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OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 
1. Mówienie: 
-recytacja, 
-płynność i wyrazistość wypowiedzi, 
-komunikatywność, 
-trafność mówienia na temat oraz formułowanie 
własnych sądów, 
-poprawność językowa, 
-bogactwo słownictwa, 
-umiejętność zachowania się w sytuacji mówienia, 
-budowa i jakość użytych zdań. 
2. Pisanie: 
-poprawność formy wypowiedzi, 
-zgodność z tematem, 
-kompozycja pracy, 
-poprawność językowa, ortograficzna, 
interpunkcyjna, 
-dobór środków językowych (dostosowanie stylu 
do sytuacji komunikacyjnej), 
-układ graficzny i estetyka pracy. 
3. Czytanie; 
-głośne (z przygotowaniem i bez, rozumienie 
czytanego tekstu), 
-ciche (rozumienie tekstu). 
4. Postawa: 
-aktywność, 
-zaangażowanie twórcze, 
-współpraca w grupie. 
5. Słuchanie: 
-zrozumienie tekstu, 
-koncentracja, skupienie uwagi, 
-zapamiętywanie, odtworzenie. 
6. Oglądanie (kino, teatr, obraz, ilustracja, film, 
akademia okolicznościowa) 
- stopień skupienia, 
-interpretacja, 
-wyróżnianie elementów. 
7. Umiejętności – określone w wymaganiach 
(podstawa programowa, program 
nauczania). 

METODY I NARZĘDZIA PRACY (OCENIANIA) 
-prace stylistyczne, 
-dyktanda, 
-testy, 
-sprawdziany, 
-kartkówki, 
-odpowiedzi ustne, 
-obserwacja, 
-recytacja, 
-czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem, 

-dyskusja, 
-aktywność podczas lekcji, 

- udział w konkursach 

 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI 
1. Znajomość tekstu. 
2. Wyraziste mówienie (uczeń słyszany i 
rozumiany)  
3. Właściwe tempo mówienia, przestrzeganie 
znaków interpunkcyjnych  
4. Wyraziste mówienie (dostosowanie sposobu 
mówienia do sytuacji ukazanej w tekście, 
modulacja głosu, wyrażanie głosem emocji itp.) . 
 
KRYTERIA OCENY GŁOŚNEGO CZYTANIA 
1. Płynność czytania. 
2. Właściwe tempo czytania, przestrzeganie 
znaków interpunkcyjnych. 
3. Wyraźne czytanie (uczeń jest słyszany i 
rozumiany). 
4. Wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu 
czytania do sytuacji ukazanej w tekście, 
wyrażanie głosem emocji, zaciekawienie tekstem 
itp.)  
 
KRYTERIA OCENY USTNEGO OPOWIADANIA 
1. Zgodność z tematem  
2. Kompozycja  
3. Samodzielność wypowiedzi  
4. Spójność i logiczność  
5. Poprawność językowa  
6. Bogactwo słownictwa  

KRYTERIA OCENY DYKTANDA 

0 błędów                - celujący 
1 błąd                     - bardzo dobry 
2 – 3 błędy            – dobry 
4 błędy                  – dostateczny 
5 – 6 błędów          – dopuszczający 
7 i więcej błędów  – niedostateczny 
 

UWAGI: błędy pierwszorzędne dotyczą pisowni z 
„ó, u, ż, rz, ch, h” 

3 błędy drugorzędne (pisownia z „nie”, wielka i 
mała litera, „ę, em, en” itp.) = 1 błąd 
pierwszorzędny 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd pierwszorzędny. 

(skala procentowa jak w statucie, - możliwość 

zamiany jej na skalę punktową . Ale skala  

dostosowana do trudności pytań) 


