PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYKI OBCE

I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Ocenianie ma na celu:


informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,



pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,



zapobiegać niepowodzeniom,



motywować uczniów do dalszej pracy,



informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia..

2. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji
organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje
uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
4. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5.Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z
wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
6. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
7.W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie
wychowawcę, rodzica, opiekuna.
8. Przyjęto następującą skalę ocen:

 niedostateczny

1

 dopuszczający

2

 dostateczny

3

 dobry

4

 bardzo dobry

5

 celujący

6

9. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej
formy sprawdzania i oceniania.

10. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje w dzienniku
elektronicznym jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich
lekcji. Uczeń nie może poprawiać oceny z kartkówki, chyba że Nauczyciel zdecydował o tym inaczej.

11. Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu dwóch tygodni od
momentu ich napisania.
W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie
może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana
praca.
12.Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez
ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.
13.Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w zeszycie
przedmiotowym lub książce ćwiczeń).
14.Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
15.Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (1
tydzień i dłużej).
16.Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.
17. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2
tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
18.Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty,
systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub
książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
19.Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje wpis bz, lub nieprzygotowanie do lekcji wpis
np. , pod warunkiem, że wcześniej zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku otrzymuje
ocenę niedostateczną . Trzy bz oznaczają ocenę niedostateczną i każdy następny brak pracy także.
Uczeń ma prawo do dwóch np. w ciągu półrocza .
20.Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6. Dodatkową ocenę aktywności
uczeń otrzymuje za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ORAZ SPOSÓB OCENIANIA

1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel może odpytać wybranego ucznia z materiału
obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki,
dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na
wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to jednak zrobić od razu na następnej
lekcji.

2. Praca klasowa (test sprawdzający) - po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie
materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy
klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane
są średnio 3 - 4 testy sprawdzające.

3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech ostatnich lekcji
(głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają.
W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 - 5 kartkówek.

4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są w skali od 1 do
6
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak zadania uczeń
otrzymuje „-”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. W innym wypadku uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku angielskim. Są to zazwyczaj
teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez
nauczyciela.

7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel
może zastosować następujące kryteria punktowe:

III. PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH (SPRAWDZIANÓW)

100% - 95% -

cel

94% -86 % -

bdb

85% - 76% -

db

75% - 51% -

dst

50% - 31% -

dop

30% - 0 % -

ndst

IV. W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa
W klasach IV- VIII obowiązuje ocena według ustalonych kryteriów

