Język angielski – kryteria oceniania
Karolina Kownacka
1. Ocenie podlega wiedza i umiejętności określone programem nauczania. Ocenianie
obejmuje wszystkie sprawności językowe, a także aktywność ucznia na lekcji oraz
systematyczne i staranne wykonywanie prac domowych i innych zadań.

2. Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik, ćwiczenia oraz
zeszyt przedmiotowy.
3. Nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów w
formie pisemnej oraz ustnej na każdej lekcji.
4. Testy będą zapowiadane na minimum tydzień przed planowanym terminem.
5. System oceniania testów i kartkówek:
0% - 34% ---------------------->niedostateczna (1)
35%-50% ----------------------->dopuszczający (2)
51%-69% ----------------------->dostateczny (3)
70%-85% ----------------------->dobry (4)
86%-96% ----------------------->bardzo dobry (5)
97% + 100%------>celujący (6)
6. Procentowe określenia ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności
od stopnia trudności sprawdzianu.
7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować swym zakresem
wiadomości z trzech ostatnich lekcji.
8. 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.
9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu 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, trzy w
semestrze, można poprawić tylko w przypadku otrzymania oceny
niedostatecznej.
10. Jeśli uczeń został przyłapany na ściąganiu, otrzymuje ocenę niedostateczną
bez prawa do poprawy.
11. Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć .
Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się :
 brak wiedzy z ostatnich 3 lekcji,
 brak pracy domowej
Dodatkowo uczeń może dwa razy w semestrze zapomnieć zeszytu, zeszytu
ćwiczeń lub podręcznika.
12. Aktywność ucznia w czasie lekcji będzie nagradzana znakiem ,,+".Pięć plusów
to ocena bardzo dobra. Za niewykonywanie zadań, poleceń nauczyciela uczeń
otrzymuje znak ,,-". Trzy minusy to ocena niedostateczna.
13. Pracujemy cały semestr i za to jesteśmy oceniani. Na poprawę prac pisemnych
uczeń ma dwa tygodnie od oddania. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest
wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, lecz nie jest ona średnią
arytmetyczną uzyskanych ocen.

