiego i ulubionej 
drużyny piłkarskiej, 

• zrozumieć autentyczny tekst dotyczący 
negatywnych zjawisk występujących w 
świecie sportu i przekazać jego treść, 

• zainicjować i poprowadzić rozmowę na  
temat zasad fair play w sporcie, 

 



Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

бегать, бежать, 
• tworzyć i stosować konstrukcje z czasownikiem болеть 

(закого? зачто?), 
• tworzyć i stosować formy trybu rozkazującego z 

wyrazami пусть, пускай, 
• tworzyć i stosować formy gramatyczne czasowników 

określających czynności związane z uprawianiem 
sportu typu тать, грести, прыгать, плавать, летать, 

• tworzyć i stosować formy gramatyczne rzeczowników 
typu семья, судья, скамья, свинья. 

• sformułować dłuższą wypowiedź – 
opinię  
na temat ryzyka związanego z 
uprawianiem sportów ekstremalnych. 

 

Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

1. Межчеловеческие 
отношения 
 
Веротерпимость 
 
Война и мир 
 
Преступление 
и наказание 

Elementy wiedzy o Rosji 
–  
religia w Rosji.  
 
Państwo i społeczeństwo 
– konflikty wewnętrzne  
i międzynarodowe. 
 
Kultura – twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo  
w kulturze. 
 
Człowiek – cechy 
charakteru, uczucia i 

• nazwać różne religie, 

• nazwać wybrane symbole religijne, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących różnych wyznań i sytuacji 

ludzi różnych wyznań, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

przeczytane informacje dotyczące religii, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące ludzi 

wierzących w Polsce, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

sytuacji ludzi różnych wyznań w Polsce i Rosji, 

• nazwać wybrane święta i zwyczaje, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat różnych wyznań i symboli 

religijnych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat  

sytuacji ludzi różnych wyznań w 

społeczeństwie, 

• zrozumieć autentyczny tekst literacki  

i przekazać jego treść, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je  

w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

różnych świąt oraz zwyczajów, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

emocje, problemy 
etyczne. 

wysłuchanego tekstu dotyczącego różnych świąt 

oraz zwyczajów, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

przeczytane informacje dotyczące świąt i 

ciekawych wydarzeń w różnych krajach świata, 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące świąt, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranego święta lub obyczaju, 

• sformułować krótką wypowiedź – opinię na 

temat małżeństw mieszanych – na podstawie 

wysłuchanego tekstu, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego tradycji 

związanych z zawieraniem małżeństwa, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane  

i przeczytane informacje dotyczące 

współczesnych konfliktów wewnętrznych  

i międzynarodowych, 

• przyporządkować tytuły fragmentom tekstu 

dotyczącego  konfliktu w Czeczenii, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i   

  przeczytane informacje dotyczące konfliktu  

w Czeczenii, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu dotyczącego różnych 

konfliktów międzyludzkich, 

• wyszukać i wyselekcjonować usłyszane i 

przeczytane informacje dotyczące konfliktów 

międzyludzkich, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat małżeństw mieszanych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

współczesnych konfliktów wewnętrznych i 

międzynarodowych, 

• udzielić rad dotyczących zachowania 

wobec drugiego człowieka, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranych konfliktów międzyludzkich, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

kar stosowanych wobec sprawców 

wykroczeń i przestępstw, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat współczesnych problemów 

społecznych. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

   • rozpoznać związki między poszczególnymi  

   częściami tekstu dotyczącego sytuacji  

konfliktowej w klasie, 

• udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące 

sytuacji nowego ucznia w klasie, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

sytuacji nowego ucznia w klasie, polegającą na 

wprowadzeniu do opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje 

dotyczące konfliktowej sytuacji przedstawionej 

we fragmencie powieści Wojna i pokójL.N. 

Tołstoja, 

• nazwać podstawowe rodzaje przestępstw 

kryminalnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje  

dotyczące przestępstw kryminalnych, 

• nazwać wybranych przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwości, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas czytania 

tekstów dotyczących postępowania sądowego, 

• nazwać wybrane rodzaje kar stosowane wobec 

sprawców przestępstw, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat kar 

stosowanych wobec niepełnoletnich sprawców 

wykroczeń i przestępstw, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje 

dotyczące sytuacji przedstawionej we 

fragmencie powieści Zbrodnia i kara 

  



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

F. Dostojewskiego, 

• nazwać wybrane problemy społeczne, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje  

dotyczące ludzi biednych i bezdomnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

przyczyn bezdomności dzieci oraz sposobów 

udzielania takim dzieciom pomocy, 

• utworzyć i zastosować wyrażenia z przyimkami 

более,менее, около,меньше w połączeniu z 

dopełniaczem, 

• zastosować przysłówkitypuпо-моему, 

по-новому,по-дружески, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników отмечать, праздновать. 

2. Летим в Санкт-
Петербург 
 
Приготовление  
к поездке 
 
Экскурсия по 
Санкт-Петербургу 
 
Не только 
Эрмитаж 

Podróżowanie i turystyka 
– środki transportu, baza 
noclegowa, wycieczki, 
zwiedzanie. 
 
Elementy wiedzy o Rosji 
– 
najważniejsze obiekty 
 i zabytki Petersburga. 
 
Kultura – twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo  
w kulturze, teatr. 

• wymienić nazwy popularnych środków 

transportu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

lotów samolotem, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu  

dotyczącego planowanej podróży samolotem, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat lotu 

samolotem, polegającą na wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów własnych, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą 

planowanego lotu – na podstawie 

opracowanych wcześniej dialogów wzorcowych, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat podróży samolotem, 

• przetworzyć treści przedstawione  

w materiale ikonograficznym i wyrazić je  

w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

czynności dokonywanych na lotnisku, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wycieczki do Petersburga, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranych atrakcji turystycznych w swoim 

miejscu zamieszkania, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat pobytu w muzeum, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką informację na temat 

wybranych linii lotniczych – na podstawie 

przeczytanego tekstu, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

podróży samolotem, 

• wymienić nazwy wybranych usług oferowanych 

przez hotel, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

rezerwacji pokoju hotelowego i dokonać 

rezerwacji, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

swoich oczekiwań dotyczących pokoju 

hotelowego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące planowanej 

wycieczki do Petersburga, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym  

i przeczytanym tekście informacje dotyczące 

atrakcji turystycznych Petersburga, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym  

i przeczytanym tekście informacje dotyczące 

Ermitażu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

instytucji kulturalnych w Petersburgu, 

• przyporządkować tytuły obrazom ze zbiorów 

Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat filmu 

– na podstawie planu w formie pytań, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat wybranego obrazu, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

z pracownikiem recepcji w hotelu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat wybranego filmu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wybranego spektaklu teatralnego. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

spektaklu teatralnego –  

na podstawie tekstu afisza oraz słowniczka 

tematycznego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

Ermitażu, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu  

dotyczącego przedstawicieli kultury rosyjskiej i 

ich dzieł, 

• utworzyć i zastosować połączenia przyimkowe 

за... до...,через... после... służące do 

określania czasu, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników 

заказать,бронировать,снимать,взятьнапрока

т, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

typowych nazwisk rosyjskich, np. Репин, 

Толстой, Ахматова, Плисецкая. 

3. У нас гости из 
России 
 
Польша 
приглашает 
 
Приезжайте к нам 
в гости 
 
Сделано в Польше 

Podróżowanie i turystyka 
– informacja turystyczna,  
wycieczki, zwiedzanie. 
 
Elementy wiedzy o kraju 
ojczystym,  
z uwzględnieniem 
kontekstu 
międzykulturowego – 
najważniejsze obiekty 

• wymienić nazwy popularnych i wartych 

zobaczenia miejsc w Polsce, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące ciekawych miejsc  

w Polsce, 

• określić kontekst sytuacyjny na podstawie 

wysłuchanego tekstu dotyczącego ciekawego 

miejsca w Polsce, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat miejsc wartych zobaczenia  

w Polsce, 

• sformułować dłuższą wypowiedź  

na temat atrakcji turystycznych w Polsce, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je w 

języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

turystyczne i kulturalne  
w Polsce. 

atrakcyjnego turystycznie miejsca w Polsce, 

polegającą na wprowadzeniu do czytanego  

tekstu realiów własnych, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą szukania 

wybranych obiektów w mieście – na podstawie 

opracowanego wcześniej dialogu wzorcowego, 

• sformułować krótką informację na temat 

wybranych wycieczek – na podstawie 

przeczytanych tekstów ulotek reklamowych, 

• uzyskać podstawowe informacje dotyczące 

wybranych atrakcji turystycznych w Polsce, 

• wymienić nazwy wybranych dań kuchni polskiej, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym i 

przeczytanym tekście informacje dotyczące 

tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą dań kuchni 

polskiej i rosyjskiej, które warto polecić gościom, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• wymienić nazwiska znanych Polaków oraz podać 

dziedziny, w których zasłynęli, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat kilku 

znanych w świecie Polaków, 

• wymienić nazwy popularnych pamiątek z Polski, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

typowych pamiątek z Polski, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje na temat stereotypów 

dotyczących Polaków i Rosjan, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

na temat najciekawszego zdaniem ucznia 

miasta w Polsce, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wycieczki po Polsce, 

• udzielić rad dotyczącychwyboru 

atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat tradycyjnych dań kuchni polskiej, 

• sformułować dłuższą wypowiedź  

na temat znanych w świecie Polaków, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat stereotypów dotyczących  

Polaków i Rosjan. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

stereotypów dotyczących Polaków i Rosjan –  

na podstawie planu w formie pytań, 

• rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu o stereotypach dotyczących 

Polaków, 

• utworzyć i zastosować formy celownika 

rzeczowników i przymiotników w połączeniu z 

przyimkiem поw konstrukcjach określających  

przemieszczanie się w przestrzeni. 

4. Наука и техника  
в быту 
 
Сломалась 
машина 
 
Новые технологии 
 
В мире науки 

Nauka i technika – 
obsługa i korzystanie z 
podstawowych urządzeń 
technicznych,  
korzystanie z usług, 
odkrycia naukowe  
i wynalazki. 

• nazwać podstawowe części samochodu, 

• nazwać podstawowe znaki drogowe, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących samochodów i ich roli we 

współczesnym świecie, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące zalet i wad 

posiadania samochodu, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą wynajęcia 

samochodu – na podstawie opracowanego 

wcześniej dialogu wzorcowego, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące usług oferowanych 

przez warsztat samochodowy, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

podstawowych zasad ruchu drogowego –  

na podstawie przeczytanego tekstu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące sytuacji na 

drogach, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat wynajęcia samochodu 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat  

samochodów i ich roli we współczesnym 

świecie 

• przetworzyć treści przedstawione  

w materiale ikonograficznym i wyrazić  

je w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

usług oferowanych przez warsztat  

samochodowy 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat sytuacji na drogach, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wypadków drogowych i ich przyczyn, 

• udzielić rad dotyczących postępowania  

podczas awarii samochodu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

nowoczesnych urządzeń technicznych  

oraz ich roli w życiu człowieka, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

natężenia ruchu w centrum miasta, polegającą  

na wprowadzeniu do czytanego tekstu realiów 

własnych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wypadków drogowych i ich przyczyn – na 

podstawie przeczytanego tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat awarii 

samochodu – na podstawie historyjki 

obrazkowej i słownika tematycznego, 

• nazwać podstawowe środki transportu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

różnych środków transportu – na podstawie 

planu w formie pytań, 

• sformułować reklamację urządzenia  

technicznego, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat wybranych laureatów Nagrody 

Nobla oraz znaczenia ich osiągnięć. 

   • określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstów dotyczących najnowszych wynalazków, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranych nowoczesnych urządzeń 

technicznych – na podstawie przeczytanego 

tekstu, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

nowinek technicznych oraz ich znaczenia w życiu 

człowieka, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w przeczytanej reklamacji określonego towaru, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego korzystania z 

gwarancji za zakupione towary, 

• nazwać wybrane wynalazki oraz ich twórców, 

  



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

elektronicznych mediów społecznościowych –  

na podstawie przeczytanych tekstów oraz planu 

w formie pytań, 

• sformułować krótką wypowiedź – opinię na 

temat najważniejszych odkryć i wynalazków, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące laureatów 

Nagrody Nobla oraz ich osiągnięć, 

• utworzyć i zastosować wyrażenia z przyimkami 

для,наsłużącymi  

do określenia celu i przeznaczenia, 

• utworzyć i zastosować krótkie formy wybranych 

przymiotników w funkcji orzecznika, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników открыть,изобрести. 

5. Берегите природу 
 
За чистый воздух! 
 
В мире животных 
 
В заповеднике 

Świat przyrody – rośliny  
i zwierzęta, zagrożenia  
i ochrona środowiska 
naturalnego, klęski 
żywiołowe. 
 
Elementy wiedzy o Rosji 
– parki narodowe, 
rezerwaty. 

• nazwać zachowania proekologiczne, 

• nazwać zachowania szkodzące środowisku 

naturalnemu, 

• określić kontekst sytuacyjny podczas słuchania 

tekstu dotyczącego kontaktu młodzieży  

z przyrodą, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące pobytu w lesie, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

właściwych i niewłaściwych zachowań w lesie – 

na podstawie wysłuchanego tekstu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące pożaru lasu, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat zachowań pro- oraz 

antyekologicznych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

współczesnych problemów ekologicznych  

oraz sposobów ich rozwiązywania, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je 

 w języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat działań organizacji Greenpeace, 

• udzielić rad dotyczących postępowania  

podczas kontaktu z przyrodą, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w folderze organizacji Greenpeace, 

• określić główną myśl wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu ekologicznego, 

• nazwać zachowania i współczesne problemy 

ekologiczne, 

 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

zwierząt domowych oraz ich roli w życiu 

człowieka, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat salonów kosmetycznych dla 

zwierząt, 

   • sformułować krótką wypowiedź – opinię na 

temat najbardziej niepokojących negatywnych 

zjawisk ekologicznych oraz sposobów 

przeciwdziałania im – na podstawie słownika 

tematycznego, 

• określić główną myśl wysłuchanego tekstu 

dotyczącego problemu śmieci, 

• nazwać podstawowe rodzaje śmieci, 

• określić główną myśl tekstów dotyczących 

rozwiązywania problemów ekologicznych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

wybranych sposobów rozwiązywania 

problemów ekologicznych – na podstawie 

przeczytanych tekstów, 

• nazwać wybrane gatunki zwierząt, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące zwierząt 

domowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

zwierząt domowych – na podstawie planu w 

formie pytań, 

• rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi 

• znaleźć i zastosować w odpowiednim  

kontekście polskie odpowiedniki rosyjskich 

frazeologizmów zawierających nazwy  

zwierząt, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

obszarów przyrody chronionej oraz ich roli 

w życiu człowieka. 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

częściami tekstu dotyczącego posiadania psa, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące zasad i 

obowiązków związanych z posiadaniem psa, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w folderze salonu kosmetycznego dla zwierząt, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

salonów kosmetycznych dla zwierząt – na 

podstawie planu w formie pytań, 

• nadać tytuły tekstom dotyczącym obszarów 

przyrody chronionej, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje dotyczące rezerwatów i 

parków narodowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

obszarów przyrody chronionej – na podstawie 

planu w formie pytań, 

• nazwać wybrane gatunki roślin, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące konwalii, 

• określić główną myśl przeczytanych tekstów  

o roślinach, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

swojego stosunku do przyrody – na podstawie 

planu w formie pytań, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мышь, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników заботиться (о ком? о чём?), 

ухаживать ( закем? зачем?), 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników завести,заводить, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

czasowników беречь,охранять. 

6. Наше будущее 
 
Кем я хочу стать? 
 
Устроиться на 
работу 
 
Быть взрослым 

Życie rodzinne i 
towarzyskie – czynności 
życia codziennego, plany 
na przyszłość. 
 
Praca – zawody i 
związane z nimi 
czynności, warunki pracy 
i zatrudnienia, praca 
dorywcza. 
 
Człowiek – uczucia 
i emocje. 

• nazwać wybrane zawody, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące planów 

zawodowych, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

planów zawodowych – na podstawie 

wysłuchanego tekstu, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w ogłoszeniu moskiewskich uczelni, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące dnia otwartych 

drzwi na wydziale dziennikarstwa, 

• rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu dotyczącego dnia otwartych 

drzwi na wydziale dziennikarstwa, 

• nazwać wybrane wydziały uniwersytetu, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące studiowania za 

granicą, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat wad i 

zalet studiowania za granicą – na podstawie 

przeczytanych tekstów, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

najbardziej perspektywicznych zawodów –  

na podstawie przeczytanego tekstu, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat planów zawodowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

planów zawodowych, 

• przetworzyć treści przedstawione w 

materiale ikonograficznym i wyrazić je w 

języku rosyjskim, 

• sformułować dłuższą wypowiedź – opinię  

na temat oferty wybranych uczelni, 

• udzielić rad dotyczącychwyboru zawodu, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

wad i zalet studiowania za granicą, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

na temat planów zawodowych, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

planów zawodowych, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę na 

temat problemów ludzi niepełnosprawnych  

oraz sposobów rozwiązywania tych 

problemów, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

w społeczeństwie, 

• zainicjować i przeprowadzić rozmowę  

dotyczącą zatrudnienia, 

 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• sformułować krótką wypowiedź na temat pracy 

sezonowej – na podstawie planu w formie 

pytań, 

• określić główną myśl wypowiedzi zamieszczonych 

na forum internetowym, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

poszukiwania pracy – na podstawie 

przeczytanych tekstów oraz planu w formie 

pytań, 

• nazwać wybrane rodzaje niepełnosprawności, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące problemów ludzi 

niepełnosprawnych, 

• nazwać wybrane urządzenia oraz udogodnienia 

ułatwiające ludziom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie w życiu codziennym, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

podstawowych problemów ludzi 

niepełnosprawnych, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w ofertach pracy, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w CV, 

• wyszukać i wyselekcjonować w przeczytanym 

tekście informacje związane z poszukiwaniem 

pracy, 

• przeprowadzić rozmowę dotyczącą 

poszukiwania pracy – na podstawie 

opracowanego wcześniej dialogu wzorcowego, 

• napisać CV na podstawie wzorca, 

• znaleźć i zastosować w odpowiednim 

kontekście polskie odpowiedniki rosyjskich 

przysłów związanych z pracą, 

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat 

najczęstszych problemów młodych ludzi –  

na podstawie wyników ankiety 

socjologicznej. 



Lp. Rozdział Treści programowe 

Wymagania programowe 

Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w wypowiedziach dotyczących dorosłości, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

najważniejszych wartości w życiu człowieka –  

na podstawie słownika tematycznego, 

• wyszukać i wyselekcjonować informacje zawarte 

w wypowiedziach dotyczących miłości, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

bliskich relacji między ludźmi – na podstawie 

planu  

w formie pytań, 

• wyszukać i wyselekcjonować w usłyszanym 

tekście informacje dotyczące sposobów 

wyrażania poglądów oraz walki o swoje prawa, 

• sformułować krótką wypowiedź na temat 

sposobów wyrażania poglądów oraz walki  

o swoje prawa, 

• utworzyć i zastosować formy gramatyczne 

rzeczowników rodzaju męskiego typu 

университет, 

• utworzyć i stosować formy gramatyczne 

czasowników стать (кем?), работать 

(кем?),быть (кем?), 

• utworzyć i stosować wyrażenia z przyimkami  

из-за,отsłużące do określania przyczyny. 

 



Wymagania na poszczególne stopnie 

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

3. Среди 
друзей 
Мы такие 
разные... 
 
Нет дома лучше 
своего 
 
Друг всегда 
поможет! 

• nazwać podstawowe części 

twarzy 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru wybranych osób  

•  sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego 

własnego 

 i wybranych osób (wzrost, 

sylwetka, kolor oczu i 

włosów) 

•  nazwać wybrane rodzaje 

domów i mieszkań 

• nazwać poszczególne  

kondygnacje 

• nazwać poszczególne  

pomieszczenia w 

mieszkaniu/domu 

• nazwać podstawowe  

elementy wyposażenia 

mieszkania 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

mieszkania/domu  

•  sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

mieszkania/domu (rodzaj 

domu/mieszkania, 

pomieszczenia) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

wyglądu zewnętrznego i cech 

charakteru 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu na 

temat mieszkania 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru wybranych osób 

na podstawie planu w formie 

pytań 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru wybranej osoby 

polegającą  

na wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• określić swoje miejsce 

zamieszkania i zapytać o 

miejsce zamieszkania 

rozmówcy 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

• zadawać pytania o wygląd 

zewnętrzny i charakter 

różnych osób i udzielać  

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje na temat 

wyglądu zewnętrznego i 

cech charakteru różnych 

osób 

• sformułować wypowiedź  

na temat  wyglądu 

zewnętrznego i cech 

charakteru różnych osób; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje na temat 

domu/mieszkania 

• sformułować wypowiedź  

na temat mieszkania/domu 

(rodzaj domu/mieszkania, 

kondygnacje, 

pomieszczenia, 

podstawowe elementy 

wyposażenia); popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru różnych osób 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru różnych osób; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje  

na temat domu/mieszkania 

• przekazać podstawowe 

informacje zawarte w 

ogłoszeniu dotyczącym 

oferowanego do sprzedaży 

mieszkania 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

domu/mieszkania; popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia gramatyczne 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – ogłoszenie na 

temat domu/mieszkania 

oferowanego lub 

• zainicjować i prowadzić 

rozmowę na temat wyglądu 

zewnętrznego i charakteru 

różnych osób;  

• swobodnie wypowiedzieć 

się  

na temat 

przeczytanego/wysłuchaneg

o tekstu dotyczącego 

wyglądu zewnętrznego i 

charakteru różnych osób; 

uwzględnienia przy tym 

poprawność użycia struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• szczegółowo przekazać 

informacje zamieszczone  

w ogłoszeniu dotyczącym 

domu/mieszkania 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłuchaneg

o tekstu dotyczącego 

domu/mieszkania; 

uwzględnia przy tym 

poprawność użycia struktur 

gramatyczno- 

leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

domu/mieszkania swoich 

marzeń poprawną pod 
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• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przyjaciela (imię, 

najważniejsza cecha 

charakteru) 

• tworzyć i stosować formy 

mianownika liczebników 

porządkowych od 1 do 30 

 

miejsca  

zamieszkania 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

mieszkania/domu (rodzaj 

domu/mieszkania, 

kondygnacje, pomieszczenia, 

podstawowe elementy 

wyposażenia i ich położenie), 

polegającą na wprowadzeniu 

do czytanego tekstu realiów 

własnych 

• określić główną myśl 

przeczytanego tekstu na 

temat przyjaźni 

• wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście  

(z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

przyjaźni 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

przyjaźni, polegającą na 

wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• tworzyć i stosować formy 

miejscownika liczebników 

porządkowych od 1 do 30 

• stosować formy gramatyczne 

wyrażenia другдруга 

i zaimka zwrotnego себя 

• stosować przysłówki miejsca 

leksykalno-gramatyczne 

• określić kontekst sytuacyjny 

prostej wypowiedzi 

dotyczącej miejsca 

zamieszkania 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje dotyczące 

domu/mieszkania 

• sformułować wypowiedź – 

ogłoszenie na temat 

domu/mieszkania 

oferowanego lub 

poszukiwanego do 

wynajęcia; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• rozpoznać związki między  

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego 

przyjaźni 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne przymiotników 

twardotematowych 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

спускаться i подниматься 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne przymiotników 

miękkotematowych 

• tworzyć i stosować krótkie 

formy przymiotników w 

poszukiwanego  

do wynajęcia; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• wyodrębnić w 

czytanym/słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje  

na temat przyjaźni 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przyjaźni; popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym przyjaźni 

i wyrażać je w języku 

rosyjskim 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• zainicjować i prowadzić  

rozmowę na temat przyjaźni 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłuchaneg

o tekstu dotyczącego 

przyjaźni; uwzględnienia 

przy tym  

poprawność użycia struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przyjaźni poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza  

program 

• stosować aforyzmy i 

przysłowia rosyjskie 

dotyczące przyjaźni w 

odpowiednim kontekście 

sytuacyjnym 
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слева, справа, внизу, 

вверху 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne rzeczownika 

мебель 

funkcji orzecznika 

4. За 
покупками 
В торговом 
центре 
 
А где вы 
покупаете 
продукты? 
 
Покупаемтехник
у 
 
 
 

• nazwać podstawowe środki 

płatnicze – gotówka, karta 

kredytowa 

• wymienić nazwy 

podstawowych artykułów 

spożywczych i 

przemysłowych 

• nazwać wybrane rodzaje 

sklepów i stoisk 

• nazwać wybrane rodzaje 

jednostek i opakowań 

• poprosić w sklepie o 

wybrany artykuł  

•  zapytać o cenę wybranego 

artykułu 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podstawowych artykułów 

spożywczych  

i przemysłowych 

• nazwać podstawowe 

urządzenia techniczne 

codziennego użytku 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów (rodzaj sklepu, 

kupione  

• określić rodzaj sklepu i 

działy, w których dokonuje 

zakupów artykułów 

spożywczych i 

przemysłowych 

•  wyodrębnić w 

słuchanym/czytanym tekście  

(z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

dokonywania  

zakupów 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów (rodzaj sklepu, 

działy, zakupione artykuły, 

należność), polegającą na 

wprowadzeniu do czytanego 

tekstu realiów własnych 

• przyporządkować 

podstawowe funkcje do 

wybranych urządzeń 

technicznych  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat usterki 

wybranego urządzenia 

technicznego 

• zadawać pytania o miejsca, 

w których kupuje się 

artykuły spożywcze i 

przemysłowe, i udzielać na 

nie odpowiedzi 

• określić kontekst sytuacyjny 

na podstawie wysłuchanego 

tekstu dotyczącego 

kupowania artykułów 

spożywczych 

• zadawać pytania o 

kupowane artykuły (cena, 

ilość, waga, opakowanie, 

należność)  

i udzielać na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić  w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej  

•  leksyką) szczegółowe 

informacje na temat 

zakupów w sklepie 

spożywczym 

• sformułować wypowiedź  

na temat zakupów (rodzaj 

sklepu, działy, kupione 

artykuły i ich ceny, ilość, 

waga, opakowania, 

należność); popełnia przy 

• wyodrębnić  w 

słuchanym/czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

zakupów w sklepie 

spożywczym i 

przemysłowym 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie 

spożywczym; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie z 

artykułami przemysłowymi; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• przekazać podstawowe 

informacje z folderu 

reklamowego na temat  

oferty wybranego sklepu 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę podczas robienia 

zakupów w centrum 

handlowym  

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat wad  

i zalet robienia zakupów  

w centrum handlowym  

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat 

przeczytanego/wysłuchaneg

o tekstu dotyczącego 

zakupów w sklepie 

spożywczym i 

przemysłowym; 

uwzględnienia przy tym 

poprawność użycia struktur 

gramatyczno-leksykalnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

zakupów w sklepie 

spożywczym  

i przemysłowym poprawną 

pod względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 
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artykuły) 

•  tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego 

czasowników дать i 

показать 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

znaczenia urządzeń 

technicznych  

w naszym życiu na 

podstawie opracowanego 

wcześniej tekstu 

• stosować w dialogach 

prowadzonych podczas 

zakupów zwroty 

grzecznościowe 

odpowiednie do sytuacji 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

robienia  

zakupów, wprowadzając  

do niego własne realia 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów  

w centrum handlowym  

na podstawie opracowanego 

wcześniej tekstu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

zakupów  

w sklepie internetowym  

polegającą na udzieleniu  

odpowiedzi na pytania 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

купить, покупать 

• tworzyć i stosować formy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• określić kontekst sytuacyjny 

na podstawie przeczytanego 

tekstu dotyczącego robienia 

zakupów w różnych 

rodzajach sklepów 

• wyodrębnić w tekście 

folderu reklamowego (z 

poznaną wcześniej leksyką) 

szczegółowe  informacje na 

temat oferty wybranego 

sklepu 

• sformułować wypowiedź  

na temat znaczenia 

urządzeń technicznych w 

naszym życiu; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• sformułować wypowiedź  

na temat zakupów w sklepie 

internetowym; popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne zaimków  

nieokreślonych z 

przyrostkami -тоi -нибудь 

• tworzyć i stosować 

wyrażenia с помощью 

(чего?)  

i благодаря (чему?) 

dotyczącym robienia 

zakupów i wyrażać je w 

języku rosyjskim 

• odczytać tekst ze strony 

internetowej i wyodrębnić 

w nim podstawowe 

informacje dotyczące 

wybranych urządzeń 

technicznych 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• zrozumieć autentyczny tekst 

(ze źródeł innych niż 

podręcznik) dotyczący 

nowych technologii i 

przekazać jego treść 

• opracować i zaprezentować 

reklamę wybranego 

urządzenia technicznego 

codziennego użytku z 

wykorzystaniem źródeł 

innych  

niż podręcznik 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat znaczenia urządzeń 

technicznych w naszym 

życiu 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat zakupów robionych w 

sklepie internetowym 



Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

gramatyczne czasowników 

dokonanych i niedokonanych 

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego 

5. Приятного 
аппетита! 
В ресторане 
 
Домашняя еда 
 
Вкусно и 
здорово! 

• nazwać popularne dania 

narodowe różnych krajów 

• nazwać wybrane typy lokali 

gastronomicznych w Rosji  

i innych krajach 

• nazwać popularne 

tradycyjne dania kuchni 

rosyjskiej 

• nazwać podstawowe 

przedmioty wchodzące  

w skład zastawy stołowej 

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

podstawowych rodzajów 

lokali gastronomicznych 

oraz podawanych w nich 

potraw i napojów 

• poprosić o potrawę i napój 

w restauracji 

• sformułować krótką 

wypowiedź – zaproszenie do 

lokalu gastronomicznego 

(nazwa lokalu, termin) 

• nazwać zdrowe i niezdrowe 

produkty żywnościowe 

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego z 

wyrazami давай, давайте 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące oferty  

wybranej restauracji 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat oferty  

restauracji polegającą 

na wprowadzeniu  

do opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

preferencji żywieniowych 

wybranych osób 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

zamawiania dań w lokalu 

gastronomicznym, 

wprowadzając do niego 

własne realia 

• stosować w dialogach 

prowadzonych podczas 

zamawiania dań w lokalu 

gastronomicznym zwroty 

grzecznościowe 

• zadawać pytania o lokalach 

gastronomicznych i udzielać  

na nie odpowiedzi 

• zadawać pytania na temat 

zamawianych dań i napojów 

i udzielać na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje na temat 

restauracji 

• sformułować wypowiedź na 

temat pobytu w restauracji 

(rodzaj lokalu, osoby 

towarzyszące, zamówione 

dania  

i napoje, rachunek, 

napiwek); popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia  

leksykalno-gramatyczne 

• określić kontekst sytuacyjny 

na podstawie wysłuchanego 

tekstu dotyczącego jedzenia 

• zadawać pytania o zdrowym 

i niezdrowym sposobie 

żywienia oraz udzielać na 

nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym 

• zadawać pytania o sposób 

przygotowania narodowej 

potrawy rosyjskiej i udzielać  

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje  

na temat przygotowania  

narodowej potrawy 

rosyjskiej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

przygotowania wybranej 

potrawy; popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• przeczytać oryginalne menu 

wybranej restauracji i 

wyodrębnić w nim 

podstawowe informacje 

dotyczące oferowanych 

potraw i napojów  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat pobytu 

w restauracji; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• przetwarzać treści 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat oferty 

wybranego lokalu 

gastronomicznego 

•  zainicjować i prowadzić 

rozmowę dotyczącą 

składania zamówienia w 

lokalu gastronomicznym  

• szczegółowo przekazać 

informacje zamieszczone  

w karcie dań wybranego 

lokalu gastronomicznego 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat wysłuchanego 

tekstu dotyczącego pobytu 

w restauracji; uwzględnienia 

przy tym poprawność użycia 

struktur gramatyczno-

leksykalnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat pobytu  

w restauracji poprawną pod 

względem leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym i 

różnorodnością struktur 

wykraczających poza 



Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 odpowiednie do sytuacji 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat pobytu 

w restauracji (nazwa i rodzaj 

lokalu, zamówione potrawy i 

napoje, obsługa), polegającą 

na wprowadzeniu do 

czytanego tekstu realiów 

własnych 

• wyselekcjonować ze 

słuchanego tekstu (z 

poznaną wcześniej leksyką) 

podstawowe informacje 

dotyczące domowego 

obiadu 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

sposobu przygotowywania 

wybranej potrawy 

• sformułować krótką 

wypowiedź – zestaw zaleceń  

na temat podstawowych 

zasad zdrowego odżywiania 

się polegającą na 

wprowadzeniu do 

opracowanego wcześniej 

tekstu realiów własnych 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

есть, пить 

• tworzyć i stosować 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje na temat 

tradycyjnych potraw kuchni 

rosyjskiej 

• sformułować wypowiedź na 

temat tradycyjnych potraw 

kuchni rosyjskiej; popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje dotyczące 

sposobu przygotowywania 

wybranej potrawy 

•  sformułować wypowiedź  

na temat sposobu 

przygotowywania wybranej 

potrawy; popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• zapytać kolegów o ich 

przyzwyczajenia żywieniowe 

i udzielić krótkiej informacji  

o własnych preferencjach 

żywieniowych 

• rozpoznać związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego zasad 

zdrowego odżywiania się 

• tworzyć i stosować formy 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym zdrowego 

odżywiania się i wyrażać je 

w języku rosyjskim 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – zestaw rad i 

wskazówek dotyczących 

zdrowego odżywiania się; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

program 

• opracować i zaprezentować 

szczegółowy przepis na 

typową potrawę kuchni 

rosyjskiej z wykorzystaniem 

źródeł innych niż podręcznik 
• sformułować dłuższą  
wypowiedź na temat  
znaczenia zdrowego  
odżywiania się poprawną  
pod względem leksykalno- 
gramatycznym,  
wyróżniającą się płynnością, 
bogactwem leksykalnym  
i różnorodnością struktur 
 wykraczających poza  
program 
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konstrukcje z czasownikiem 

работать(кем?) 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

дать, давать 

stopnia wyższego 

przymiotników i 

przysłówków 

• tworzyć i stosować formy 

stopnia najwyższego 

przymiotników i 

przysłówków 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne rzeczowników 

мать, дочь 

6. Спорт – это 
здорово! 
Любители 
и профессионалы 
 
О футболе 
 
Экстремалы 
любят риск! 

• nazwać popularne 

dyscypliny sportowe 

• wymienić różne rodzaje 

imprez sportowych  

• zrozumieć krótkie 

informacje dotyczące 

uprawiania sportu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

aktywności sportowej 

(osoby, rodzaj aktywności 

lub uprawianej dyscypliny) 

• nazwać wybrane sporty 

ekstremalne 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

бегать, бежать 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

uprawiania sportu przez 

różne osoby 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat swojej 

aktywności sportowej na 

podstawie planu w formie 

pytań  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

drużyny piłkarskiej na 

podstawie planu w formie 

pytań  

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące meczu 

piłkarskiego 

• określić główną myśl 

• zadawać pytania dotyczące 

aktywności fizycznej 

rówieśników i udzielać na 

nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje dotyczące 

uprawiania sportu przez 

różne osoby 

• rozpoznać związki między  

poszczególnymi częściami 

tekstu dotyczącego meczu 

piłkarskiego 

• wyodrębnić w czytanych 

tekstach (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące meczu 

piłkarskiego  

• sformułować wypowiedź  

na temat meczu 

• wyodrębnić w słuchanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

uprawiania sportu przez 

różne osoby 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

aktywności sportowej; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

przebiegu meczu 

piłkarskiego  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat meczu 

piłkarskiego i wybranej 

drużyny piłkarskiej 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat roli 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat 

popularnych dyscyplin 

sportowych w Polsce i Rosji  

• zainicjować i prowadzić 

rozmowę na temat 

zawodów sportowych oraz 

aktywności fizycznej swojej  

i kolegów 

• swobodnie wypowiedzieć 

się na temat wysłuchanego 

tekstu dotyczącego 

uprawiania sportu przez 

różne osoby; uwzględnienia 

przy tym poprawność użycia 

struktur gramatyczno-

leksykalnych 

• opracować i zaprezentować 

historię wybranej drużyny 

piłkarskiej z wykorzystaniem 

źródeł innych niż podręcznik 

• sformułować dłuższą 
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przeczytanego tekstu o 

negatywnych zjawiskach  

w świecie sportu 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące sportu 

zawodowego 

• modyfikować dialog 

wzorcowy dotyczący 

aktywności sportowej i 

kibicowania, wprowadzając 

do niego  

własne realia  

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat zasad 

fair play w sporcie 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) podstawowe 

informacje dotyczące 

uprawiania sportów 

ekstremalnych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sportów ekstremalnych na 

podstawie opracowanego 

wcześniej tekstu 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne czasowników 

określających czynności 

związane z uprawianiem 

sportu: метать, грести, 

piłkarskiego; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia  

leksykalno-gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanych 

tekstach (z poznaną 

wcześniej leksyką) 

szczegółowe informacje 

dotyczące sportu 

zawodowego  

• sformułować wypowiedź  

na temat sportu 

zawodowego; popełnia przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście (z poznaną wcześniej 

leksyką) szczegółowe 

informacje dotyczące 

uprawiania sportów 

ekstremalnych 

• sformułować wypowiedź  

na temat sportów 

ekstremalnych; popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia leksykalno-

gramatyczne 

• tworzyć i stosować formy 

gramatyczne rzeczowników 

typu семья, судья, скамья, 

свинья 

• tworzyć i stosować formy 

trybu rozkazującego z 

wyrazami пусть, пускай 

sportu w życiu człowieka; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• przetwarzać treści 

przedstawione w materiale 

ikonograficznym 

dotyczącym sportu i 

wyrażać je w języku 

rosyjskim  

• wyodrębnić w czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące sportu  

zawodowego  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat zalet i zagrożeń, jakie 

niesie ze sobą uprawianie 

sportów wyczynowych; 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne 

• wyodrębnić w czytanym 

tekście szczegółowe 

informacje dotyczące 

sportów ekstremalnych  

• sformułować dłuższą 

wypowiedź – opinię na 

temat ryzyka związanego z 

uprawianiem sportów 

ekstremalnych; popełnia 

przy tym niewielkie 

uchybienia  

wypowiedź na temat roli 

sportu w życiu człowieka 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza 

program 

• zrozumieć autentyczny tekst 

dotyczący negatywnych 

zjawisk występujących w 

świecie sportu i 

szczegółowo przekazać jego 

treść 

• zainicjować i poprowadzić 

rozmowę na temat zasad 

fair play w sporcie 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat ryzyka 

związanego z uprawianiem 

sportów ekstremalnych 

poprawną pod względem 

leksykalno-gramatycznym, 

wyróżniającą się płynnością, 

bogactwem leksykalnym  

i różnorodnością struktur 

wykraczających poza  

program 



Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

прыгать, плавать, летать 

• tworzyć i stosować 

konstrukcje z 

czasownikiemболеть 

(закого? зачто?) 

gramatyczne 

 

Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

1.
Межчеловеческиеотношения 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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  

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

konfliktów 

wewnętrznych i 

międzynarodowyc

h 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące 

wybranych 

konfliktów 

wewnętrznych i 

międzynarodowyc

h 

• nazwać wybrane 

problemy 

społeczne 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące 

wybranych  

problemów 

społecznych 

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 

• 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 

świąt i zwyczajów (uczeń popełnia 

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 uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) szczegółowe 

informacje na temat wybranych 

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

świąt i związanych  

z nimi zwyczajów 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

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 

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 

różnorodnością 

struktur 

wykraczających 

poza program 

nauczania 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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 na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu 

adekwatnych realiów 

• określić rodzaje kar za 

wybrane wykroczenia 

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 

literackim 

szczegółowe 

informacje  

dotyczące sytuacji 

konfliktowej 

• 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 

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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 

dotyczącym 

przestępczości i 

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 

nauczania 

• stosować w 

odpowiednim 

kontekście 

sytuacyjnym 

przysłowia 

rosyjskie 

dotyczące relacji 

między ludźmi 

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu 

adekwatnych realiów 

• zastosować 

przysłówkitypu: по-

моему, по-новому, 

по-дружески 

problemów 

społecznych 

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, 

wyróżniającą się 

płynnością, 

bogactwem 

leksykalnym  



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

i różnorodnością 

struktur 

wykraczających 

poza program 

nauczania 

2Летим 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 – 

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

na podstawie 

opracowanego 

wcześniej 

wzorcowego dialogu 

 

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 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące atrakcji 

turystycznych 

• 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 

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

rezerwacji pokoju 

hotelowego, 

• wyodrębnić w słuchanym tekście 

(zawierającym poznaną wcześniej 

leksykę) szczegółowe informacje 

na temat usług oferowanych 

przez hotel 

• udzielić informacji na temat 

wybranego hotelu –  

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 tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

wybranego hotelu 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

pobytu w hotelu 

(uczeń popełnia  

przy tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w słuchanym / 

czytanym tekście 

szczegółowe 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat pobytu  

w Petersburgu 

• sformułować 

dłuższą 

wypowiedź na 

temat  

Petersburga, 

poprawną  

pod względem 

leksykalno- 

-gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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) 

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 

• 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) 

• 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. 

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 

informacje dotyczące 

wybranych instytucji 

kulturalnych 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

udziału w wydarzeniu 

kulturalnym (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

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-



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

• sformułować krótką 

wypowiedź dotyczącą 

preferowanych 

instytucji 

kulturalnych, 

polegającą na 

wprowadzeniu do 

czytanego tekstu 

realiów własnych 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego pobytu w 

instytucji kulturalnej 

• utworzyć i zastosować 

formy gramatyczne 

czasowników 

заказать,бронироват

ь, 

снимать,взятьнапро

кат 

Репин,Толстой,Ахматова,Плисец

кая 

 

 

gramatyczne) gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, 

bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością 

struktur 

wykraczających 

poza program 

nauczania 

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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) 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące 

poszukiwania  

wybranego 

obiektu  

w mieście 

• zadać pytanie o 

drogę  

do wybranego 

obiektu 

• 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 

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 

• 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 

• 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 

• 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 

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 

• 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 

• sformułować 

dłuższą 

wypowiedź na 

temat 

popularnych i 

wartych 

zobaczenia miejsc 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

• 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 

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 

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 

• 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 

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 

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 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

temat 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 

• sformułować wypowiedź na 

temat stereotypów dotyczących 

Polaków i Rosjan (uczeń popełnia 

przy tym niewielkie uchybienia 

leksykalno- 

-gramatyczne) 

• 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 

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) 

w świecie 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat drogi do 

wybranego 

obiektu w 

mieście 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

przyimkiem поw 

konstrukcjach 

określających 

przemieszczanie się w 

przestrzeni 

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 

popularnych 

pamiątek  



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego 

posiadania 

samochodu 

• wyodrębnić w 

• zadać pytania dotyczące 

wynajmowanego samochodu i 

udzielić na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym tekście 

(zawierającym poznaną wcześniej 

leksykę) szczegółowe informacje 

• wyodrębnić w 

słuchanym / 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

• samochodów i ich roli 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat 

samochodów i 

ich roli we 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące 

wyposażenia  

samochodu 

• sformułować 

krótką wypowiedź 

na temat 

samochodu 

(wielkość, 

podstawowe 

wyposażenie) 

• 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 

słuchanym tekście 

(zawierającym 

poznaną wcześniej 

leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

posiadania 

samochodów 

• przeprowadzić 

rozmowę  

dotyczącą wynajęcia 

samochodu – na 

podstawie 

opracowanego 

wcześniej wzorcowego 

dialogu 

• 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 

na temat posiadania samochodu i 

związanych z tym problemów 

• sformułować wypowiedź na 

temat posiadania samochodu i 

związanych z tym problemów 

(uczeń popełnia przy tym 

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 

we współczesnym 

świecie 

• wysłuchać tekst  

o posiadaniu 

samochodu i 

wyodrębnić w nim 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

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 

współczesnym 

świecie 

• swobodnie 

wypowiedzieć się 

na temat 

wysłuchanego 

tekstu 

dotyczącego 

posiadania 

samochodu  

i związanych z 

tym  problemów, 

poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat wypadków 

drogowych oraz 

awarii  

samochodu 

• swobodnie 

wypowiedzieć się 

na temat 

przeczytanego 

tekstu 

dotyczącego 

najczęstszych 

przyczyn 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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) 

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 

znaczenia w życiu 

człowieka – na 

podstawie słownika 

drogowych  

i awarii samochodu 

• sformułować wypowiedź na 

temat wypadków drogowych  

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 poznaną 

wcześniej leksykę) szczegółowe 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić  

w czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje dotyczące 

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 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

tematycznego 

 

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 

• sformułować wypowiedź  

na temat laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich osiągnięć 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

открыть,изобрести 

informacje na temat 

nowoczesnych 

urządzeń 

technicznych 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź na temat 

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  

dotyczącego 

popularnych 

urządzeń 

technicznych, 

poprawnie 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

w czytanym  

tekście szczegółowe 

informacje na temat 

elektronicznych 

mediów 

społecznościowych 

• 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 

ichosiągnięć 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

laureatów Nagrody 

Nobla oraz ich 

osiągnięć (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

towaru oraz 

zasad korzystania 

z gwarancji 

• swobodnie 

wypowiedzieć się 

na temat 

przeczytanego 

tekstu 

dotyczącego 

elektronicznych 

mediów 

społecznościowyc

h, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• przygotować i 

przedstawić 

prezentację 

multimedialną  

na temat 

wybranych 

laureatów 

Nagrody Nobla 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

5. Берегите природу! • nazwać wybrane 

zachowania 

proekologiczne 

• nazwać wybrane 

zachowania 

szkodzące 

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 

• określić podstawowe 

zachowania 

proekologiczne  

i zapytać o nie 

rozmówcę 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

(zawierającym 

poznaną 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 

• określić kontekst w odniesieniu 

do słuchanego tekstu 

dotyczącego kontaktu młodzieży z 

przyrodą 

• zadać pytania o zachowania 

proekologiczne i udzielić  

na nie odpowiedzi 

• wyodrębnić w słuchanym tekście 

szczegółoweinformacje 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 

sposobów przeciwdziałania im 

• wyodrębnić w 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

pobytu w lesie 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

właściwych i 

niewłaściwych 

zachowań w lesie 

(uczeń popełnia przy 

tym niewielkie 

uchybieniagramatycz

ne) 

• 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  

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat właściwych 

i niewłaściwych 

zachowań w lesie 

• 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

informacje 

dotyczące 

współczesnych 

problemów 

ekologicznych 

• nazwać wybrane 

gatunki zwierząt i 

roślin 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

dotyczące 

zwierząt 

domowych 

• sformułować 

krótką wypowiedź 

na temat 

posiadania 

zwierzęcia 

domowego  

(gatunek, 

podstawowe  

obowiązki 

związane z opieką 

nad zwierzęciem) 

• nazwać 

podstawowe 

rodzaje obszarów 

przyrody 

chronionej 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

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 

ekologicznych  

oraz sposobów 

przeciwdziałania  

im – na podstawie 

słownika 

tematycznego 

• określić główną myśl 

wysłuchanego tekstu 

dotyczącego 

problemu śmieci 

• sformułować krótką 

(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 przy 

tym niewielkie uchybienia 

leksykalno-gramatyczne) 

• wyodrębnić w czytanym  

tekście (zawierającym poznaną 

wcześniej leksykę) szczegółowe 

informacje na temat obszarów 

przyrody chronionej 

w materiale  

ikonograficznym 

dotyczącym 

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 

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 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat posiadania 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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) 

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 

informacje dotyczące 

• 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 

rodzaju żeńskiego  

typu мышь 

• utworzyć i zastosować formy 

gramatyczne czasowników 

завести,заводить 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym / 

czytanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

roślin 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

roślin (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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 ( 

закем? зачем?) 

• utworzyć i zastosować 

formy gramatyczne 

czasowników 

беречь,охранять 

wykraczających 

poza program 

nauczania 

• zastosować w 

odpowiednim 

kontekście 

sytuacyjnym 

rosyjskie 

frazeologizmy 

zawierające 

nazwy zwierząt 

• przygotować i 

zaprezentować 

gazetkę 

poświęconą 

wybranym 

obszarom 

przyrody 

chronionej 

6. Нашебудущее • nazwać wybrane 

zawody 

• zrozumieć krótkie 

• określić, jakie ma 

plany zawodowe, i 

zapytać o to 

• wyodrębnić w słuchanym tekście 

(zawierającym poznaną wcześniej 

leksykę) szczegółowe informacje 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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 

niepełnosprawno

ści 

• zrozumieć krótkie 

informacje 

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 

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 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 

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) 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

studiowania za 

granicą 

• sformułować dłuższą  

wypowiedź – opinię 

temat planów 

zawodowych 

wybranych osób 

• szczegółowo 

przekazać 

informacje 

zamieszczone  

w ogłoszeniu 

agencji pracy 

• przygotować i 

przedstawić 

prezentację 

multimedialną  

na temat 

najbardziej 

perspektywicznyc

h zawodów 

• swobodnie 

wypowiedzieć się 

na temat 

przeczytanego 

tekstu 

dotyczącego 

studiowania  

za granicą, 

poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno- 

-leksykalnych 

• zainicjować i 

przeprowadzić 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

dotyczące ludzi 

niepełnosprawnyc

h 

• sformułować 

krótką wypowiedź 

dotyczącą ludzi 

niepełnosprawnyc

h (rodzaj 

niepełnosprawno

ści, 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 

wcześniej 

wzorcowego dialogu 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

wybranej uczelni, 

polegającą na 

wprowadzeniu 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 

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 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 

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 

tym niewielkie 

uchybienia 

gramatyczne) 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

osób 

rozmowę na 

temat wybranych 

uczelni wyższych 

• sformułować 

dłuższą 

wypowiedź na 

temat 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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

osoby) 

• utworzyć i 

zastosować formy 

gramatyczne 

czasowników 

стать (кем?), 

работать 

(кем?),быть 

(кем?) 

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 –  

na podstawie 

opracowanego 

wcześniej 

wzorcowego dialogu 

• wyodrębnić w 

słuchanym tekście 

(zawierającym 

poznaną wcześniej 

leksykę) podstawowe 

informacje dotyczące 

ludzi 

niepełnosprawnych 

• sformułować krótką 

wypowiedź na temat 

sposobów wyrażania poglądów 

oraz walki o swoje prawa 

• sformułować wypowiedź  

na temat sposobów wyrażania 

poglądów oraz walki o swoje 

prawa (uczeń popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia leksykalno-

gramatyczne) 

• utworzyć i zastosować  

wyrażenia z przyimkami  

из-за,отsłużące do określania 

przyczyny 

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 tekście 

szczegółowe 

informacje na temat 

dorosłości i miłości 

• sformułować dłuższą 

wypowiedź na temat 

bliskich relacji między 

ludźmi (uczeń 

popełnia przy tym 

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 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat 

problemów ludzi 

niepełnosprawny



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

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, 

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 

poglądów oraz walki 

o swoje prawa (uczeń 

popełnia przy tym 

niewielkie uchybienia 

gramatyczne) 

ch 

• swobodnie 

wypowiedzieć się 

na temat 

przeczytanego 

tekstu 

dotyczącego 

problemów ludzi 

niepełnosprawny

ch, poprawnie 

używając struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

• sformułować 

dłuższą  

wypowiedź na 

temat sposobów  

rozwiązywania 

problemów ludzi 

niepełnosprawnyc

h, poprawną pod 

względem 

leksykalno-

gramatycznym, 

wyróżniającą się 

płynnością, 

bogactwem 

leksykalnym i 

różnorodnością 

struktur 

wykraczających 



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?) 

poza program 

nauczania 

• zainicjować i 

przeprowadzić 

rozmowę na 

temat 

najważniejszych 

wartości  

w życiu człowieka 

• sformułować 

dłuższą 

wypowiedź na 

temat bliskich 

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 



Nazwa działu 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

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

temat sposobów 

wyrażania 

poglądów oraz 

walki o swoje 

prawa 

 

 


