KRYTERIA OCENIANIA Z JEZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV SP.
Ocena celuj ca
Otrzymuje j ucze , który:
osi gn wszystkie standardy i okre lone nimi sprawno ci o charakterze polonistycznym oraz ma wiadomo ci i umiej tno ci
wykraczaj ce poza program nauczania
systematycznie, rzetelnie i z du ym zaanga owaniem pracowa podczas zaj j zyka
polskiego oraz w domu, przygotowuj c si do lekcji
wykazuje aktywno i pomys owo twórcz
poprawnie wykonywa wi kszo prac dodatkowych zlecanych przez nauczyciela
samodzielnie rozwi zywa problemy pojawiaj ce si w edukacji polonistycznej
bra udzia w konkursach zwi zanych z j zykiem polskim (ró ne etapy) i osi ga wysokie wyniki
przyczynia si do podniesienia poziomu wiedzy i umiej tno ci innych uczniów poprzez dzia anie w grupach wsparcia
uczniowskiego, przejawia zainteresowanie przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób
ma zasób leksykalny j zyka na poziomie ucznia gimnazjum
w swoich wypowiedziach biegle pos uguje si terminami j zykowymi i teoretycznoliterackimi oraz stosuje ró norodne konstrukcje
sk adniowe
Ocena bardzo dobra
Otrzymuje j ucze , który:
opanowa tre ci i problemy obj te programem nauczania
by systematyczny i samodzielny w pracy na lekcji i w domu
cechowa si aktywno ci na zaj ciach
rozwi zywa zadania i problemy o znacznym stopniu trudno ci
terminowo wywi zywa si z zobowi za w stosunku do nauczyciela
wykorzystuje znajomo materia u j zyka polskiego w nauce innych przedmiotów i
yciu pozaszkolnym
korzysta z ró nych róde informacji
pisze poprawnie pod wzgl dem ortograficznym
na ogó nie pope nia b dów interpunkcyjnych
formu uje teksty mówione i pisane ró nej d ugo ci, poprawne j zykowo
czyta poprawnie pod wzgl dem technicznym, stosuj c si do znaków interpunkcyjnych i wiadomie moduluj c g os
Ocena dobra
Otrzymuje j ucze , który:
by systematyczny, terminowo wywi zywa si z zada
bywa aktywny
formu uje wypowiedzi pisemne i ustne, pope niaj c niewielk ilo b dów j zykowych
na ogó nie pope nia b dów ortograficznych
opanowa umiej tno ci umiarkowanie trudne, z one, mniej przyst pne ni zaliczone do wymaga podstawowych
ma dobr znajomo tre ci i zagadnie materia u programowego
samodzielnie rozwi zywa wi kszo problemów literackich i j zykowych
wykonywa nietypowe zadania praktyczne i teoretyczne
Ocena dostateczna
Otrzymuje j ucze , który:
samodzielnie rozwi zywa problemy j zykowe i literackie o niewielkim poziomie trudno ci, atwe dla ucznia nawet ma o zdolnego
opanowa wiadomo ci i umiej tno ci na poziomie podstawowym, okre lonym przez podstaw programow
stosowa wiadomo ci w sytuacjach typowych
przyswoi proste, uniwersalne umiej tno ci, cz sto powtarzaj ce si w procesie nauczania
stosuje si do poznanych zasad ortograficznych, ale nie zna wyj tków i pisowni tradycyjnej
czyta poprawnie pod wzgl dem technicznym
rozumie tekst po cichej lekturze
bywa nieprzygotowany do zaj
Ocena dopuszczaj ca
Otrzymuje j ucze , który:
nawet najprostsze zadania wykonywa przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia
opanowa umiej tno ci praktyczne, przydatne yciowo
przyswoi tre ci niezb dne w dalszej edukacji – bazowe
ma niewielk znajomo tre ci i problemów materia u programowego
abo czyta pod wzgl dem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst
pope nia liczne b dy ortograficzne i interpunkcyjne
zna kilka terminów literackich i gramatycznych, ale nie umie tej wiedzy wykorzysta
w miar systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze odrabia prace domowe
Ocena niedostateczna
Otrzymuje j ucze , który:
nie spe nia wymaga koniecznych
nie potrafi wykona najprostszych zada nawet przy pomocy nauczyciela
nie opanowa bazowych sprawno ci j zykowych
nie rokuje nadziei na uzupe nienie zaleg ci

Ocen semestraln i ko cow otrzymuje ucze na podstawie ocen cz stkowych, przy czym nie jest ona ich redni
arytmetyczn . Oceny cz stkowe otrzymuje ucze za:
Pisemne prace domowe,
Prace klasowe,
Dyktanda
Odpowiedzi ustne
Znajomo lektur
Recytacj
Aktywno na lekcji
Prowadzenie zeszytu
Zadania dodatkowe
Najwi ksz wag maj oceny z prac klasowych, sprawdzianów i pisemnych prac domowych..
Ocenianie sprawdzianów pisemnych gramatycznych w skali procentowej
100% - 96% + zadanie dodatkowe – celuj cy (6)
100% - 90 % - bardzo dobry (5)
89%-70% - dobry (4)
69%-50% - dostateczny (3)
49%-30% - dopuszczaj cy (2)
29% i mniej – ndst (1)
Na popraw ocen cz stkowych ucze

ma 2 tygodnie licz c od daty wpisania jej do dziennika.
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