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III rok, studia licencjackie 
 
praktyki śródroczne (5 hospitacji i własna lekcja egzaminacyjna) 
 
 
Warunki zaliczenia: 
Obecność na zajęciach. Dozwolona jest jedna nieobecność (bez konieczności podawania 
przyczyny), pozostałe nieobecności bez względu na ich powód  należy niezwłocznie odrobić 
na konsultacjach.  
Sprawozdanie (zwięzłe i treściwe, w formie tabelarycznej) z praktyk śródrocznych. 
 
Egzamin: 
Dwustopniowy: część praktyczna (lekcja egzaminacyjna) i część teoretyczna. Ocena końcowa 
jest średnią ocen z części praktycznej i teoretycznej. 
 
Uwaga: do części teoretycznej mają prawo przystąpić osoby, które zaliczyły wszystkie 
praktyki i przeprowadziły lekcję egzaminacyjną. Ocena z lekcji egzaminacyjnej zostanie 
wpisana jako ocena za ćwiczenia. 
 
Zasady organizacji lekcji egzaminacyjnych: 

1. Lekcje egzaminacyjne odbywają się w szkołach ćwiczeń u nauczycieli 
współpracujących z Zakładem Dydaktyki – do wyboru szkoła podstawowa lub 
gimnazjum. 

2. Prowadzący zajęcia ustala harmonogram lekcji zgodnie z planem lekcji nauczyciela i 
swoim. 

3. Student ustala z nauczycielem opiekunem zagadnienia i zakres materiału, który ma 
obejmować lekcja. 

4. Temat lekcji ustalony z nauczycielem powinien być możliwy do realizacji w jednej 
jednostce lekcyjnej. 

5. Student samodzielnie przygotowuje konspekt (przestrzegam przed kopiowaniem 
gotowych scenariuszy) i przeprowadza lekcję w obecności nauczyciela opiekuna, 
metodyka uniwersyteckiego i kolegów oraz koleżanek z grupy. 

6. Lekcja musi być zgodna ze standardami współczesnej metodyki w zakresie 
organizacji oraz stosowanych strategii i metod. 

7. Student powinien hospitować zajęcia w klasie, w której będzie prowadził lekcję 
egzaminacyjną. 



8. Przed lekcją proszę o przekazanie kopii konspektu oraz wykorzystanych materiałów. 
9. Po przeprowadzonej lekcji proszę o krótką, pisemną analizę zajęć.  
10. Lekcja będzie oceniona według ustalonych kryteriów. 
11. Ocena z lekcji egzaminacyjnej zostanie wpisana do indeksu jako ocena za II semestr 

metodyki. 
 

Kryteria oceny lekcji egzaminacyjnej: 

1. Samodzielność w opracowaniu lekcji, oryginalność. 0-2 
2. Poprawność merytoryczna. 0-2 
3. Właściwe sformułowanie tematu. 0-2 
4. Właściwa struktura lekcji, spójność działań. 0-2 
5. Adekwatność zastosowanych metod, technik i form pracy. 0-2 
6. Aktywizowanie uczniów. 0-2 
7. Umiejętność nawiązania kontaktu z uczniami, dostosowanie poziomu do ich 

możliwości. 0-2 
8. Zachowanie ładu klasowego, umiejętne reagowanie w sytuacjach trudnych. 0-2 
9. Odpowiednie tempo i gospodarowanie czasem. 0-2 
10. Jakość polszczyzny prowadzącego. 0-2 
11. Uzasadnianie ocen, komentarze. 0-2 
12. Umiejętne kierowanie notatką. 0-2 
13. Formy sprawdzania osiągania celów lekcji. 0-2 
14. Konspekt — poprawność zapisu, obecność wszystkich elementów, poprawność 

językowa. 0-2 
15. Komentarz po lekcji – umiejętność samooceny. 0-2 

 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego punktu za szczególne walory lekcji oraz 
opracowanie materiałów dydaktycznych (staranność wykonania, właściwe 
wykorzystanie). 0-1 

 
Bibliografia pomocnicza: 
J. Kaniewski: „Praktyczna” polonistyka. [w:] Kompetencje szkolnego polonisty t. 2 lub 
„Polonistyka” 1995 nr 2. 
 
 
Skala ocen  
lekcja egzaminacyjna 

 
28 – 30 – bdb 
25 – 27 - db+ 
22 – 24 – db 
19 – 21 - dst+ 
16 -18 - dst 

 
 



 
Uwaga 
Godziny hospitacji w szkole mogą przypaść na inne dni lub godziny niż zajęcia z metodyki. 
Proszę to wziąć pod uwagę, planując nieobecności na innych przedmiotach. 
 
Tematyka zajęć: 

1. Po praktykach w gimnazjum. Organizacja zajęć w II semestrze, zasady 
przeprowadzania lekcji egzaminacyjnych. 

2. W poszukiwaniu podręcznika doskonałego. 
3. Wychowanie na lekcjach języka polskiego. 
4. Jak współpracować z rodzicami? 
5. Hospitacje i lekcje egzaminacyjne. 

Bibliografia: 

Wybrane pozycje z obowiązującego spisu lektur. 

 
 
 


