KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego 3 razy w semestrze.
Czwarty i każdy następny brak zadania lub nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową niedostateczną.
Nieprzygotowanie lub brak zadania uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji, w przypadku
niezgłoszenia otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń zgłosił brak zadania domowego, ma
obowiązek uzupełnić je na następną lekcję. Dalszy brak zadania jest równoznaczny z oceną
niedostateczną za zadanie domowe.
Ocenę z aktywności prowadzi się wpisując + lub – w dzienniku. Trzy plusy są zamieniane na bardzo dobry,
pięć plusów na celujący. Trzy minusy to niedostateczny.
Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z
bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane
przez nauczyciela są obowiązkowe. Kartkówki niezapowiedziane mogą być z materiału 3 ostatnich lekcji.
Uczeń nieobecny na sprawdzianach lub testach podlega ocenie w terminach:
do 7 dni po powrocie – w przypadku jednodniowej nieobecności,
do 14 dni po powrocie - w przypadku dłuższych nieobecności.
Zaległy sprawdzian uczeń ma obowiązek napisać na zajęciach wyrównawczych. W przypadku nie
zgłoszenia się na zajęcia wyrównawcze w w/w terminach, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu lub testu w terminie 14
dni od momentu otrzymania w/w oceny na zajęciach wyrównawczych. Poprawa odbywa się po
wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków (forma i zakres materiału). Uczeń może poprawić
ocenę niedostateczną najwyżej na ocenę bardzo dobrą. Kartkówki można poprawić, tylko w przypadku
otrzymania oceny niedostatecznej.
Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu, otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy.
Kryteria oceniania sprawdzianów oraz testów:
0% - 34%- ocena niedostateczna
35% - 50%- ocena dopuszczająca
51% - 69% - ocena dostateczna
70% - 85% - ocena dobra
86% - 96% - ocena bardzo dobra
97%- 100% - ocena celująca
Procentowe określenia ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności
sprawdzianu.
Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi wszystkie prace pisemne takie jak kartkówki zapowiedziane,
sprawdziany i testy, które przechowywane są przez nauczyciela przez okres jednego roku.
Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, lecz nie jest ona
średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Przy wystawianiu ocen za najważniejsze uważa się oceny z
kartkówek, sprawdzianów i testów, mniejszą wagę mają natomiast oceny z aktywności, zadania domowego
i prac dodatkowych.

