
Język polski – wymagania w klasie 4 – 2017/2018 

Chłopcy i Dziewczęta, pamiętajcie, że: 

1. Oceniam Was za: 

a) prace domowe   

b) aktywność  

c) kartkówki i klasówki 

d) pilność 

e) prace dodatkowe  (lekturnik, czyli zeszyt, w którym piszemy o książkach, jakie w ostatnim czasie 

dodatkowo przeczytaliśmy;  dziennik myśliciela – pamiętnik, w którym opowiadamy o 

interesujących zdarzeniach, jakie miały miejsce – np. o obejrzanym filmie, przeczytanej książce, 

ciekawym zdarzeniu; możemy do dziennika wklejać fotografie zrobione przez siebie lub wycięte z 

gazet i umieszczać pod nimi swój komentarz); opowiadanie w stylu Złotego Jęzora wygłoszone z 

pamięci; recytacja wiersza wcześniej uzgodnionego z nauczycielem  – minimum 15 wersów; 

wymyślenie skeczu na podstawie wybranej lektury i zainscenizowanie go; wywiad z ciekawym 

człowiekiem; prezentacja na temat uzgodniony z nauczycielem ( np. przedstawienie sylwetki 

wybranego pisarza lub artysty) 

 

2. Jeśli uznam, że czyjaś praca  szczególnie się wyróżnia, dostawiam dodatkowe 10 % do bazy (np. 

5,5/5 pkt.  albo 11/10 pkt.) 

3. Dodatkowe procenty – zdobywamy w następującym  trybie: 4% za prace dodatkowe, 4 % za pilność; 

tj. brak ujemnych procentów z powodu nieprzygotowań), 3% - uznaniowo .    

4. Macie prawo do 3 nieprzygotowań w semestrze. Każde następne to  -0,5 %, a jeśli jest niezgłoszone: 

-1% .  

5. Niewykonaną pracę pisemną i tak trzeba uzupełnić, w przeciwnym razie do dziennika zostaje 

wstawione 0 pkt.   

6. Za nieprzeczytanie lektury na czas – otrzymujecie 0 punktów z kartkówki sprawdzającej znajomość 

utworu. Kartkówka zwykle jest oceniana w skali 10 – 15 pkt.  

7. Macie prawo do poprawy pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy klasowej). Poprawa 

musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu uzyskania wyniku. 

Ostateczną ocenę ucznia ze sprawdzianu stanowi średnia ocen uzyskanych z pracy 

klasowej oraz poprawy. Uczeń ma obowiązek poprawić pracę pisemną, jeśli otrzymał 

poniżej 30% punktów. 
8. Czytamy w tym roku następujące utwory: 

 

 

1. Bromba i inni Maciej Wojtyszko    26.09 

2. Akademia Pana Kleksa Jan Brzechwa   17.10 

3. Przykry początek Lemony Snickett (Seria Niefortunnych zdarzeń)  7.11 

4. Król Złodziei Cornelia Funke  5.12 

5. Władca Lewawu Dorota Terakowska    9.01 

6. Fantastyczny pan Lis Roald Dahl   6.02 

7. Lew, czarownica i stara szafa C. Lewis   13.03 

8. Babcia Rabuś David Williams   3.04 

9. Książka, którą wspólnie wybierzemy  10.05 

 

 

Uzupełniające – dla ambitnych:  

Tajemnica szyfru Marabuta Maciej Wojtyszko   

Cykl Baśniobór Brandon Mull 

Cykl Seria Niefortunnych zdarzeń Lemony Snickett 

Pinokio C. Collodi  

Do przerwy 0:1 Adam Bahdaj   

Ferdynand Wspaniały Ludwik Kern 

 

                                                                                    Życzę miłej lektury - Staszek Dutka 


