JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Ocenianie postępów uczniów
Uczniowie otrzymują oceny za:
- sprawdziany (prace klasowe) - zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
- krótkie formy pisemne (kartkówki) - jeśli obejmują materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych,
mogą być niezapowiedziane
- odpowiedzi ustne
- prace pisemne (wypracowania) na zadany przez nauczyciela temat
- testy sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu oraz tekstu czytanego
- prace domowe
- zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy
- pracęy na lekcji
- zadania dodatkowe
- sprawdzian semestralny i roczny - mogą być niezapowiadane
- test kompetencji (klasa II)
- egzamin próbny (klasa III)
1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce musi do nich przystąpić na konsultacjach w wyznaczonym
terminie.
2. W przypadku niesamodzielnej pracy podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki, uczeń traci prawo do
pisania pracy i otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie można poprawić.
3. Sprawdziany semestralne i roczne odbywają się przed wystawieniem oceny semestralnej i
końcoworocznej.
4. Sprawdziany, kartkówki i inne prace pisemne są przechowywane w dokumentacji u nauczyciela. Każdy
uczeń ma prawo wglądu do swoich prac. Rodzice mogą obejrzeć prace podczas dni otwartych i zebrań.
5. Oceniając wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia z opinii lub orzeczenia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Przygotowanie do lekcji i prace domowe
1. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje zeszyt, podręcznik i ćwiczenia. Zeszyt musi być prowadzony
zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
2. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania prac domowych pisemnych i ustnych. Uczeń nieprzygotowany
do danej lekcji musi na jej początku pokazać usprawiedliwienie od rodziców zapisane w indeksie. Brak
usprawiedliwienia równa się ocenie niedostatecznej.
3. Prace domowe w internetowym workbooku muszą być odrabione w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela. W określonych sytuacjach (np. problemy techniczne) na podstawie pisemnego
usprawiedliwienia od rodziców nauczyciel może odblokować dostęp do ćwiczeń i wyznaczyć nowy
termin ich wykonania.
4. Oceny za prace domowe w workbooku internetowym wpisywane są do dziennika elektronicznego po
każdym zakończonym rozdziale wg obowiązującej w szkole skali procentowej.
5. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić zaległości na kolejną lekcję. W przypadku dłuższych
nieobecności ( 5 i więcej dni nauki) uczeń zgłasza się do nauczyciela w celu ustalenia terminu
uzupełnienia zaległości.
6. Prace dodatkowe muszą być wykonane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Prace
przyniesione po terminie nie będą sprawdzane. Wyjątek stanowi dłuższa nieobecność w szkole.

Praca na lekcji
1. Praca ucznia podczas lekcji, w tym jego koncentracja na omawianych zagadnieniach, jest oceniana.
(ocena cząstkowa, plus lub minus).
2. Minimum dwa razy w semestrze (półsemestr i koniec semestru) każdy uczeń otrzymuje ocenę na
podstawie ilości zebranych PLUSÓW wg skali:
10 - 9 plusów = bdb
8 - 7 plusów = db
6 - 5 plusów = dst
4 - 3 plusy = dop
2 – 0 plusów = ndst
3. Wszystkie materiały dodatkowe (kserówki) otrzymane podczas lekcji uczeń ma obowiązek wkleić do
zeszytu. W przypadku nieobecności uczeń zgłasza się do nauczyciela po materiały dodatkowe.

Poprawa ocen
Uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianów i kartkówek wskazanych przez nauczyciela nie później
niż dwa tygodnie po pierwszym terminie. Pozostałe oceny nie podlegają poprawie.

Oceny semestralne i roczne
1. Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych uwzględniana jest średnia ważona.
2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
• wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie
(znajomość słownictwa, gramatyki oraz wypowiedzi pisemne i ustne)
•
systematycznie pracuje na ocenę wyższą uzyskując co najmniej trzy oceny celujące za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

opracowanie lektury (raz w semestrze)
prowadzenie fragmentu lekcji
dodatkowe zadania na sprawdzianach
wysoki wynik w konkursie języka angielskiego
prace dodatkowe proponowane przez nauczyciela
ligę języka angielskiego

