
                                                               Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego 

                                                         dla  klasy  I  liceum  na podstawie podręcznika  Вот  и  мы 1  

Blok  tematyczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Rozdział  0

1. Вот  и  Россия

Uczeń potrafi:

- podać po polsku kilka 
podstawowych informacji o 
Rosji  
- określić, jakim alfabetem 
posługują  się Rosjanie
i jakiej waluty używają
- nazwać stolicę Rosji
i najdłuższą  rzekę  płynącą 
przez Rosję
- wymienić w języku polskim 
kolory flagi rosyjskiej
- określić, jakiego wyznania 
jest większość Rosjan

Uczeń potrafi:

- podać po polsku kilka 
podstawowych 
informacji o Rosji 
( stolica,  język,  waluta, 
kolory  flagi,  najdłuższa 
rzeka, wyznanie )  
- określić po polsku 
położenie Rosji i wskazać 
kraj  na mapie
- nazwać po polsku 
państwa graniczące 
z Rosją
- nazwać po polsku 
największe rosyjskie 
miasta, rzeki i jeziora 
-nazwać po polsku 
najbardziej znane 
symbole Rosji

Uczeń potrafi:

- zadawać po polsku 
pytania dotyczące Rosji i 
udzielać na nie 
odpowiedzi  ( stolica, 
język,  waluta,  kolory 
flagi,  najdłuższa  rzeka, 
wyznanie,  położenie )  
- nazwać po polsku 
państwa graniczące  z 
Rosją i wskazać je na 
mapie
- nazwać po polsku 
największe rosyjskie 
miasta, rzeki i jeziora  i 
wskazać  je  na  mapie  
-nazwać po polsku 
najbardziej znane 
symbole Rosji
- wymienić nazwiska 
znanych Rosjan
-  powiedzieć po polsku, 
w jakim mieście znajduje 
się  muzeum Ermitaż, jak 

Uczeń potrafi:

- sformułować po polsku 
dłuższą wypowiedź na 
temat Rosji ( stolica, 
język,  waluta,  kolory 
flagi,  najdłuższa  rzeka, 
wyznanie,  położenie )  
- nazwać po polsku 
państwa graniczące  z 
Rosją i wskazać je na 
mapie
- nazwać po polsku 
największe rosyjskie 
miasta, rzeki i jeziora  i 
wskazać  je  na  mapie  
-nazwać po polsku 
najbardziej znane 
symbole Rosji
- wymienić nazwiska 
znanych Rosjan
-  powiedzieć po polsku, 
w jakim mieście znajduje 
się  muzeum Ermitaż, jak 
kiedyś nazywał się Sankt

Uczeń :

- spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą 
oraz  

-   potrafi sformułować po 
polsku dłuższą wypowiedź 
na temat Rosji, zawierającą 
informacje wykraczające 
poza program  z  zakresu 
wiedzy  ogólnej,  historii  i 
kultury 
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2. Русский 
алфавит.

- powtórzyć  za  lektorem 
alfabet  rosyjski
- rozróżnić  litery  pisane  i 
drukowane

- powtórzyć  za  lektorem 
alfabet  rosyjski
- rozróżnić  litery  pisane 
i  drukowane
- znaleźć  samogłoski 
wyglądające  jak  polskie, 
ale  oznaczające  inne 
dźwięki
- wymienić  samogłoski 
jotowane
- prawidłowo 
artykułować  głoski

kiedyś nazywał się Sankt
Petersburg,  kiedy w 
obrządku prawosławnym 
obchodzona jest
Wigilia

- powtórzyć  za  lektorem 
alfabet  rosyjski
- rozróżnić  litery  pisane 
i  drukowane
- znaleźć  samogłoski 
wyglądające  jak  polskie, 
ale  oznaczające  inne 
dźwięki
- wymienić  samogłoski 
jotowane
Prawidłowo  artykułować 
głoski
- znaleźć  spółgłoski 
wyglądające  jak  polskie, 
ale  oznaczające  inne 
dźwięki
- określić  funkcje  znaku 
twardego  i  miękkiego
- zrozumieć  słowa 
podobnie  brzmiące  w 
języku  polskim  i 
rosyjskim

Petersburg,  kiedy w 
obrządku prawosławnym 
obchodzona jest
Wigilia
- powiedzieć, jakiej 
szerokości są rosyjskie 
tory kolejowe w 
stosunku do polskich
- powiedzieć,  jak nazywa 
się  była  rezydencja 
carów  i  kto  był 
ostatnim  carem

- powtórzyć  za  lektorem 
alfabet  rosyjski
- rozróżnić  litery  pisane 
i  drukowane
- znaleźć  samogłoski 
wyglądające  jak  polskie, 
ale  oznaczające  inne 
dźwięki
- wymienić  samogłoski 
jotowane
Prawidłowo  artykułować 
głoski
- znaleźć  spółgłoski 
wyglądające  jak  polskie, 
ale  oznaczające  inne 
dźwięki
- określić  funkcje  znaku 
twardego  i  miękkiego
- zrozumieć  słowa 
podobnie  brzmiące  w 
języku  polskim  i 
rosyjskim

- spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą  oraz  

- potrafi  samodzielnie 
przeczytać  alfabet  rosyjski, 
prawidłowo  artykułując 
wszystkie  głoski



- poprawnie kaligrafować 
litery  а, д, к, м, н, о, т, ч,  
э.
- kojarzyć dźwięki z ich 
obrazami graficznymi 
- powtórzyć  za  lektorem 
głoski  i  słowa
- poprawnie  wymawiać 
głoski i  słowa
- powtórzyć  za  lektorem 
pytania  i  odpowiedzi
- poprawnie  powtórzyć 
zdania
- przepisać  tekst 
drukowany
- zrozumieć krótkie 
informacje dotyczące 
wskazywania wybranych 
osób i przedmiotów

- poprawnie kaligrafować 
litery  а, д, к, м, н, о, т,  
ч, э.
- rozróżniać  litery  pisane 
i  drukowane
- powtórzyć  za 
lektorem, a  następnie 
przeczytać  głoski  i 
słowa
- poprawnie  wymawiać 
głoski i  słowa
- powtórzyć  za  lektorem 
pytania  i  odpowiedzi,  a 
następnie  poprawnie  je 
przeczytać
- poprawnie  powtórzyć  i 
przeczytać  zdania
- przepisać  tekst 
drukowany
- zrozumieć krótkie 
informacje dotyczące 
wskazywania wybranych 
osób i przedmiotów
- poprawnie  wymawiać 
o  w  pozycji 
akcentowanej  i 
nieakcentowanej

- prawidłowo 
kaligrafować litery  а, д,  
к, м, н, о, т, ч, э.
- rozróżniać  litery  pisane 
i  drukowane
- prawidłowo  napisać 
głoski  i  słowa
- prawidłowo  wymawiać 
głoski  i  słowa
- powtórzyć  za  lektorem 
słowa  z  prawidłowym 
akcentem
- powtórzyć  za  lektorem 
pytania  i  odpowiedzi,  a 
następnie  je 
prawidłowo  przeczytać
- prawidłowo  powtórzyć 
i  przeczytać  zdania, 
wykorzystując  intonację 
opadającą
- przepisać  tekst 
drukowany
- zrozumieć informacje 
dotyczące wskazywania 
wybranych osób i 
przedmiotów
- poprawnie  wymawiać 
o  w  pozycji 

- przeczytać  i  zrozumieć 
słowa  podobnie 
brzmiące  w  obu 
językach

prawidłowo kaligrafować 
litery  а, д, к, м, н, о, т,  
ч, э.
- rozróżniać  litery 
pisane  i  drukowane
- prawidłowo  napisać 
głoski  i  słowa
- prawidłowo  wymawiać 
głoski  i  słowa
- powtórzyć  za  lektorem 
słowa  z  prawidłowym 
akcentem
- powtórzyć  za  lektorem 
pytania  i  odpowiedzi,  a 
następnie  je 
prawidłowo  przeczytać
- prawidłowo  powtórzyć 
i  przeczytać  zdania, 
wykorzystując  intonację 
opadającą  i  melodię 
charakterystyczną  dla 
języka  rosyjskiego
- przepisać  tekst 
drukowany
- zrozumieć informacje 
dotyczące wskazywania 
wybranych osób i 
przedmiotów

- spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto
- potrafi  bezbłędnie 
zapisać  tekst  rosyjski  ze 
słuchu
- zainicjować i prowadzić 
rozmowę dotyczącą 
wskazywania i nazywania 
wybranych osób i 
przedmiotów  
- zapisać z pamięci krótkie 
informacje
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3. Кто  это? – 
wprowadzenie 
liter  а, д, к, м,  
н, о, т, ч, э.

- poprawnie  wymawiać 
głoski
- poprawnie  przeczytać 
słowa  z  nowopoznanymi 
głoskami
- poprawnie  łączyć  litery- - 
kojarzyć dźwięki z ich 
obrazami graficznymi 
-  przepisać  tekst 
drukowany
- zapytać  koleżankę / kolegę 
o  imię
- powiedzieć,  jak  ma  na 
imię
- poprawnie  wymawiać 
samogłoski  jotowane е,я.

-  poprawnie  wymawiać 
głoski
- poprawnie  przeczytać 
słowa  z 
nowopoznanymi 
głoskami
- poprawnie  łączyć  litery
 - kojarzyć dźwięki z ich 
obrazami graficznymi 
-  przepisać  tekst 
drukowany
- napisać  słowa  z 
nowopoznanymi  literami
- poprawnie  stosować 
formy  biernika  l. poj. 
меня, тебя, его w 
zdaniu 
- zapytać  koleżankę / 
kolegę  o  imię
- powiedzieć,  jak  ma  na 
imię
- krótko  się  przedstawić
- poprawnie  powiedzieć 
zdania  z 

akcentowanej  i 
nieakcentowanej  

- prawidłowo  wymawiać 
głoski
- prawidłowo  przeczytać 
słowa  z 
nowopoznanymi 
głoskami
- prawidłowo  łączyć 
litery
 - kojarzyć dźwięki z ich 
obrazami graficznymi 
-  przepisać  tekst 
drukowany
- prawidłowo  napisać 
słowa  z 
nowopoznanymi  literami
- prawidłowo  stosować 
formy  biernika  l. poj. 
меня, тебя, его w 
zdaniu 
- zapytać  koleżankę / 
kolegę  o  imię
- powiedzieć,  jak  ma  na 
imię
-  przedstawić  się  w 

- poprawnie  wymawiać 
o  w  pozycji 
akcentowanej  i 
nieakcentowanej  
- zadawać  pytania  o 
osoby  i  przedmioty  i 
udzielić  na  nie  krótkiej 
odpowiedzi
- zapisać  ze  słuchu 
krótką  informację 

- bezbłędnie  wymawiać 
głoski
- prawidłowo  przeczytać 
słowa  z 
nowopoznanymi 
głoskami
- prawidłowo  łączyć 
litery
 - kojarzyć dźwięki z ich 
obrazami graficznymi 
-  przepisać  tekst 
drukowany
- bezbłędnie  napisać 
słowa  z 
nowopoznanymi 
literami
- prawidłowo  stosować 
formy  biernika  l. poj. 
меня, тебя, его w 
zdaniu 
- zapytać  koleżankę / 
kolegę  o  imię
- powiedzieć,  jak  ma  na 
imię

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto
- potrafi  bezbłędnie 
zapisać  tekst  rosyjski  ze 
słuchu
- zainicjować  i  prowadzić 
rozmowę  dotyczącą 
przedstawiania  się 
wybranych  osób  ze 
środowiska  rodzinnego  lub 
szkolnego
- zapisać z pamięci krótkie 
informacje



4. Ты  кто? – 
wprowadzenie 
liter б, в, г, е, з, 
л, п, у, ы, я.

-poprawnie wymawiać 
głoski,
-powtórzyć tekst za 
lektorem, a następnie 
poprawnie go przeczytać,
-poprawnie przepisywać i 
łączyć litery,
-napisać słowa i zdania z 
nowopoznanymi literami

wykorzystaniem 
intonacji  ИК – 1, ИК – 3
- poprawnie wymawiać 
samogłoski  jotowane 
е,я.

-poprawnie wymawiać 
głoski,
-powtórzyć tekst za 
lektorem, a następnie 
poprawnie go przeczytać,
-poprawnie przepisywać i 
łączyć litery,
-napisać słowa i zdania z 
nowopoznanymi literami,
- zrozumieć wysłuchany 
tekst na temat 
zainteresowań 
młodzieży,
- powiedzieć, czym się 
interesuje,
-zapytać, czym się 
interesuje jego 
kolega/koleżanka,
-powiedzieć, czym 
interesuje się jego 
kolega/koleżanka,
-odmienić czasownik, 
należący do I koniugacji

kilku  zdaniach
- prawidłowo 
powiedzieć  zdania  z 
wykorzystaniem 
intonacji  ИК – 1, ИК – 3
- prawidłowo  wymawiać 
samogłoski  jotowane 
е,я

- prawidłowo wymawiać 
głoski,
-prawidłowo powtórzyć 
tekst za lektorem, a 
następnie poprawnie go 
przeczytać, z właściwą 
intonacją,
-prawidłowo  łączyć 
litery,
-bezbłędnie napisać 
słowa i zdania z 
nowopoznanymi literami,
- zrozumieć wysłuchany 
tekst na temat 
zainteresowań młodzieży,
- powiedzieć, czym się 
interesuje,
-zapytać, czym się 
interesuje jego 
kolega/koleżanka,
-powiedzieć, czym 
interesuje się jego 
kolega/koleżanka,
- właściwie stosować 

-  przedstawić  się  w 
kilku  zdaniach  z 
prawidłową  wymową  i 
akcentem
- prawidłowo 
powiedzieć  zdania  z 
wykorzystaniem 
intonacji  ИК – 1, ИК – 3
- prawidłowo  wymawiać 
samogłoski  jotowane 
е,я

-bezbłędnie wymawiać 
głoski,
-prawidłowo powtórzyć 
tekst za lektorem, a 
następnie prawidłowo go 
przeczytać, z właściwą 
intonacją,
-prawidłowo  łączyć 
litery,
-bezbłędnie napisać 
słowa i zdania z 
nowopoznanymi 
literami,
- zrozumieć szczegółowo 
wysłuchany tekst na 
temat zainteresowań 
młodzieży,
-zapytać, czym się 
interesuje jego 
kolega/koleżanka,
-opowiedzieć płynnie w 
kilku zdaniach o swoich 
zainteresowaniach i o 

- spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto
- potrafi  zainicjować i 
prowadzić rozmowę na 
temat zainteresowań i 
upodobań swoich i kolegów
- sformułować dłuższą 
wypowiedź na temat 
zainteresowań i upodobań 
młodych ludzi, 
wykraczającą  poza 
program
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5. Привет, меня 
зовут  Наташа 
-wprowadzenie 
liter е, и, р, с, ф, 
х, ш, ь, ю.

- poprawnie wymawiać 
głoski,
-w miarę poprawnie 
zrozumieć wysłuchany tekst 
i poprawnie go przeczytać,
-poprawnie zapisywać i 
łączyć litery,
-napisać słowa z 
nowopoznanymi literami,
-nazwać członków rodziny,
- odmienić czasownik, 
należący do I  koniugacji,
- powtórzyć za lektorem 
słowa z ж, ц, ш, a następnie 
je przeczytać,
-rozumieć, jakie funkcje 
pełnią znaki: twardy i 
miękki,
- w miarę poprawnie 
wymówić słowa z twardym i 
miękkim znakiem.

- poprawnie wymawiać 
głoski,
-w miarę poprawnie 
zrozumieć wysłuchany 
tekst i poprawnie go 
przeczytać,
-poprawnie zapisywać i 
łączyć litery,
-napisać słowa z 
nowopoznanymi literami,
- przedstawić rodzinę 
Nataszy,
-przedstawić swoją 
rodzinę,
-nazwać członków 
rodziny,
- odmienić czasownik, 
należący do I  koniugacji,
- powtórzyć za lektorem 
słowa z ж; ц; ш, a 
następnie je przeczytać,
-rozumieć, jakie funkcje 
pełnią znaki: twardy i 
miękki,
- w miarę poprawnie 
wymówić słowa z 
twardym i miękkim 
znakiem.

czasownik, należący do I 
koniugacji

-prawidłowo wymawiać 
głoski,
-prawidłowo zrozumieć 
wysłuchany tekst i 
bezbłędnie go 
przeczytać,
-prawidłowo łączyć litery,
- bezbłędnie napisać 
słowa z nowopoznanymi 
literami,
- opowiedzieć płynnie o 
rodzinie Nataszy,
-przedstawić swoją 
rodzinę,
-nazwać członków 
rodziny,
- poprawnie stosować 
czasownik, należący do I 
koniugacji,
- powiedzieć z pamięci 
rymowanki z ж; ц; ш, a 
-powiedzieć, jakie 
funkcje pełnią znaki: 
twardy i miękki,
-  poprawnie wymówić 
słowa z twardym i 
miękkim znakiem.

zainteresowaniach 
rówieśników,
- właściwie stosować 
czasownik, należący do I 
koniugacji

-  bezbłędnie wymawiać 
głoski,
-prawidłowo zrozumieć 
wysłuchany tekst i 
bezbłędnie go 
przeczytać,
-prawidłowo łączyć litery,
- bezbłędnie napisać 
słowa z nowopoznanymi 
literami,
- opowiedzieć płynnie o 
rodzinie Nataszy,
-sporządzić drzewo 
genealogiczne swojej 
rodziny ( pisemnie), 
opowiedzieć o niej,
-przedstawić swoją 
rodzinę,
-nazwać członków 
rodziny,
- poprawnie stosować 
czasownik, należący do I 
koniugacji,
- powiedzieć z pamięci 
rymowanki z ж; ц; ш, a 
-powiedzieć, jakie 
funkcje pełnią znaki: 

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  sformułować 
dłuższą wypowiedź na 
temat rodziny, poprawną 
pod względem leksykalno-
gramatycznym, 
wyróżniającą się 
płynnością, bogactwem 
leksykalnym i 
różnorodnością struktur 
wykraczających poza 
program



6. Это  моя  семя - 
wprowadzenie 
liter ж, й, ц, щ,ъ.

-

twardy i miękki,
-  poprawnie wymówić 
słowa z twardym i 
miękkim znakiem,
- napisać bezbłędnie ze 
słuchu wyrazy, 
zawierające: znak 
miękki, twardy, ж; ц; ш.
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Rozdział  1

1.Где  ты  живешь?

-zrozumieć ogólnie tekst ze 
słuchu i wybrać właściwą 
odpowiedź,

-poprawnie napisać nazwy 
poznanych narodowości,

-odmienić czasownik жить 
i w miarę poprawnie 
zastosować w zdaniu,

- w miarę poprawnie 
zastosować w zdaniu 
rzeczowniki w miejscowniku 
liczby poj.

-zrozumieć ogólnie tekst 
ze słuchu i wybrać 
właściwą odpowiedź,

- odpowiedzieć na 
pytania do tekstu,

-określić narodowość 
wybranych osób,

-poprawnie napisać 
nazwy poznanych 
narodowości,

-odmienić czasownik 
жить i w miarę 

-zrozumieć szczegółowo 
tekst ze słuchu i wybrać 
właściwą odpowiedź,

-opowiedzieć tekst z 
wykorzystaniem 
planu,

-określić narodowość 
wszystkich 
przedstawionych 
osób,

-prawidłowo  napisać 
nazwy poznanych 

-zrozumieć szczegółowo 
tekst ze słuchu i 
wybrać właściwą 
odpowiedź,

-opowiedzieć tekst z 
wykorzystaniem 
planu,,

-określić narodowość 
wszystkich 
przedstawionych 
osób,

-bezbłędnie napisać 
nazwy poznanych 
narodowości,

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- zna  nie  objęte programem  nazwy krajów  i  narodowości, a  także  nazwy  miast i mieszkańców,  nie tylko  w  Rosji  i  w Polsce,  ale  również  w Europie  i  na  świecie



2. Куда  ты  поедешь?

3. Мне  16  лет.

- w miarę poprawnie 
przeczytać tekst i 
sformułować pytania do 
wydzielonych w tekście 
wyrażeń,
-w miarę poprawnie 
stosować w zdaniu 
czasownik ехать; поехать 
z rzeczownikami w bierniku 
liczby poj.
- powtórzyć za lektorem 
pytanie i odpowiedź

poprawnie 
zastosować w zdaniu,

- w miarę poprawnie 
zastosować w zdaniu 
rzeczowniki w 
miejscowniku liczby 
poj.

- w miarę poprawnie 
przeczytać tekst i 
sformułować pytania do 
wydzielonych w tekście 
wyrażeń,
-w miarę poprawnie 
stosować w zdaniu 
czasownik ехать;  
поехать z 
rzeczownikami w 
bierniku liczby poj.
-ułożyć prosty dialog o 
planach wyjazdowych w 
czasie wakacji,
- powtórzyć za lektorem 
pytanie i odpowiedź

narodowości,

-poprawnie zastosować 
poznane formy w 
prostych 
wypowiedziach,

- prawidłowo zastosować 
poznane formy 
rzeczownika w 
prostych 
wypowiedziach

- prawidłowo przeczytać 
tekst i sformułować 
właściwe pytania do 
wydzielonych w tekście 
wyrażeń,
- podać poprawne 
przykłady zdań z 
pytaniami где; куда,
-prawidłowo stosować w 
zdaniu rzeczowniki w 
miejscowniku liczby poj.
-prawidłowo stosować w 
zdaniu czasownik 
ехать; поехать z 
rzeczownikami w 
bierniku liczby poj.
-krótko opowiedzieć o 
swoich wakacyjnych 
planach i o planach 

-poprawnie zastosować 
poznane formy w 
prostych 
wypowiedziach,

- bezbłędnie zastosować 
poznane formy 
rzeczownika w prostych 
wypowiedziach

-bezbłędnie przeczytać 
tekst i sformułować 
właściwe pytania do 
wydzielonych w tekście 
wyrażeń,
- podać poprawne 
przykłady zdań z 
pytaniami где; куда,
- prawidłowo stosować 
w zdaniu rzeczowniki w 
miejscowniku liczby poj.
-prawidłowo stosować w 
zdaniu czasownik 
ехать; поехать  z 
rzeczownikami w 
bierniku liczby poj.
- opowiedzieć o swoich 
wakacyjnych planach i o 
planach wyjazdowych 
kolegi/koleżanki
 - bezbłędnie zapytać i 
odpowiedzieć, stosując 
właściwą intonację

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  sformułować 
wykraczającą  poza 
program  wypowiedź  na 
temat  swoich planów 
wyjazdowych  w  czasie 
wakacji  letnich  i 
zimowych,  a  także 
wyjazdu  swoich 
znajomych,  przy  czym 
wypowiedź  ta  wyróżnia 
się  różnorodnością 
struktur  leksykalno-
gramatycznych  oraz 
bogactwem  językowym

 -  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
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4.Сколько  им  лет?

- w  miarę  dobrze 
zrozumieć  tekst  ze  słuchu  i 
wybrać  właściwą 
odpowiedź
- powiedzieć,  czy  ma 
rodzeństwo
- zapytać,  czy  ma 
rodzeństwo
- w  miarę  poprawnie 
policzyć  do  30
- w  miarę  poprawnie 
określać  wiek  osób  z 
użyciem  liczb  od  1  do  30
- tworzyć  formy 
dopełniacza,  celownika  i 
biernika  zaimków 
osobowych

- zrozumieć  z  pomocą 
nauczyciela  tekst  ze  słuchu
- przeczytać  tekst  z 

- w  miarę  dobrze 
zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  wybrać 
właściwą  odpowiedź,  a 
następnie  odpowiedzieć 
na  pytania
- powiedzieć,  czy  ma 
rodzeństwo  i  ile  to 
osób
- zapytać,  czy  ma 
rodzeństwo
-  poprawnie  policzyć  do 
30
- powiedzieć,  kiedy 
piszemy  znak  miękki  w 
poznanych  liczebnikach
- w  miarę  poprawnie 
łączyć  liczby: 1,2,3,4,5… 
z  rzeczownikami
- w  miarę  poprawnie 
określać  wiek  osób  z 
użyciem  liczb  od  1  do 
30
- tworzyć  i  w  miarę 
poprawnie  stosować 
formy  dopełniacza, 
celownika  i  biernika 
zaimków  osobowych

wyjazdowych 
kolegi/koleżanki
 - poprawnie zapytać i 
odpowiedzieć, stosując 
właściwą intonację

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  wykonać 
właściwie  wszystkie 
związane  z  nim  zadania
- prawidłowo 
sformułować  pytanie  i 
odpowiedź   na  temat 
posiadanego  rodzeństwa
- policzyć  z  pamięci   do 
30
- wiedzieć,  kiedy 
piszemy  znak  miękki  w 
poznanych  liczebnikach i 
poprawnie  je  napisać
- poprawnie  łączyć 
liczby: 1,2,3,4,5…  z 
rzeczownikami i 
stosować  te  formy  w 
zdaniu
-  poprawnie  określać 
wiek  osób  z  użyciem 
liczb  od  1  do  30
- tworzyć  i    poprawnie 
stosować  formy 
dopełniacza,  celownika  i 
biernika  zaimków 
osobowych

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  wykonać 
bezbłędnie   wszystkie 
związane  z  nim  zadania
- bezbłędnie 
sformułować  pytanie  i 
odpowiedź   na  temat 
posiadanego 
rodzeństwa
- policzyć  z  pamięci   do 
30
- wiedzieć,  kiedy 
piszemy  znak  miękki  w 
poznanych  liczebnikach i 
bezbłędnie  je  napisać
- prawidłowo  łączyć 
liczby: 1,2,3,4,5…  z 
rzeczownikami i 
stosować  te  formy  w 
zdaniu
-  prawidłowo  określać 
wiek  osób  z  użyciem 
liczb  od  1  do  30
- tworzyć  i    właściwie 
stosować  formy 
dopełniacza,  celownika 
i  biernika  zaimków 
osobowych

ponadto:
- formułować  wypowiedzi 
na  temat  wieku  różnych 
osób  z  uwzględnieniem 
liczebników  głównych  od 
1 – 100.

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- znać  bezbłędnie 
wymowę  i  pisownię 
liczebników  głównych  od 



5. Вот  какие  мы.

pomocą  nauczyciela
-  w  miarę  poprawnie 
policzyć  od  30  do  100
- w  miarę  poprawnie 
napisać  cyfry  od  30  do 
100
- określić  swój  wiek
- wypełnić  z  pomocą 
nauczyciela  formularz 
rejestracji,  aby  założyć 
swoje  konto  na  portalu 
mail.ru

- zrozumieć  ogólnie  tekst 
ze  słuchu
- w  miarę  poprawnie 
opisać  wygląd ( twarz,  oczy, 
uszy,  nos,  włosy,  wzrost  )
- w  miarę  poprawnie 

- zrozumieć  z  pomocą 
nauczyciela  tekst  ze 
słuchu i  wybrać 
większość  właściwych 
odpowiedzi
- przeczytać  tekst  z 
pomocą  nauczyciela  i 
wybrać  właściwą 
odpowiedź
-  w  miarę  poprawnie 
policzyć  od  30  do  100
- w  miarę  poprawnie 
napisać  cyfry  od  30  do 
100
- określić  swój  wiek i 
wiek  członków  rodziny  i 
innych  osób
- powiedzieć,  kto  jest 
od  kogo  młodszy  lub 
starszy  i  o  ile lat
- powiedzieć  w  kilku 
zdaniach  o  sobie  i 
swojej  rodzinie
- wypełnić  z  pomocą 
nauczyciela  formularz 
rejestracji,  aby  założyć 
swoje  konto  na  portalu 
mail.ru

- zrozumieć  
tekst  ze  słuchu i  wybrać 
 właściwe  odpowiedzi
- przeczytać  tekst 
samodzielnie  i  wybrać 
właściwą  odpowiedź
-  policzyć  z pamięci od 
30  do  100
- poprawnie  napisać 
cyfry  od  30  do  100
-  sformułować 
wypowiedź   o  członkach 
rodziny  z  określeniem 
wieku  i  wzajemnych 
zależności  wiekowych
- szczegółowo 
opowiedzieć  o  sobie  i 
swojej  rodzinie
- wypełnić  samodzielnie 
formularz  rejestracji, 
aby  założyć  swoje 
konto  na  portalu 
mail.ru

- zrozumieć  
tekst  ze  słuchu i 
wybrać  
 właściwe  odpowiedzi
- przeczytać  tekst 
samodzielnie  i  wybrać 
właściwą  odpowiedź
-  policzyć  z pamięci od 
30  do  100
- bezbłędnie  napisać 
cyfry  od  30  do  100
-  sformułować 
wypowiedź   o  członkach 
rodziny  z  określeniem 
wieku  i  wzajemnych 
zależności  wiekowych
- szczegółowo  i 
obszernie  opowiedzieć 
o  sobie  i  swojej 
rodzinie
- wypełnić  samodzielnie 
formularz  rejestracji, 
aby  założyć  swoje 
konto  na  portalu 
mail.ru
- opowiedzieć  z  kim  z 
Rosji  kontaktuje  się 
przy  pomocy  czatu

- zrozumieć  szczegółowo 

1 – 1000

- potrafi  sformułować 
dłuższą wypowiedź na 
temat swoich  znajomych  z 
Rosji z uwzględnieniem  ich 
wieku  oraz  zależności 
wiekowych , poprawną pod 
względem leksykalno-
gramatycznym, 
wyróżniającą się 
płynnością, bogactwem 
leksykalnym i 
różnorodnością struktur 
wykraczających poza 
program

-  spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  profesjonalnie 
opisać  osoby  ze  swojego 
otoczenia  lub  fotografii, 
stosując  znacznie 
wykraczające  poza 
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przeczytać  dialog - zrozumieć  ogólnie 
tekst  ze  słuchu  i 
wybrać  większość 
poprawnych  odpowiedzi
- opisać  wygląd swój  i 
rówieśnika  w  prosty 
sposób
-   poprawnie  przeczytać 
dialog
- napisać  w  formie 
maila  list  do 
rówieśnika, 
uwzględniając  w  nim 
podstawowe  informacje 
o  sobie

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  wybrać 
właściwe  odpowiedzi
- opisać  siebie  i 
rówieśnika 
wykorzystując  poznane 
słownictwo  dotyczące 
twarzy,  uszu,  nosa, 
włosów,  wzrostu
- przeczytać  dialog  z 
właściwą  akcentuacją
- napisać  w  formie 
maila  list  do 
rówieśnika, 
uwzględniając  w  nim 
istotne  informacje  o 
sobie  i 
koledze/koleżance

tekst  ze  słuchu  i 
wybrać  właściwe 
odpowiedzi
- opisać  szczegółowo 
siebie  i  rówieśnika 
wykorzystując  poznane 
słownictwo  dotyczące 
twarzy,  uszu,  nosa, 
włosów,  wzrostu
- przeczytać  dialog  z 
właściwą  akcentuacją  i 
intonacją
- napisać  w  formie 
maila  list  do 
rówieśnika, 
uwzględniając  w  nim 
szczegółowe  informacje 
o  sobie  i 
koledze/koleżance.

program  słownictwo  oraz 
struktury  leksykalno-
gramatyczne.

Rozdział 2

1. Готовимся  к 
поездке.

-zrozumieć ogólne 
informacje w tekście ze 
słuchu,

-przeczytać tekst i 
odpowiedzieć na pytania  z 
pomocą  nauczyciela 

- wypełnić podany formularz 
wizowy z  pomocą 

-zrozumieć częściowo 
informacje w tekście ze 
słuchu,

-przeczytać tekst i 
odpowiedzieć na 
pytania, 

- poprawnie opowiedzieć 
o planach bohaterów 

-zrozumieć tekst ze 
słuchu,

-sformułować 
opowiadanie na temat 
wyjazdu do Moskwy ze 
zmianą osoby 

-znaleźć w Internecie 
informacje dotyczące 

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu,

-sformułować 
bezbłędne opowiadanie 
na temat wyjazdu do 
Moskwy ze zmianą 
osoby 

-znaleźć w Internecie 

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
-  sformułować  obszerną 
wypowiedź  na  temat 
planów  wyjazdowych 
swoich  przyjaciół,  bogatą 
pod  względem  językowym 
i  leksykalnym
- opowiedzieć,  jakich 
języków  obcych  uczycie 



2. Ура,  едем  в 
Москву!

nauczyciela

-w miarę poprawnie 
odmieniać czasownik w 
czasie przyszłym złożonym 

- w miarę poprawnie 
odmieniać w czasie 
teraźniejszym i przyszłym 
złożonym czasowniki учить 
i  учиться

- w  miarę  poprawnie 
przeczytać rymowankę.

- w miarę poprawnie 
dopasować fragmenty zdań 
zgodnie z treścią tekstu,

-przeczytać dialog, a 
następnie na jego podstawie 

książki,

- wypełnić podany 
formularz wizowy,

- poprawnie odmieniać 
czasownik w  czasie 
przyszłym złożonym i 
stosować go w zdaniu,

-  poprawnie odmieniać 
w czasie teraźniejszym i 
przyszłym złożonym 
czasowniki учить  i  
учиться i stosować je w 
zdaniu,

- poprawnie przeczytać 
rymowankę.

- poprawnie dopasować 
fragmenty zdań zgodnie z 
treścią tekstu,

-przeczytać dialog, a 

formalności, jakich 
należy dopełnić, 
wyjeżdżając do Rosji i 
krótko opowiedzieć o 
nich,

- odmieniać prawidłowo 
czasownik w  czasie 
przyszłym złożonym i 
stosować go w zdaniu,

- poprawnie odmieniać w 
czasie teraźniejszym i 
przyszłym złożonym 
czasowniki учить i  
учиться i stosować je w 
zdaniu,

-  powiedzieć z pamięci 
rymowankę.

- prawidłowo 
dopasować fragmenty 
zdań zgodnie z treścią 
tekstu,

informacje dotyczące 
formalności, jakich 
należy dopełnić, 
wyjeżdżając do Rosji i 
dokładnie opowiedzieć o 
nich,

- odmieniać  bezbłędnie 
czasownik  czasie 
przyszłym złożonym i 
stosować go w zdaniu,

- bezbłędnie  odmieniać 
w czasie teraźniejszym i 
przyszłym złożonym 
czasowniki учить i  
учиться i stosować je w 
zdaniu,

- szybko powiedzieć z 
pamięci rymowankę.

- bezbłędnie  dopasować 
fragmenty zdań zgodnie 
z treścią tekstu,

-przeczytać dialog, a 

się  w  szkole  i  dlaczego

 

 -spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  sformułować 
obszerną  wypowiedź  na 
temat  planów  na  cały 
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postarać  się uzupełnić  luki 
w tekście,

-wymienić  w  miarę 
poprawnie  nazwy dni 
tygodnia,

-z  pomocą  nauczyciela 
informować o planach na 
tydzień, podając dzień,

-w  miarę  poprawnie 
zrozumieć tekst ze słuchu i 
uporządkować wypowiedzi,

- ułożyć krótki dialog  z 
pomocą  nauczyciela

-w miarę poprawnie 
odmieniać czasowniki 
говорить i  
разговаривать

-w miarę poprawnie 
odmieniać czasowniki 
звонить\позвонить

następnie na jego 
podstawie uzupełnić 
większość luk w tekście,

-wymienić poprawnie 
nazwy dni tygodnia,

-informować o planach 
na tydzień, podając 
dzień,

-poprawnie zrozumieć 
tekst ze słuchu i 
uporządkować 
wypowiedzi,

- ułożyć krótki dialog, 
wykorzystując kilka 
zwrotów

-   poprawnie odmieniać 
czasowniki говорить i  
разговаривать i 
stosować je w zdaniu

- poprawnie odmieniać 
czasowniki 
звонить\позвонить i 
stosować je w zdaniu

-przeczytać dialog, a 
następnie na jego 
podstawie uzupełnić 
wszystkie luki w tekście,

-prawidłowo wymienić i 
stosować nazwy dni 
tygodnia,

-opowiadać ogólnie o 
planach na tydzień, 
podając dzień,

-prawidłowo zrozumieć 
tekst ze słuchu i 
uporządkować 
wypowiedzi,

- ułożyć dialog, 
wykorzystując większość 
zwroty

- prawidłowo  odmieniać 
czasowniki говорить i 
разговаривать i 
stosować je w zdaniu

- prawidłowo  odmieniać 
czasowniki 
звонить\позвонить i 
stosować je w zdaniu

następnie na jego 
podstawie  bezbłędnie 
uzupełnić wszystkie luki 
w tekście,

-bezbłędnie wymienić i 
stosować nazwy dni 
tygodnia,

-opowiadać szczegółowo 
o planach na tydzień, 
podając dzień,

-bezbłędnie  zrozumieć 
tekst ze słuchu i 
uporządkować 
wypowiedzi,

- ułożyć dialog, 
wykorzystując wszystkie 
zwroty

- bezbłędnie odmieniać 
czasowniki говорить; 
разговаривать i 
stosować je w zdaniu

- bezbłędnie  odmieniać 
czasowniki 
звонить\позвонить i 
stosować je w zdaniu

tydzień  swoich  oraz 
swoich  znajomych,  z 
zastosowaniem  czasu 
przyszłego  prostego  i 
złożonego  oraz  bogatego 
słownictwa



3. Аня  и  Павeл 
приезжают!

-zrozumieć ogólnie tekst ze 
słuchu 

-w miarę poprawnie 
informować o tym, co musi 
zrobić Natasza w 
poszczególne dni tygodnia,

-powiedzieć, kiedy w słowie 
piszemy znak twardy,

-  w miarę poprawnie 
odmieniać czasownik 
всретить

- ułożyć prosty dialog z 
czasownikiem всретить,

- poprawnie przeczytać 
wierszyk,

-w miarę poprawnie 
odmieniać czasowniki 
należące do I i II koniugacji

-zrozumieć częściowo 
tekst ze słuchu

- poprawnie informować 
o tym, co musi zrobić 
Natasza w poszczególne 
dni tygodnia,

-napisać list w formie e-
maila, zachowując 
elementy istotne dla tej 
wypowiedzi,

-powiedzieć, kiedy w 
słowie piszemy znak 
twardy i  podać 
przykłady

-  poprawnie odmieniać 
czasownik  всретить i 
stosować go w zdaniu,

- ułożyć prosty dialog z 
czasownikiem 
всретить,

- poprawnie przeczytać 
wierszyk,

-zrozumieć  właściwie 
tekst ze słuchu,

- opowiedzieć w  skrócie 
o przyjeździe bohaterów 
książki do Moskwy,

-opowiedzieć o planach 
Nataszy na najbliższy 
tydzień

 -napisać e-mail z 
informacjami o swoim 
przyjeździe do Moskwy

-określić regułę, 
dotyczącą pisowni  znaku 
twardego i właściwie ją 
stosować

 -  prawidłowo 
odmieniać czasownik 
всретить i stosować go 
w zdaniu,

- ułożyć dialog z 
czasownikiem всретить, 
podając kilka  informacji 
dotyczących  wyjazdu do 

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu

- opowiedzieć 
szczegółowo o 
przyjeździe bohaterów 
książki do Moskwy,

-opowiedzieć o planach 
Nataszy na najbliższy 
tydzień i o swoich 
własnych planach,

 -napisać obszerny e-mail 
z dokładnymi 
informacjami o swoim 
przyjeździe do Moskwy

-określić regułę, 
dotyczącą  pisowni znaku 
twardego i właściwie ją 
stosować

 -  poprawnie odmieniać 
czasownik  всретить i 
stosować go w zdaniu,

- ułożyć dialog z 
czasownikiem 

 

 -spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
-formułuje  obszerną  i 
znacznie  wykraczającą 
poza  program  wypowiedź 
na  temat  swojego 
planowanego  wyjazdu  do 
stolicy  Rosji  lub  innego 
miasta,  podając  szczegóły 
dotyczące  podróży 
pociągiem  oraz  plany 
związane  z  pobytem  w 
tym  mieście  
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4. Квартира 
Наташи.

-zrozumieć pobieżnie  tekst 
ze słuchu i w miarę 
poprawnie wykonać do 
niego zadania,

- przeczytać tekst  i wybrać 
w  miarę  poprawne 
odpowiedzi,

-nazwać pomieszczenia w 
mieszkaniu, 

-w  miarę  poprawnie 
odmieniać rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 
dopełniaczu i narzędniku l. 
poj.

-w  miarę  poprawnie 
odmieniać liczebnik 
porządkowy rodzaju 

- poprawnie odmieniać 
czasowniki należące do I i 
II koniugacji oraz 
stosować je w zdaniu

-zrozumieć ogólnie tekst 
ze słuchu i  poprawnie 
wykonać do niego 
zadania,

- przeczytać tekst  i 
wybrać poprawne 
odpowiedzi,

-nazwać pomieszczenia 
w mieszkaniu, dobierając 
do nich określenia,

-poprawnie odmieniać 

Moskwy,

- powiedzieć z pamięci 
wierszyk,

- prawidłowo odmieniać 
czasowniki należące do I i 
II koniugacji oraz 
stosować je w zdaniu

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
prawidłowo  wykonać do 
niego zadania,

- przeczytać tekst  i 
wybrać prawidłowe 
odpowiedzi,

-opisać pobieżnie swoje 
mieszkanie,

-prawidłowo odmieniać 
rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 

всретить, podając 
szczegóły dotyczące 
wyjazdu do Moskwy,

-szybko  i  bezbłędnie 
powiedzieć z pamięci 
wierszyk,

- bezbłędnie  odmieniać 
czasowniki należące do I 
i II koniugacji oraz 
stosować je w zdaniu

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
bezbłędnie  wykonać do 
niego zadania,

- przeczytać tekst  i 
wybrać bezbłędnie 
odpowiedzi,

-opisać  szczegółowo 
swoje mieszkanie,

-bezbłędnie  odmieniać 
rzeczowniki I i II 
deklinacji w 
mianowniku, 

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  obszernie  opisać 
swój  lub  wymyślony  dom 
lub  dom  swoich  marzeń, 
uwzględniając  szczegółowe 
informacje  dotyczące  jego 
położenia  i  wyglądu, 
stosując  urozmaicone 
struktury  gramatyczne 
oraz  bogate  słownictwo



5. Комната 
Наташи  и 
Лены.

męskiego w mianowniku i 
miejscowniku l. poj. 

-Zrozumieć pobieżnie  tekst 
ze słuchu i w miarę 
poprawnie wykonać 
polecenie,

- wymienić niektóre meble i 
sprzęty znajdujące się w 
pokoju

- w  miarę  poprawnie 
odmieniać rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 
dopełniaczu, narzędniku i 
miejscowniku

-przeczytać poprawnie 
wierszyki

- wymienić kilka mebli, które 
musi kupić do mieszkania,

-uporządkować rzeczowniki, 
wybierając dla niektórych 

rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 
dopełniaczu i narzędniku 
l. poj. i w miarę 
poprawnie stosować je w 
zdaniu

-poprawnie odmieniać 
liczebnik porządkowy 
rodzaju męskiego w 
mianowniku i 
miejscowniku l. poj. 

-Zrozumieć ogólnie tekst 
ze słuchu i poprawnie 
wykonać polecenie,

- wymienić  większość 
mebli i sprzętów 
znajdujących  się w 
pokoju

-poprawnie odmieniać 
rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 
dopełniaczu, narzędniku i 
miejscowniku i w miarę 
poprawnie stosować je w 
zdaniu,

dopełniaczu i narzędniku 
l. poj. i  stosować je w 
zdaniu

-prawidłowo odmieniać 
liczebnik porządkowy 
rodzaju męskiego w 
mianowniku i 
miejscowniku l. poj. i 
stosować go w zdaniu,

-Zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
prawidłowo  wykonać 
polecenie,

- opisać  pokój 
wykorzystując nowe 
słownictwo,

-prawidłowo odmieniać 
rzeczowniki I i II 
deklinacji w mianowniku, 
dopełniaczu, narzędniku i 
miejscowniku i 
poprawnie stosować je w 
zdaniu,

-powiedzieć wierszyki z 

dopełniaczu i narzędniku 
l. poj. i  stosować je w 
zdaniu

-bezbłędnie  odmieniać 
liczebnik porządkowy 
rodzaju męskiego w 
mianowniku i 
miejscowniku l. poj. i 
stosować go w zdaniu,

-Zrozumieć szczegółowo 
tekst ze słuchu i 
bezbłędnie  wykonać 
polecenie,

- opisać dokładnie pokój 
wykorzystując nowe 
słownictwo,

-bezbłędnie  odmieniać 
rzeczowniki I i II 
deklinacji w 
mianowniku, 
dopełniaczu, narzędniku 
i miejscowniku i 
prawidłowo  stosować je 
w zdaniu,

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  sformułować 
wykraczającą  poza 
program  wypowiedź 
dotyczącą  zmiany  wyglądu 
pokoju  po  gruntownym 
remoncie  i 
przemeblowaniu

- potrafi  stosując 
odpowiednie  struktury 
leksykalno-gramatyczne 
wykazać  różnice  w 
umeblowaniu  różnych 
pokoi
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właściwy rodzaj

- w  miarę  poprawnie 
zrozumieć teksty ze słuchu i 
wybrać właściwą 
odpowiedź,

-przeczytać poprawnie 
wierszyki z  właściwym 
akcentem

-opisać, pokój,

- wymienić kilka mebli, 
które musi kupić do 
mieszkania,

-uporządkować 
rzeczowniki, wybierając 
dla większości właściwy 
rodzaj.

-poprawnie zrozumieć 
teksty ze słuchu i wybrać 
właściwą odpowiedź,

pamięci

-  opisać mieszkanie, 
pokój,

- prawidłowo 
powiedzieć, co musi 
kupić do nowego 
mieszkania,

- prawidłowo 
uporządkować 
rzeczowniki, wybierając 
właściwy rodzaj.

-w  dużej  części 
zrozumieć teksty ze 
słuchu i wybrać właściwą 
odpowiedź,

-prawidłowo zapytać o 
miejsce mebli w pokoju,

-powiedzieć wierszyki z 
pamięci  szybko  i 
bezbłędnie 

- szczegółowo opisać 
mieszkanie, pokój,

- bezbłędnie 
powiedzieć, co musi 
kupić do nowego 
mieszkania,

- bezbłędnie 
uporządkować 
rzeczowniki, wybierając 
właściwy rodzaj.

-szczegółowo zrozumieć 
teksty ze słuchu i wybrać 
właściwą odpowiedź,

-bezbłędnie  zapytać o 
miejsce mebli w pokoju,

Rozdział  3

1. Как  дойти, как 
доехать?

- pobieżnie  zrozumieć  tekst 
ze słuchu  i  w  miarę 
poprawnie  dopasować 
zdjęcia  do  dialogów

- zapytać  jak 
dojść/dojechać  w 
określone  miejsce

-  zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  w  miarę 
poprawnie  dopasować 
zdjęcia  do  dialogów

- zapytać  jak 
dojść/dojechać  w 
określone  miejsce

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  prawidłowo 
dopasować  zdjęcia  do 
dialogów

- zapytać  o drogę, 
wykorzystując  poznane 
słownictwo

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  bezbłędnie 
dopasować  zdjęcia  do 
dialogów

- zapytać  o drogę, 
wykorzystując  poznane 
słownictwo  i  zwroty 
grzecznościowe

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- przy  pomocy  mapy  oraz 
bez  niej  obszernie  i 
szczegółowo  potrafi  opisać 
drogę  z/ do poszczególnych 



2. Как  попасть  в 
школу?

- niezbyt  dokładnie 
objaśnić  jak  dojść/dojechać 
w  określone  miejsce

- w miarę  poprawnie 
zapytać,  używając  pytań; 
где?  Куда?

-  zrozumieć  ogólnie 
tekst  ze słuchu  i 
odpowiedzieć  na 
niektóre  pytania

-  opisać  na  podstawie 
tekstów i  z  pomocą 
nauczyciela  drogę  do 
szkoły

-  wymienić  kilka 
środków  transportu

-  objaśnić  jak 
dojść/dojechać  w 
określone  miejsce

- w miarę  poprawnie 
zapytać,  używając 
pytań;  где?  Куда?

- w  prosty  sposób 
odpowiedzieć  na 
pytanie  o  drogę

- w  miarę  poprawnie 
stosować  przysłówki: 
там,  здесь,  туда,  
сюда

-  zrozumieć  w  miarę 
poprawnie  tekst  ze 
słuchu  i  odpowiedzieć 
na  większość  pytań

- opisać  w  miarę 
poprawnie  drogę  do 
szkoły  na  podstawie 
tekstów

- wymienić  kilka 
rodzajów  środków 

- udzielić  właściwej 
odpowiedzi  na  pytanie 
o  drogę

-  prawidłowo  zadawać 
pytania  z  użyciem: где? 
Куда?

-  rozróżniać  przysłówki: 
там,  здесь, туда,  
сюда
-

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  odpowiedzieć 
na  wszystkie  pytania

- opowiedzieć  o  swojej 
drodze  do  szkoły
 
-  powiedzieć,  czym 
można  poruszać  się  po 
mieście

- udzielić  właściwej 
odpowiedzi  na  pytanie 
o  drogę

-  bezbłędnie   zadawać 
pytania  z  użyciem: где? 
Куда?

-  rozróżniać  przysłówki: 
там,  здесь, туда,  
сюда  i  prawidłowo 
stosować  je  w  zdaniu

- zrozumieć  szczegółowo 
tekst  ze  słuchu  i 
bezbłędnie 
odpowiedzieć  na 
wszystkie  pytania

- opowiedzieć  płynnie 
o  swojej  drodze  do 
szkoły  z  określeniem 
wyboru  środków 
transportu
 
-  powiedzieć,  czym 

miejsc  w  mieście,  stosując 
słownictwo  i  konstrukcje 
wykraczające  poza 
program

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  obszernie 
opowiedzieć  o  swojej 
drodze  do  szkoły  oraz  o 
drodze  rodziców  do  pracy, 
uwzględniając  odległości, 
środki  transportu, 
przesiadki  itd.  oraz 
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3. Первый  день  в 
школе.

-  zaproponować  środek 
transportu

- zrozumieć  ogólnie  tekst 
ze  słuchu i  w  miarę 
poprawnie 
uporządkować  zdania
- wymienić  nazwy  kilku 
pomieszczeń  w  szkole, 
kilku  sprzętów  i 
przyborów  szkolnych
- wymienić  najważniejsze 
przedmioty  szkolne
-  wymienić  dni  tygodnia
- powiedzieć,  ile  lekcji 
ma  w  poszczególne  dni 
tygodnia

transportu

-  ułożyć  zdanie, 
używając  wyrażenia: 
ехать  на  чем?

- poprawnie 
zaproponować  środek 
transportu

- zrozumieć  ogólnie 
tekst  ze  słuchu i 
poprawnie 
uporządkować 
większość zdań
- wymienić  nazwy 
pomieszczeń  w 
szkole,  sprzętów  i 
przyborów  szkolnych
- pokrótce  opisać 
swoja  klasę
- poprawnie 
zastosować 
konstrukcję  по  w 
połączeniu  z  dniami 
tygodnia
- wymienić 
przedmioty  szkolne
- powiedzieć,  ile  i 

-  prawidłowo  zapytać  i 
odpowiedzieć, używając 
wyrażenia:  ехать  на  
чем?

-prawidłowo 
zaproponować  różne 
środki  transportu

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  prawidłowo 
uporządkować  wszystkie 
zdania
- opowiedzieć  o  swojej 
szkole  i  klasie, 
uwzględniając  poznane 
słownictwo
- opowiedzieć,  ile  ma 
lekcji  w  jakie  dni 
tygodnia  stosując 
konstrukcję    по w 
połączeniu  z  dniami 
tygodnia
- opowiedzieć  o  swoim 
planie  lekcji

można  poruszać  się  po 
mieście

-  bezbłędnie   zapytać  i 
odpowiedzieć, używając 
wyrażenia:  ехать  на  
чем?

- bezbłędnie 
zaproponować  różne 
środki  transportu

- zrozumieć  tekst  ze 
słuchu  i  bezbłędnie 
uporządkować  wszystkie 
zdania
- szczegółowo 
opowiedzieć  o  swojej 
szkole  i  klasie, 
uwzględniając  poznane 
słownictwo
- opowiedzieć,  ile  ma 
lekcji  w  jakie  dni 
tygodnia  stosując 
konstrukcję    по w 
połączeniu  z  dniami 
tygodnia
- opowiedzieć  o  swoim 
planie  lekcji  oraz  o 
planie  lekcji 
kolegi/koleżanki

stosując  urozmaicone 
środki  leksykalne  i 
językowe

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  stosując  bogate 
słownictwo  i  wykraczające 
poza  program  struktury 
leksykalno  gramatyczne , 
opowiedzieć  o  swojej 
klasie i  szkole, 
uwzględniając 
rozmieszczenie 
pomieszczeń, o 
nauczycielach  i 
przedmiotach,  a  także 
porównać  swoją  szkołę  do 
szkoły  swojego  rówieśnika 



4. Любимый 
предмет.

-  zrozumieć  ogólnie 
tekst  ze  słuchu i  w 
miarę  poprawnie 
wykonać  do  niego 
zadanie
- wymienić  oceny 
szkolne
- poinformować,  jakie 
przedmioty  lubi,  a  jakie 
sprawiają  mu  problemy
- utworzyć  formy  czasu 
przeszłego

- po  wysłuchaniu  i 
przeczytaniu  tekstu  w 
miarę  poprawnie 
uzupełnić  na  jego 

jakie  lekcje    ma  w 
poszczególne  dni 
tygodnia

-  zrozumieć  ogólnie 
tekst  ze  słuchu i 
poprawnie  wykonać 
do  niego  zadanie
- wymienić  oceny 
szkolne
-  powiedzieć,  jakie 
oceny  otrzymuje  z 
jakich  przedmiotów
- poinformować,  jakie 
przedmioty  lubi,  a 
jakie  sprawiają  mu 
problemy
- dowiedzieć  się,  jakie 
przedmioty  i  dlaczego 
lubi  jego 
kolega/koleżanka
- utworzyć  formy 
czasu  przeszłego  i  w 
miarę  poprawnie 
stosować  je  w  zdaniu

-  zrozumieć   tekst  ze 
słuchu i    poprawnie 
wykonać  do  niego 
zadanie
- opowiedzieć  o 
otrzymywanych 
ocenach  szkolnych  z 
poszczególnych 
przedmiotów
- opowiedzieć  o 
swoich  ulubionych 
przedmiotach- zapytać 
koleżankę/ kolegę  o 
jej/ jego  ulubione 
przedmioty  i 
opowiedzieć  o  nich
- utworzyć  formy 
czasu  przeszłego  i 
zastosować  je  w 
zdaniu

- dokładnie 
zrozumieć   tekst  ze 
słuchu i    poprawnie 
wykonać  do  niego 
zadanie
- opowiedzieć  o 
otrzymywanych 
ocenach  szkolnych  z 
poszczególnych 
przedmiotów
- opowiedzieć  o 
swoich  ulubionych 
przedmiotach  oraz 
uzasadnić,  dlaczego 
je  lubi
- opowiedzieć  o 
ulubionych 
przedmiotach 
kolegi/koleżanki - 
uzasadnić  wypowiedź
- utworzyć  formy 
czasu  przeszłego  i 
zastosować  je  w 
zdaniu

w  Rosji

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- sformułować  obszerną  i 
bogatą  pod  względem 
językowym  i  leksykalnym 
wypowiedź    o  swoich 
ulubionych  przedmiotach, 
a  także  o  konkursach, 
zawodach  i  zajęciach 
pozaszkolnych  oraz 
porównać  siatkę  zajęć 
dodatkowych  w  swojej 
szkole  do  zajęć  swoich 
rówieśników  w  Rosji
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5.День  Саши.

podstawie  tabelkę
-  nazwać  podstawowe 
codzienne  czynności
- odpowiedzieć  na 
pytanie,  jakie  czynności 
wykonują  podręcznikowi 
bohaterowie
- zapytać  o  godzinę
- podać  godzinę  jednym 
sposobem

- po  wysłuchaniu  i 
przeczytaniu  tekstu 
poprawnie  uzupełnić 
na  jego  podstawie 
tabelkę
-  nazwać  czynności, 
jakie  wykonuje  w 
ciągu  dnia
- poinformować  o 
czynnościach 
bohaterów 
podręcznikowych
- poprawnie zapytać  o 
godzinę
- podawać  czas

- po  wysłuchaniu  i 
przeczytaniu  tekstu 
prawidłowo uzupełnić 
na  jego  podstawie 
tabelkę
- opowiedzieć  o 
swoim  dniu 
powszednim  w  czasie 
teraźniejszym  i 
przeszłym
- prawidłowo  pytać  o 
godzinę
-  podawać  czas 
dwoma  sposobami

- po  wysłuchaniu  i 
przeczytaniu  tekstu 
bezbłędnie  uzupełnić 
na  jego  podstawie 
tabelkę
- opowiedzieć  o 
swoim  dniu 
powszednim  w  czasie 
teraźniejszym  i 
przeszłym
-  opowiedzieć  o  dniu 
swoich  rówieśników 
w  tych  dwóch 
czasach
- prawidłowo  pytać  o 
godzinę
-  bezbłędnie 
podawać  czas  dwoma 
sposobami

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- przedstawić  obszerną  i 
bogatą  pod  względem 
leksykalnym  oraz 
językowym,   relację  

Rozdział  4

1. Не  опоздать 
бы  нам  в 
кино.

-po przeczytaniu tekstu 
uzupełnić  niektóre luki w 
tekście,
-po wysłuchaniu tekstu w 
miarę poprawnie 

-po przeczytaniu 
tekstu uzupełnić 
większość luk w 
tekście,
-po wysłuchaniu tekstu 

-po przeczytaniu 
tekstu prawidłowo 
uzupełnić luki w 
tekście,
-po wysłuchaniu tekstu 
prawidłowo 

-po przeczytaniu 
tekstu bezbłędnie 
uzupełnić luki w 
tekście,
-po wysłuchaniu 
tekstu bezbłędnie 

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 



2. Свободное 
время.

zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego treścią 
lub nie
-umówić się z 
rówieśnikiem do kina
-odmieniać czasownik 
успеть
-w miarę poprawnie 
wyrazić obawę,
-pytać o godzinę, 
podawać czas  z  pomocą 
nauczyciela
- w miarę poprawnie 
określać wielkość w 
przybliżeniu

-zrozumieć częściowo 
tekst ze słuchu i w miarę 
poprawnie uporządkować 
jego fragmenty,
-poinformować   z 
pomocą  nauczyciela o 
swoim spędzaniu 

poprawnie 
zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 
treścią lub nie
-umówić się z 
rówieśnikiem do kina,
-odmieniać czasownik 
успеть i w miarę 
poprawnie stosować 
go w zdaniu w 
połączeniu z 
bezokolicznikiem,
- poprawnie wyrazić 
obawę,
-pytać o godzinę, 
podawać czas,
-  poprawnie określać 
wielkość w 
przybliżeniu

-zrozumieć ogólnie 
tekst ze słuchu i 
poprawnie 
uporządkować jego 
fragmenty,
-poinformować o 
swoim spędzaniu 

zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 
treścią lub nie
-ułożyć dialog na 
temat wyjścia do kina,
-odmieniać czasownik 
успеть i prawidłowo 
stosować go w zdaniu 
w połączeniu z 
bezokolicznikiem,
- prawidłowo wyrazić 
obawę,
-zadawać różne 
pytania o godzinę, 
podawać czas 
- prawidłowo określać 
wielkość w 
przybliżeniu

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
prawidłowo 
uporządkować jego 
fragmenty,
-opowiedzieć
 jak spędza wolny czas 
- zaplanować  swoje 
zajęcia na najbliższy 

zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 
treścią lub nie
-ułożyć obszerny 
dialog na temat 
wyjścia do kina,
-odmieniać czasownik 
успеть i bezbłędnie 
stosować go w zdaniu 
w połączeniu z 
bezokolicznikiem,
-bezbłędnie  wyrazić 
obawę,
-zadawać różne 
pytania o godzinę, 
podawać czas na kilka 
sposobów,
- bezbłędnie określać 
wielkość w 
przybliżeniu

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
bezbłędnie 
uporządkować jego 
fragmenty,
-opowiedzieć
 jak spędza wolny czas 
i jak spędzają go jego 
rówieśnicy,

ponadto:

-  potrafi  sformułować 
obszerną  i  ciekawą 
wypowiedź  na  temat 
wyjścia  z  przyjaciółmi  do 
kina  na  konkretny  seans 
filmowy,  z  zastosowaniem 
nadprogramowych 
zwrotów  i  struktur 
leksykalno-gramatycznych

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

-  potrafi  sformułować 
bogatą  pod  względem 
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3. Наши 
увлечения.

wolnego czasu,
- zapytać jak spędzają 
czas jego rówieśnicy,
-odpowiedzieć  z  pomocą 
nauczyciela  na  pytanie  o 
plany na najbliższy 
tydzień,
-w miarę poprawnie 
odmieniać czasowniki 
интересоваться,  
увлекаться 

-zrozumieć tekst ze słuchu 
i odpowiedzieć na 
niektóre  pytania,
- wymienić najważniejsze 
zainteresowania 
młodzieży,
-zapytać rozmówcę o jego 
zainteresowania,
-udzielić rozmówcy 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące jego 
zainteresowań,
- w miarę poprawnie 
odmieniać czasownik 
любить 

wolnego czasu,
- dowiedzieć się, 
powiedzieć i napisać, 
jak spędzają czas jego 
rówieśnicy,
-zaplanować sposób 
spędzania czasu na 
najbliższy tydzień,
-w miarę poprawnie 
odmieniać czasowniki 
интересоваться,  
увлекаться i 
stosować je w zdaniu,

-zrozumieć tekst ze 
słuchu i odpowiedzieć 
na część  pytań,
- wymienić 
zainteresowania 
młodzieży,
-zapytać rozmówcę o 
jego zainteresowania,
-udzielić rozmówcy 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące jego 
zainteresowań,
- napisać o 
czynnościach 
wykonywanych w 
ciągu tygodnia,

tydzień,
-prawidłowo 
odmieniać czasowniki 
интересоваться,  
увлекаться i 
stosować je w zdaniu,

-zrozumieć tekst ze 
słuchu i odpowiedzieć 
na  wszystkie  lub 
większość  pytań
- opowiedzieć krótko o 
zainteresowaniach 
młodzieży,
-ułożyć dialog, 
dotyczący 
zainteresowań wśród 
młodzieży,
- wypowiedzieć się w 
formie pisemnej i 
ustnej na temat 
czynności 
wykonywanych w 
ciągu tygodnia,

-szczegółowo 
zaplanować  swoje 
zajęcia na najbliższy 
tydzień,
- bezbłędnie 
odmieniać czasowniki 
интересоваться,  
увлекаться i 
stosować je w zdaniu,

-zrozumieć tekst ze 
słuchu i opowiedzieć o 
zainteresowaniach 
Ani,
- opowiedzieć 
wyczerpująco  o 
zainteresowaniach 
młodzieży,
-ułożyć rozbudowany 
dialog, dotyczący 
zainteresowań wśród 
młodzieży,
- wypowiedzieć się 
obszernie  w formie 
pisemnej i ustnej na 
temat czynności 
wykonywanych w 
ciągu tygodnia,

językowym  i  leksykalnym 
wypowiedź  na temat 
sposobu  spędzania  czasu 
wolnego  polskiej 
młodzieży  oraz  ich 
rówieśników  w  Rosji,  a 
także  porównania  go  ze 
spędzaniem  czasu 
wolnego  przez  ich 
rodziców

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  sformułować 
wypowiedź  na  temat 
zainteresowań  polskiej 
młodzieży  oraz  ich 
rodziców,  stosując 
wykraczające  poza 
program  struktury 
leksykalno-gramatyczne.



4. Хобби  наших 
родственнико
в.

-zrozumieć częściowo 
tekst ze słuchu i w miarę 
poprawnie wykonać 
związane z nim polecenie,
-wymienić niektóre 
zainteresowania swoich 
krewnych,
-zapytać rozmówcę, czym 
interesują się jego krewni,
-udzielić rozmówcy 
krótkiej odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
zainteresowań krewnych 
-w  miarę poprawnie 
odmieniać przymiotniki 
zakończone na –ый,-ой,  
-ая w połączeniu z 
rzeczownikami
-powiedzieć, co komu 
można podarować na 
urodziny

- poprawnie odmieniać 
czasownik  любить i 
stosować go w zdaniu,

-zrozumieć ogólnie 
tekst ze słuchu i 
poprawnie wykonać 
związane z nim 
polecenie,
-wymienić 
zainteresowania 
swoich krewnych,
-zapytać rozmówcę, 
czym interesują się 
jego krewni,
-udzielić rozmówcy 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące 
zainteresowań 
krewnych i znajomych,
-odmieniać 
przymiotniki 
zakończone na –ый,-
ой, -ая w połączeniu z 
rzeczownikami i w 
miarę poprawnie 

- prawidłowo 
odmieniać czasownik 
любить i stosować go 
w zdaniu,

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
prawidłowo wykonać 
związane z nim 
polecenie,
- opowiedzieć o 
zainteresowaniach 
swoich krewnych i 
znajomych,
- prawidłowo 
odmieniać 
przymiotniki 
zakończone na –ый,-
ой, -ая w połączeniu z 
rzeczownikami i w 
poprawnie stosować te 
formy w zdaniu,
-opowiedzieć, co komu 
można podarować na 
urodziny i uzasadnić tę 
decyzję

- bezbłędnie 
odmieniać czasownik 
любить i stosować go 
w zdaniu,

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
bezbłędnie wykonać 
związane z nim 
polecenie,
-ułożyć dialog i 
opowiedzieć o 
zainteresowaniach 
swoich krewnych i 
znajomych,
- bezbłędnie 
odmieniać 
przymiotniki 
zakończone na –ый,-
ой, -ая w połączeniu z 
rzeczownikami i w 
właściwie stosować te 
formy w zdaniu,
-opowiedzieć 
szczegółowo, co komu 
można podarować na 
urodziny i uzasadnić tę 
decyzję

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  interesująco  i 
obszernie  opowiedzieć o 
pasjach  znanych  osób i 
poprzeć  swoja  wypowiedź 
przykładami;  ponadto 
stosuje  przy  tym  bogatą 
leksykę  i  struktury 
gramatyczne
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5. Компьютер – 
это  клево.

-zrozumieć częściowo 
tekst ze słuchu i 
przyporządkować 
niektóre wypowiedzi do 
właściwych osób,
-poinformować krótko do 
czego wykorzystuje 
komputer,
-dowiedzieć się, jaką rolę 
w życiu rówieśnika 
odgrywa komputer,
-napisać w kilku zdaniach 
list do rówieśnika w Rosji( 
w formie emaila),
-poprawnie przeczytać 
wierszyk

stosować te formy w 
zdaniu,
-powiedzieć, co komu 
można podarować na 
urodziny i dlaczego

-zrozumieć ogólnie 
tekst ze słuchu i 
przyporządkować 
większość wypowiedzi 
do właściwych osób,
-przeprowadzić 
ankietę wśród 
rówieśników na temat 
roli komputera w ich 
życiu,
-poinformować, do 
czego wykorzystuje 
komputer,
-dowiedzieć się, jaką 
rolę w życiu rówieśnika 
odgrywa komputer,
-opisać ilustrację, 
uwzględniając, kto  na 
niej  jest,  gdzie  i  co 
robi
-napisać krótki list do 
rówieśnika w Rosji( w 
formie emaila),
-poprawnie przeczytać 

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
prawidłowo 
przyporządkować 
wypowiedzi do 
właściwych osób,
-sformułować dłuższą 
wypowiedź na temat 
roli komputera w życiu 
młodego  człowieka 
-opisać ilustrację, 
uwzględniając 
wszystkie szczegóły i 
odpowiedzieć na 
pytania,
-napisać dłuższy list do 
rówieśnika w Rosji( w 
formie emaila),
-powiedzieć z pamięci 
wierszyk

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
bezbłędnie 
przyporządkować 
wypowiedzi do 
właściwych osób,
-sformułować 
obszerną wypowiedź 
na temat roli 
komputera w życiu z 
uzasadnieniem jego 
wad i zalet
-opisać ilustrację, 
uwzględniając 
wszystkie szczegóły i 
odpowiedzieć 
obszernie  na pytania,
-napisać długi list do 
rówieśnika w Rosji( w 
formie emaila),
-szybko i  bezbłędnie 
powiedzieć z pamięci 
wierszyk

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  sformułować 
obszerną,  popartą  wieloma 
przykładami  wypowiedź 
na  temat  znaczenia 
komputera  w  życiu 
współczesnego  człowieka, 
uwzględniając  wszystkie 
za  i  przeciw  oraz  stosując 
bogate  słownictwo  i 
struktury



wierszyk

Rozdział 5

1.Планы  на  уик-
энд.

-w miarę poprawnie 
zaznaczyć kolejność 
usłyszanych wypowiedzi,
-wymienić kilka  miejsc, 
które bohaterowie 
podręcznika chcą 
zobaczyć w Moskwie,
-napisać do rówieśnika w 
Rosji krótką pocztówkę z 
miejsca wypoczynku,
-odmieniać czasownik 
хотеть
-w miarę poprawnie 
łączyć zdania proste w 
podrzędnie złożone przy 
pomocy spójnika 
потому что,
- tworzyć formy stopnia 
najwyższego 
przymiotników 
regularnych
-odmieniać rzeczowniki r. 
ż. zakończone na –ия 

- poprawnie zaznaczyć 
kolejność usłyszanych 
wypowiedzi,
-wymienić miejsca, 
które bohaterowie 
podręcznika chcą 
zobaczyć w Moskwie,
-napisać do rówieśnika 
w Rosji pocztówkę z 
miejsca wypoczynku,
- poprawnie odmieniać 
czasownik хотеть i w 
miarę poprawnie 
stosować go w zdaniu,
- poprawnie łączyć 
zdania proste w 
podrzędnie złożone 
przy pomocy spójnika 
потому что,
- poprawnie tworzyć 
formy stopnia 
najwyższego 
przymiotników i w 
miarę poprawnie 
stosować je w zdaniu,
- poprawnie odmieniać 
rzeczowniki r. ż. 
zakończone na –ия i w 
miarę poprawnie 

- prawidłowo 
zaznaczyć kolejność 
usłyszanych 
wypowiedzi,
-opowiedzieć o 
planach bohaterów 
podręcznika na 
weekend,
-napisać do rówieśnika 
w Rosji pocztówkę z 
miejsca wypoczynku z 
wyrażeniem opinii o 
tym miejscu,
-prawidłowo 
odmieniać czasownik 
хотеть i w stosować 
go w zdaniu,
- prawidłowo łączyć 
zdania proste w 
podrzędnie złożone 
przy pomocy spójnika 
потому что,
- prawidłowo tworzyć 
formy stopnia 
najwyższego 
przymiotników i 
poprawnie stosować je 
w zdaniu,
- prawidłowo 
odmieniać rzeczowniki 
r. ż. zakończone na –ия 

- bezbłędnie zaznaczyć 
kolejność usłyszanych 
wypowiedzi,
-opowiedzieć 
szczegółowo o planach 
bohaterów 
podręcznika na 
weekend,
-napisać do rówieśnika 
w Rosji pocztówkę z 
miejsca wypoczynku z 
wyrażeniem opinii o 
tym miejscu,
-bezbłędnie 
odmieniać czasownik 
хотеть i w stosować 
go w zdaniu,
- bezbłędnie  łączyć 
zdania proste w 
podrzędnie złożone 
przy pomocy spójnika 
потому что,
- bezbłędnie  tworzyć 
formy stopnia 
najwyższego 
przymiotników i 
stosować je w zdaniu,
- bezbłędnie 
odmieniać rzeczowniki 
r. ż. zakończone na –
ия i stosować je w 

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
-potrafi  napisać  obszerny 
list  zawierający 
szczegółowy  opis 
zwiedzanego  miejsca,  z 
uwzględnieniem  zabytków 
i  opinii  na  ich  temat

- opowiedzieć  obszernie  o 
Moskwie  i  jej  zabytkach

- przygotować  prezentację 
multimedialną  na  temat 
Moskwy
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2. Поездка  в 
Кусково.

3. Планы  на 
каникулы.

-zrozumieć częściowo 
tekst ze słuchu i 
odpowiedzieć na pytania,
-w miarę poprawnie 
łączyć zdania proste w 
zdania podrzędnie 
złożone przy pomocy 
spójników потому что,  
поэтому,
-w miarę poprawnie 
stosować w zdaniu 
czasowniki dokonane i 
niedokonane

- zrozumieć częściowo 
usłyszane nagranie i 
zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego treścią 
lub nie,
-powiedzieć, gdzie lubi 
wypoczywać 
-poprawnie połączyć 

stosować je w zdaniu.

-zrozumieć ogólnie 
tekst ze słuchu i 
odpowiedzieć na 
pytania,
-powiedzieć na 
podstawie planu 
metra, jak 
bohaterowie 
podręcznika podróżują 
po Moskwie,
- poprawnie łączyć 
zdania proste w zdania 
podrzędnie złożone 
przy pomocy 
spójników потому 
что, поэтому,
- poprawnie stosować 
w zdaniu czasowniki 
dokonane i 
niedokonane

- zrozumieć ogólnie 
usłyszane nagranie i 
zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 

i stosować je w zdaniu.
-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
opowiedzieć planach 
bohaterów 
podręcznikowych,
-opowiedzieć 
szczegółowo na 
podstawie planu 
metra, jak 
bohaterowie 
podręcznika podróżują 
po Moskwie,
- prawidłowo łączyć 
zdania proste w zdania 
podrzędnie złożone 
przy pomocy 
spójników потому 
что, поэтому,
-właściwie stosować w 
zdaniu czasowniki 
dokonane i 
niedokonane

- zrozumieć dokładnie 
usłyszane nagranie i 
zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 
treścią lub nie,
-opowiedzieć 

zdaniu.

-zrozumieć dokładnie 
tekst ze słuchu i 
opowiedzieć 
szczegółowo  planach 
bohaterów 
podręcznikowych,
-opowiedzieć 
szczegółowo na 
podstawie planu 
metra, jak 
bohaterowie 
podręcznika podróżują 
po Moskwie,
- bezbłędnie łączyć 
zdania proste w zdania 
podrzędnie złożone 
przy pomocy 
spójników потому 
что, поэтому,
-bezbłędnie  stosować 
w zdaniu czasowniki 
dokonane i 
niedokonane

 -zrozumieć dokładnie 
usłyszane nagranie i 
zakwalifikować zdania 
jako zgodne z jego 
treścią lub nie,
-opowiedzieć 

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi  opowiedzieć 
wyczerpująco  o  metrze  w 
Moskwie
- opowiedzieć  o 
podmoskiewskim  Kuskowie

  

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:
- potrafi sformułować 
obszerną  wypowiedź  na 
temat  swoich  planów 



4. Начинаются 
каникулы.

określenia czynności z 
niektórymi  zdjęciami,
-wymienić kilka 
przedmiotów, które musi 
wziąć na obóz sportowy,
-napisać w  kilku 
zdaniach  list do 
rówieśnika w Rosji (w 
formie emaila) o swoich 
zeszłorocznych 
wakacjach,
- w  miarę poprawnie 
używać w zdaniu form 
dopełniacza i biernika 
l.poj. r.m., i r. ż. w

-zrozumieć częściowo 
tekst czytany i uzupełnić 
niektóre luki
-powiedzieć z  pomocą, 
jak zamierzają spędzić 
wakacje bohaterowie 
podręcznikowi,
-zapytać  swoich 
rówieśników o ich plany 

treścią lub nie,
-powiedzieć, gdzie lubi 
wypoczywać i dokąd 
zamierza pojechać w 
wakacje,
-poprawnie połączyć 
określenie czynności 
ze zdjęciem,
-wymienić kilka 
przedmiotów, które 
musi wziąć/ których 
nie  musi  brać  na 
obóz sportowy,
-napisać krótki list do 
rówieśnika w Rosji (w 
formie emaila) o 
swoich zeszłorocznych 
wakacjach,
-poprawnie używać w 
zdaniu form 
dopełniacza i biernika 
l.poj. r.m., i r. ż. 
wykorzystując 
częściowo  nową 
leksykę

-zrozumieć ogólnie 
tekst czytany i 
uzupełnić część luk

szczegółowo o swoich 
planach wakacyjnych,
-prawidłowo połączyć 
określenie czynności ze 
zdjęciem,
-powiedzieć 
prawidłowo, co musi 
wziąć na obóz 
sportowy ,a  co  nie
-napisać dłuższy list do 
rówieśnik w Rosji (w 
formie emaila) o 
swoich zeszłorocznych 
wakacjach,
-prawidłowo używać w 
zdaniu form 
dopełniacza i biernika 
l.poj. r.m., i r. ż. 
wykorzystując nową 
leksykę

-zrozumieć dobrze 
tekst czytany i 
uzupełnić większość 
luk
-opowiedzieć o 
planach  wakacyjnych 

szczegółowo o swoich 
planach wakacyjnych,
-bezbłędnie  połączyć 
określenie czynności 
ze zdjęciem,
-powiedzieć 
bezbłędnie , co musi 
wziąć na obóz 
sportowy, a  co  nie 
-napisać dłuższy list do 
rówieśnika w Rosji (w 
formie emaila) o 
swoich zeszłorocznych 
wakacjach,
-bezbłędnie  używać w 
zdaniu form 
dopełniacza i biernika 
l.poj. r.m., i r. ż. 
wykorzystuje nowa 
leksykę

-zrozumieć dokładnie 
tekst czytany i 
uzupełnić wszystkie 
luki
-opowiedzieć 

wakacyjnych,  a  także 
preferencji  w  kwestii 
wyboru  miejsca  na 
wakacje  z  uzasadnieniem, 
stosując  przy  tym 
wykraczające  poza 
program  struktury  i 
bogate  słownictwo

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  sformułować 
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5. Русские 
сувениры.

wakacyjne,
-odpowiedzieć w kilku 
zdaniach rówieśnikowi z 
Rosji (w formie emaila) na 
zaproszenie

-zrozumieć częściowo 
tekst czytany i w miarę 
poprawnie wykonać 
polecenia,
-nazwać typowe pamiątki 
rosyjskie,
-nazwać upominek 
typowy dla swojego 
miejsca zamieszkania,
-wymienić kilka swoich 
pamiątek z wakacji,
-poprawnie powiedzieć, 
jaki upominek kupi dla 
swoich bliskich

-powiedzieć, jak 
zamierzają spędzić 
wakacje bohaterowie 
podręcznikowi,
-uzyskać informacje od 
swoich rówieśników na 
temat ich planów 
wakacyjnych,
-odpowiedzieć krótkim 
mailem rówieśnikowi z 
Rosji na  jego 
zaproszenie

-zrozumieć ogólnie 
tekst czytany i 
poprawnie wykonać 
polecenia,
-nazwać typowe 
pamiątki rosyjskie,
-nazwać upominek 
typowy dla swojego 
miejsca zamieszkania,
-wymienić swoją 

bohaterów 
podręcznikowych, 
-opowiedzieć o 
różnych formach 
spędzania wakacji
-sformułować dłuższą 
odpowiedź na 
zaproszenie rówieśnika 
z Rosji (w formie 
emaila) , zachowując 
elementy 
charakterystyczne dla 
tej formy

-zrozumieć 
szczegółowo tekst 
czytany i wykonać 
polecenia,
-nazwać typowe 
pamiątki rosyjskie i 
poinformować, czym 
się charakteryzują
-nazwać upominek 
typowy dla swojego 
miejsca zamieszkania i 
krótko go opisać,

szczegółowo o planach 
wakacyjnych 
bohaterów 
podręcznikowych, 
także w pierwszej 
osobie,
-opowiedzieć o 
różnych formach 
spędzania wakacji i 
uzasadnić ich wybór
-sformułować dłuższą 
odpowiedź na 
zaproszenie 
rówieśnika z Rosji (w 
formie emaila) , 
zachowując elementy 
charakterystyczne dla 
tej formy

-zrozumieć 
szczegółowo tekst 
czytany i bezbłędnie 
wykonać polecenia,
-nazwać typowe 
pamiątki rosyjskie, 
opisać  je  i 
poinformować, czym 
się charakteryzują
-nazwać upominek 
typowy dla swojego 

obszerną  i  bogatą  pod 
względem  leksykalnym 
wypowiedź  na  temat 
różnych  rodzajów  pracy 
wakacyjnej,  ich  wad  i 
zalet  oraz  wyrazić  swoją 
opinię  na  temat,  czy 
młodzież  powinna 
pracować  w  wakacje  i 
dlaczego

-spełnia  wymagania  na 
ocenę  bardzo  dobrą,  a 
ponadto:

- potrafi  sformułować 
obszerną  wypowiedź  na 
temat pamiątek  typowych 
dla  różnych  krajów  świata 

- potrafi  opisać  typowe 



kolekcję pamiątek z 
wakacji,
-poprawnie 
powiedzieć, jaki 
upominek kupi dla 
swoich bliskich i 
uzasadnić krótko jego 
wybór

-wypowiedzieć się  na 
temat swojej kolekcji 
pamiątek z wakacji,
-szczegółowo 
powiedzieć, jaki 
upominek kupi dla 
swoich bliskich i 
uzasadnić krótko jego 
wybór,
- polecić rówieśnikowi 
z Rosji pamiątkę z 
Polski i uzasadnić swój 
wybór

miejsca zamieszkania i 
dokładnie  go opisać,
-wypowiedzieć się w 
dłuższej formie 
pisemnej lub ustnej na 
temat swojej kolekcji 
pamiątek z wakacji,
-szczegółowo  opisać, 
jaki upominek kupi dla 
swoich bliskich i 
uzasadnić jego wybór,
- polecić rówieśnikowi 
z Rosji pamiątkę z 
Polski i uzasadnić swój 
wybór

polskie  pamiątki  bez 
których  cudzoziemiec  nie 
powinien  wyjeżdżać  z 
Polski  i  dlaczego

-  wyrazić  swoją  opinię  na 
temat  tego,  czy   warto 
przywozić  pamiątki  z 
różnych  miejsc  i obszernie 
ją  uzasadnić.
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