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 Zasady ogólne: 

1. Ocenie podlegają:  

a)  sprawności językowe: 

 -mówienie, 

 -czytanie ze zrozumieniem,  

 -słuchanie ze zrozumieniem, 

 -pisanie, 

 -znajomość  środków językowych: słownictwo, gramatyka 

   b) sfery pracy ucznia:      

 -testy, 

    -kartkówki 

 -ćwiczenia, 

 -praca domowa, 

 -praca grupowa, 

 -aktywność na lekcji, 

 -prace projektowe, 

 -rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się 

 

2. Kartkówki obejmujące  materiał bieżący nie muszą być zapowiadane. 

3. Każdy uczeń ma prawo do przyznania mu dodatkowych ocen za samodzielnie 

wykonane prace nieobowiązkowe. 

4. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru  zgłosić brak przygotowania  do lekcji  

(oznaczony w dzienniku skrótem  np.) - dotyczy braku zadania, opanowania treści do 

odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki, braku  książek / ćwiczeń, odpowiednich 

materiałów na lekcję, nie dotyczy pisania sprawdzianu zapowiadanego z 

wyprzedzeniem. Nieprzygotowanie uczniowie zgłaszają na początku lekcji. 

 

5. Sprawdziany: 

a. Uczniowie  o sprawdzianie informowani są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

b. Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany. W przypadku  nieobecności na 

sprawdzianie wynikającej z usprawiedliwionej  nieobecności w szkole, uczeń ma 

obowiązek napisać sprawdzian do 2 tygodni po powrocie do szkoły, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się 

na wyznaczony przez nauczyciela termin  sprawdzianu,  uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

 

 



6. Poprawa oceny: 

          Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy  oceny ( 1-5) za swoją pracę po jej 

ponownym    wykonaniu w   terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+”. Uzyskanie 5 plusów jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.  

Kryteria  oceniania prac pisemnych: 

Punktacja  :                          Ocena: 

0 – 32%                                  1 ( niedostateczna) 

33% - 50%                             2 ( dopuszczająca) 

51% - 75%                             3 ( dostateczna) 

76% - 90%                             4 ( dobra) 

91% - 97%                              5 ( bardzo dobra) 

98% - 100%                           6 ( celująca) 

 

Waga ocen: 

W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny ważone: 

Waga: 

5 -        sprawdziany, projekty edukacyjne 

3 -        odpowiedzi ustne, kartkówki, prezentacje prac projektowych, prowadzenie lekcji 

1 -        aktywność na lekcji, zadania domowe, zeszyt ćwiczeń 

 


