Teresa Hamczyk, Ewa Wawoczny

Wymagania edukacyjne
z języka polskiego w klasach IV- VI
w Szkole Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

Podstawa prawna:
 Wymagania edukacyjne są

zgodne

z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych (Dz.U. 2007 Nr 83, poz.562 z późn. zm.).
 Wymagania

edukacyjne

z

języka

polskiego

są

zgodne

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.
 Wymagania edukacyjne z języka polskiego są

zgodne

najnowszą

podstawą programową dla przedmiotu język polski na II etapie
edukacyjnym: klasy IV – VI.

Przedmiot oceniania:
 Wiadomości.
 Umiejętności.
 Postawa ucznia i jego aktywność.
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Cele szczegółowe:
1.Rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa
kulturowego.
2.Przygotowanie do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej.
3.Przygotowanie do świadomego odbioru różnych tekstów literackich,
kształcenie postawy krytycznego uczestnika zjawisk kulturalnych.
4.Pogłębienie i ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej
ucznia.
5.Wdrażanie do właściwego korzystania z tekstów użytkowych.
6.Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich.
7.Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
8.Wdrażanie

do obiektywnego oceniania

postaw

innych ludzi,

przygotowanie do samooceny i umacniania poczucia własnej wartości.
9.Kształtowanie

postaw

humanistycznych,

motywowanie

do

poszukiwania w literaturze, kulturze i życiu prawdy, dobra i piękna oraz
tworzenia tych wartości.
10.Pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji percepcyjnych i
potencjału umysłowego.
11.Przygotowanie do działania w zespole i rozwiązywania problemów.
12. Rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa
kulturowego.

Cele oceniania:
 Ocenianie bieżące:
-pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz
ukierunkować go do dalszej pracy,
-przekazać rodzicom(opiekunom) informacje o postępach ucznia,
-dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego
doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.
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 Ocenianie okresowe:
-przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec
pewnej części programu nauki,
-dostarczyć informacji rodzicom i nauczycielowi odpowiedzialnemu za
następny etap nauki.

Obszary aktywności podlegające ocenie:

Ocenianie umiejętności

Aktywności ucznia podlegające obserwacji i ocenie

Słuchanie

-uważnie słucha,

Mówienie

-wypowiada się na temat tekstów kultury (opowiadanie
twórcze i odtwórcze),
-dobrze recytuje,
-umiejętnie dyskutuje.

Pisanie

-wykonuje prace domowe,
- pisze testy kompetencji,
-pisze prace klasowe,
-pisze kartkówki i sprawdziany,
-starannie prowadzi zeszyt,
-systematycznie uzupełnia ćwiczenia.

Czytanie

-czyta bez przygotowania, z przygotowaniem,
-czyta cicho i głośno ze zrozumieniem

Nauka o języku

-zna zagadnienia z nauki o języku,
-pisze kartkówki,
-pisze testy i sprawdziany.

Aktywność

-aktywnie uczestniczy w lekcji,

na lekcjach
Współpraca

-zgodnie współpracuje w grupie
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w grupie
Poszukiwanie i

-pracuje ze słownikiem (samokształcenie),

posługiwanie się

-gromadzi materiały,

źródłami informacji
Terminowość

-planuje pracę i wykonanie zadań,

wykonywania

-organizuje i ocenia pracę własną i innych.

zadań
Prowadzenie

-systematycznie prowadzi zeszyt i ćwiczenia,

zeszytu

-starannie i systematycznie prowadzi notatki.

przedmiotowego
i ćwiczeń
Inne prace

- bierze udział w inscenizacjach,
-wykonuje wytwory plastyczne.
- bierze udział w projektach.

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

Forma

Opis

Liczba

sprawdzająca

semestrze

Wypracowania

Prace

klasowe

klasowe

lekcyjnej, obejmują prace twórcze uczniów
sprawdzające

–

na

stopień

jednej

godzinie Minimum 1

opanowania

poznanych form wypowiedzi pisemnych.
W przypadku nieobecności należy napisać
brakujące prace do tygodnia od powrotu do
szkoły. Jeśli uczeń nie zgłosi się w tym
terminie, będzie miał wpisaną do dziennika
cyfrę „zero”, która ma wpływ na ocenę
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w

końcową.
Sprawdziany

Sprawdziany

wiadomości

obowiązkowe,

wiadomości
zapowiadane

–

są Według

uczniom

i potrzeb

wpisywane do dziennika z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Przeprowadzane

są

po

omówieniu

określonej partii materiału. Uczniowie znają
zakres

materiału

przewidzianego

do

kontroli.
Sprawdziany oceniamy według systemu
punktowego. W przypadku nieobecności
należy napisać brakujące prace do tygodnia
od powrotu do szkoły. Jeśli uczeń nie zgłosi
się w tym terminie, będzie miał wpisaną do
dziennika cyfrę „zero”, która ma wpływ na
ocenę końcową.
Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie jest
jednoznaczne

z

otrzymaniem

oceny

niedostatecznej.
Próbne

testy Próbne testy kompetencji zamykają większe Minimum 2

kompetencji,

partie materiału i dotyczą takich działów jak

zawierające

baśnie,

elementy

Sprawdziany oceniamy według systemu

czytania
zrozumieniem

mitologia,

Biblia.

ze punktowego.
W przypadku nieobecności należy napisać
brakujące prace do tygodnia od powrotu do
szkoły. Jeśli uczeń nie zgłosi się w tym
terminie, będzie miał wpisaną do dziennika
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cyfrę „zero”, która ma wpływ na ocenę
końcową.
Dyktando

Dyktanda

–

przeprowadza

się

po Minimum 1

wprowadzeniu i utrwaleniu określonych
zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
Każde

dyktando

sprawdza

opanowania

pewnych

stopień
zasad

ortograficznych.
W przypadku nieobecności należy napisać
brakujące prace do tygodnia od powrotu do
szkoły. Jeśli uczeń nie zgłosi się w tym
terminie, będzie miał wpisaną do dziennika
cyfrę „zero”, która ma wpływ na ocenę
końcową.
Kartkówki

Kartkówki –z trzech ostatnich tematów Według
lekcji lub sprawdzające pracę domową. uznania
Trwają 15-20 minut, są nie zapowiadane, (minimum 2)
sprawdzane w ciągu tygodnia.

Praca domowa

Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Według
Uczeń musi zawsze być przygotowany z uznania
trzech ostatnich lekcji lub z większej partii (minimum 2)
materiału (np. działu) – po wcześniejszym
zapowiedzeniu

przez

nauczyciela.

Brak pracy = ocena niedostateczna. Prace
domowe mogą być pisemne, ustne lub mogą
polegać

na

materiałów
Prace

przygotowaniu
potrzebnych

domowe

mogą
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określonych
na

być

lekcję.
krótkie

i

długoterminowe.

Uczniowi

przysługują

dwie datki (nieprzygotowania) w semestrze,
które może wykorzystać w przypadku zadań
domowych
Spisywanie
jednoznaczne

krótkoterminowych.
prac
z

domowych
otrzymaniem

jest
oceny

niedostatecznej.
Prowadzenie

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

– Minimum 1

zeszytu

uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt. W

przedmiotowego ciągu roku otrzymuje przynajmniej jedną
ocenę za prowadzenie zeszytu (estetyka
zeszytu, zawartość zeszytu).
Prowadzenie

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń

– uczeń Minimum 1

zeszytu ćwiczeń

obowiązkowo prowadzi zeszyt ćwiczeń. W
ciągu roku otrzymuje przynajmniej jedną
ocenę za prowadzenie tego zeszytu (estetyka
zeszytu, zawartość zeszytu).

Wypowiedzi

Wypowiedzi

ustne

–

to

udział

ustne

przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna uznania
odpowiedź na pytania nauczyciela.
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i Według

Aktywność

na Aktywność na lekcji jest brana pod

lekcji

uwagę przy wystawianiu oceny końcowej
lub semestralnej.

Znajomość

Uczniowie

mają

Minimum jedno

lektur

obowiązek przeczytania i omówienia

wypracowanie i

w

ciągu

roku

czterech lektur. Nauczyciel sprawdza
znajomość lektury poprzez kartkówkę

jedna
kartkówka

z

lektury

z lektury. Uczeń pisze przynajmniej
jedno wypracowanie z lektury.

Sposoby oceniania:

Prace klasowe
Praca powinna zawierać recenzję tłumaczącą ocenę i podkreślającą zalety pracy
oraz informację o elementach, które należy poprawić lub nad którymi jeszcze
trzeba popracować.

Sprawdziany wiadomości i testy
Sprawdziany oceniamy według systemu punktowego według skali:
- niedostateczny (0-30%)
- dopuszczający (31-50%)
- dostateczny (51-74%)
- dobry (75-90%)
- bardzo dobry (91-98%)
-celujący (99-100%)

Dyktanda będą oceniane następująco:
bardzo dobry – bezbłędnie, ew. 1 błąd drugorzędny
dobry – 1-2 błędy
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dostateczny – 3-4 błędy
dopuszczający – 5-6 błędów
niedostateczny – 7 i więcej błędów

Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi zawsze być
przygotowany z trzech ostatnich lekcji lub z większej partii materiału (np.
działu)

–

po

wcześniejszym

zapowiedzeniu

przez

nauczyciela.

Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
Jeśli uczeń dokona plagiatu z Internetu lub opracowania – do szkoły wezwany
będzie rodzic (opiekun) w celu poinformowania go o nadużyciu ucznia.

Zeszyt przedmiotowy
W każdym roku otrzymuje minimum jedną ocenę za prowadzenie zeszytu
(estetyka zeszytu, zawartość zeszytu).

Zeszyt ćwiczeń
W każdym roku otrzymuje minimum jedną ocenę za prowadzenie zeszytu
ćwiczeń (estetyka zeszytu, zawartość zeszytu).

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
-znajomość zagadnienia;
-samodzielność wypowiedzi;
-kultura języka;
-precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu;

Aktywność na lekcji –jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny
końcowej lub semestralnej.
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Praca w zespole – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub
indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają umiejętności:
-planowanie i organizacja pracy grupowej;
-efektywne współdziałanie;
-wywiązywanie się z powierzonych ról;
-rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

Recytacja
-Zgodność z tekstem;
-Płynność recytacji ( bez poprawek, czekania na podpowiedź);
-Przestrzeganie znaków przestankowych;
-Dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju
wybranego fragmentu;
-Gesty i mimika;

Prace pisemne twórcze
W pracy twórczej ocenie podlega:
-zrozumienie tematu
-znajomość opisywanych zagadnień;
-sposób prezentacji;
-znajomość danej formy wypowiedzi;
-poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna;
-konstrukcja pracy i jej forma graficzna;

W przypadku stwierdzenia dysfunkcji ucznia - nauczyciel dostosowuje się
do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciel stosuje różne
formy oceniania - zawsze korzystne dla ucznia.
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Sposoby poprawy oceny:
- Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym
przez nauczyciela. Uczeń, który otrzymał niezadowalającą go ocenę może ją
poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej:
Na pierwszy semestr i koniec roku ocena wystawiana jest w następujący
sposób:
-ocena na pierwszy semestr i koniec roku zależy od średniej uzyskanych ocen
cząstkowych. W przypadku „niepewnej” oceny może wykonać zadania
dodatkowe lub poprawić oceny cząstkowe, jeśli jest taka możliwość.
- ocenę celującą może uzyskać uczeń, którego średnia ocen cząstkowych
przekracza 5,2 lub uczeń wziął udział w prestiżowych konkursach
przedmiotowych i zajął wysoką lokatę.

Sposoby informowania uczniów o wynikach w nauce:

-Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
-O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco: ustnie, w
zeszycie lub dzienniku lekcyjnym.
-Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, dyktand, kartkówek, prac domowych
podczas omawiania są analizowane z uwzględnieniem omówienia popełnionych
błędów.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:
-Na bieżąco – ocena na testach, sprawdzianach itp. Do wglądu przez rodzica.
-Wychowawca podczas zebrań z rodzicami.
-Indywidualne konsultacje lub rozmowy interwencyjne z rodzicami, podczas
których nauczyciel:
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a) przekazuje rodzicom informację o postępach ucznia w nauce,
b) dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach
ucznia,
c) przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.
d) Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej na koniec semestru

lub roku szkolnego, na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
Umowa z uczniem
Na początku roku szkolnego, na pierwszej lekcji, omawiane są wszelkie zasady,
kryteria i wymagania nauczyciela na lekcji. Uczniowie wklejają do zeszytu
„umowę z nauczycielem”, podpisują ją uczeń i rodzic, w celu stosowania się do
tych zasad przez cały rok szkolny. Umowa wklejana do zeszytu wygląda
następująco:
NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO UCZEŃ POWINIEN:

 Posiadać podręcznik do kształcenia literackiego, ćwiczenia oraz estetycznie
prowadzony zeszyt co najmniej sześćdziesięciokartkowy.
 Mieć ze sobą oprócz przyborów do pisania - klej, nożyczki i linijkę.
 W przypadku nieobecności krótszej niż tydzień, mieć na bieżąco uzupełnione
notatki w zeszycie.
 Być przygotowany zawsze z trzech ostatnich lekcji.
 Być aktywny na lekcji, najpierw się zgłaszać, a później odpowiadać.
 Poprawić niezadowalającą ocenę w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia jej
przez nauczyciela (w przypadku choroby – umówić się z nauczycielem na
termin poprawy).
 Pamiętać, że ocena niedostateczna pozostaje w dzienniku, a ocena z poprawy
jest wpisana obok niej.
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 Wypowiadać się na lekcji pełnym zdaniem według wszelkich reguł kultury
wypowiedzi.
 W zeszycie zapisywać tytuły książek, które przeczytał w poszczególnych
miesiącach.
 Pamiętać, że oceny celujące są dla uczniów posiadających wiedzę
ponadprogramową.
 Odrabiać regularnie zadania domowe.
 W ramach przygotowania do Egzaminu Kompetencji, wypełniać polecone
przez nauczyciela testy kompetencji, za które uczeń może otrzymać ocenę.
 Pisać kartkówki, sprawdziany, wypracowania, dyktanda i testy. W przypadku
nieobecności należy napisać brakujące prace do tygodnia od powrotu do
szkoły. Jeśli uczeń nie zgłosi się w tym terminie, będzie miał wpisaną do
dziennika cyfrę „zero”, która ma wpływ na ocenę końcową.
 Czytać polecone przez nauczyciela teksty literackie i wykonywać zadane
prace plastyczne i teatralne.
 Pozostawiać swoją ławkę zawsze czystą.
 Korzystać z biblioteki szkolnej (wypożyczać minimum dwie książki w
miesiącu) i innych filii bibliotecznych.

Uczeń nie może:
 Rzuć gumy, jeść i pić po rozpoczęciu lekcji.
 Spóźniać się na lekcje.
 Używać na lekcji telefonu komórkowego.
 Kopiować wypracowań z Internetu, gdyż jest to plagiat. Będzie to karane
oceną niedostateczną i poinformowaniem rodziców o zdarzeniu.
 Ściągać – będzie to karane oceną niedostateczną.
 Opuszczać lekcji bez ważnego powodu.
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podpis ucznia

podpis rodzica

------------------------------

---------------------
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