
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W KL. VII-VIII  

Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: 

I. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, słownictwo, zagadnienia gramatyczne itp. 

Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- płynność i skuteczność komunikacji, 

- poprawność fonetyczną (wymowę), 

- poprawność gramatyczną. 

II. Odpowiedzi pisemne: 

a) kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji), 

b) prace klasowe / testy (z całego rozdziału, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone powtórzeniem), 

Oceniając wypowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- skuteczność komunikacyjną, - poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, - dobór materiału językowego (leksykalnego i 

gramatycznego),  - poprawność gramatyczną.  

W odpowiedziach pisemnych  poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, tłumaczenia, a znajomość 

zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka obcego na język ojczysty lub odwrotnie. 

 Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona w terminie dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela.   

Kryteria oceniania prac pisemnych:   

100% celujący  

90% - 99,99% bardzo dobry  

75% - 89,99% dobry  

55% - 74,99% dostateczny  

40 % - 54,99 % dopuszczający  

0 % - 39,99 % niedostateczny 

Uczeń, który w czasie pisania kartkówki, pracy klasowej, testu, projektu lub innej pracy pisemnej zostanie przyłapany na zaglądaniu do 

kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (np. ściąg) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości 

jej poprawy. 

III. Jeżeli uczeń opuścił kartkówkę, sprawdzian lub test, to powinien napisać opuszczoną formę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

IV. Zadania domowe – np. zeszyt ćwiczeń, zadania pisemne w zeszycie lub na kserokopiach itp. Uczeń za każdy niezgłoszony brak pracy 

domowej otrzymuje ocenę niedostateczną . 

V. Zeszyt - podczas oceniania zeszytu  nauczyciel bierze pod uwagę poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i gramatyczną, posiadanie 

notatek ze wszystkich lekcji oraz estetykę prowadzenia zeszytu. 

VI. Praca na lekcji -  uczeń za systematyczne uczestniczenie i aktywny udział w zajęciach może również uzyskać ocenę cząstkową bardzo 

dobrą lub celującą  

VII.  Projekty (1 raz w semestrze, zapowiedziane z około dwu tygodniowym wyprzedzeniem) 

VIII.  Aktywność na zajęciach  – za pracę na lekcji uczeń może otrzymać „plusy” lub „minusy”. Pięć „plusów” to ocena celująca, a pięć 

„minusów” to ocena niedostateczna. Plusa można otrzymać za aktywne uczestniczenie w zajęciach lub wykonanie dodatkowego 

polecenia. Minusa można otrzymać za nieuważanie na zajęciach lub niewykonywanie poleceń lub zadań.  

Uczeń w ciągu półrocza może zgłosić 3 nieprzygotowania do lekcji (w szczególności: brak zeszytu; podręcznika,  brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do zajęć z 3 ostatnich lekcji), każde kolejne jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi podczas sprawdzania listy obecności. 

 


