
Język polski – wymagania w klasie 5 – 2021/2022 

nauczyciel: Staszek Dutka 

1. Oceniam Was za: 

a) prace pisemne   

b) aktywność i pracę na lekcji 

c) kartkówki i klasówki 

d) 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); recytacja wiersza wcześniej uzgodnionego z 

nauczycielem  – minimum 20 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 dodatkowo do 10 % bazy 

(np. 5,1/5 pkt.  albo 5,5/5 pkt.)   

3. Za niewykonaną pracę wstawiam do dziennika 0 pkt. Ta ocena znika, gdy praca zostaje 

uzupełniona.  

4. Ponadto dodatkowe procenty – zdobywamy w następującym  trybie: 4% za prace dodatkowe, 4 % 

za pilność – po 2% za każdy semestr (warunkiem jest brak oceny „0” z powodu nieprzygotowań))    

5. Za nieprzeczytanie lektury na czas – otrzymujecie 0 punktów z testu sprawdzającego 

znajomość utworu. Test zwykle jest oceniany w skali 10 – 15 pkt.   

6. 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.   

7. Ostateczna ocena z języka polskiego zależy od wyniku procentowego: 

powyżej 104% - szóstka 

90 % - 104% - piątka 

74% - 90 % - czwórka  

50% - 74% - trójka  

40% - 50% - dwójka 

poniżej 40 % - jedynka 

 

 

 



8. Czytamy w tym roku następujące utwory: 

1. Wojna cukierkowa Brandon Mull  (wrzesień)  

2. Chłopcy z Placu Broni Ferenc Molnar (październik)  

3. Podróż za jeden uśmiech Adam Bahdaj (listopad)  

4. Lew, Czarownica i stara szafa (Opowieści z Narnii)  Clive Staples Lewis  (grudzień)  

5. Katarynka Bolesław Prus (luty)  

6. Pan Smrodek David Williams (marzec)  

7. Sposób na Alcybiadesa Edmund Niziurski (kwiecień/maj)  

8. Książka, którą wspólnie wybierzemy  

 

 

Ponadto:  

9. Powrót taty Adam Mickiewicz  

10. Pani Twardowska Adam Mickiewicz  

11. Pan Tadeusz Adam Mickiewicz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i 

koncert Wojskiego);  

12. W pamiętniku Zofii Bobrówny Juliusz Słowacki 

13. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o 

Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;  

 


