Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. 4
1.







Uczeń ma obowiązek:
być przygotowanym do lekcji
punktualnie przychodzić na zajęcia
systematycznie i starannie prowadzić zeszyt
oddawać prace w terminie
przeczytać lektury w wyznaczonym czasie (kartkówka przed omówieniem)
uzupełnić materiał w przypadku nieobecności (np. zeszyt, wypracowanie, sprawdziany) – w terminie
ustalonym z nauczycielem.

2. Uczeń w każdym półroczu może:
 2 razy – na początku zajęć – zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak zadania, zeszytu itd.),
nieprzygotowanie nie obejmuje zadań, prac, recytacji itp. zadanych z kilkudniowym wyprzedzeniem
(zgłoszenie np. nie zwalnia od wykonania danej pracy na następną lekcję)
 poprawić 3 oceny z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki...) - do 2 tyg. od otrzymania oceny
 poprawić 1 ocenę z odpowiedzi – w ciągu tygodnia od otrzymania oceny

3.













Ocenie podlegają:
poziom wypowiedzi ustnych (płynność wypowiedzi, treść, kompozycję, bogactwo słownictwa)
przygotowanie do lekcji
umiejętność pisania wypracowań i krótkich form wypowiedzi
znajomość i rozumienie lektur
technika czytania i rozumienia tekstu
poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową
pracę na lekcji (5 plusów z aktywności daje ocenę bdb; 5 minusów - niedostateczną)
recytacje, inscenizacje, projekty
zadania klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda
zadania domowe (dłuższe na ocenę, krótkie za plusa, 5 plusów =5, 5 minusów=1)
zeszyt
ilustracje

4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

1. Sprawdziany – obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiadane są z co najmniej
2.
3.
4.
5.

6.

tygodniowym wyprzedzeniem. W razie nieobecności uczeń zlicza materiał ustnie lub pisemnie
w ciągu dwóch tygodni.
Testy – sprawdzają wiedzę ucznia na dany temat, np. znajomości lektury szkolnej.
Zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Kartkówki - nie są zapowiadane, obejmują nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał
podstawowy. W razie nieobecności uczeń zalicza materiał w ciągu dwóch tygodni.
Odpowiedzi ustne- objęte są zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma prawo
dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez konsekwencji).
Praca domowa – krótkoterminowa i długoterminowa. Praca krótkoterminowa kontrolowana
jest na bieżąco , a oceniana przynajmniej raz w ciągu semestru. Praca długoterminowa
zadawana jest uczniom z ok. tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma dwa tygodnie na
sprawdzenie prac długoterminowych.
Zeszyt ucznia (ćwiczenia) - sprawdzany jest na bieżąco. Przynajmniej jeden raz w semestrze
przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu/ ćwiczeń. Ocenie podlega jakość pisma
(jego czytelność) oraz ogólna estetyka zeszytu (przejrzystość, brak skreśleń).

Przelicznik punktów na oceny (ocenianie sprawdzianów, testów, kartkówek):
100 - 96% celujący
95 – 85% bardzo dobry
84 – 70 % dobry
69 – 50 % dostateczny
49 – 30 % dopuszczający

Oceny śródroczne/roczne:
przynajmniej 1,75
przynajmniej 2,70
przynajmniej 3,70
przynajmniej 4,70
przynajmniej 5,10

śródroczna/roczna ocena dopuszczająca
śródroczna/roczna ocena dostateczna
śródroczna/roczna ocena dobra
śródroczna/roczna ocena bardzo dobra
śródroczna/roczna ocena celująca

