Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych
(j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)

1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

LP

FORMA

WAGA

1

Sprawdzian

100%

2

Kartkówka zapowiedziana

60 - 70%

3

Kartkówka niezapowiedziana

70 - 80%

4

Odpowiedź ustna

70 - 80%

5

Zadania maturalne

60 - 80%

6

Próbny egzamin maturalny

0 ( wynik % )

7

Zadanie domowe

30 - 50%

8

Aktywność

30 - 50%

9

Prezentacja / referat

20 – 30%

10

Praca w grupach

30 – 50%

11

Prace projektowe

60 – 80 %

12

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

70 – 100%

13

Poprawa

150% wagi oceny poprawianej

2. Kryteria oceniania prac pisemnych:
0 % – 34% - niedostateczny
35% - 50% - dopuszczający
51% - 74% - dostateczny
75% - 89% - dobry
90% i powyżej - bardzo dobry
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 Za dodatkowe zadanie o podwyższonym stopniu trudności uczeń może otrzymać ocenę
celującą - pod warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej za obowiązkową część
sprawdzianu.

 Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie do 2 tygodni ustalonym
z nauczycielem.

 Uczeń może poprawiać daną ocenę niedostateczną tylko raz.
 Uczeń ma prawo do poprawy wybranej przez siebie jednej oceny pozytywnej tylko raz w
semestrze w terminie do 2 tygodni ustalonym z nauczycielem.

 Jeżeli uczeń przystąpi do poprawy oceny i nie uzyska oceny wyższej, ocenę z poprawy
wpisuje się do dziennika z wagą 0% dla informacji nauczyciela.

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas prac pisemnych nauczyciel
odbiera pracę i uczeń otrzymuje oceną niedostateczną.

 Wszystkie prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają
uczniowie oraz ich rodzice do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie pisemnym w pierwszym terminie, ma
obowiązek

zgłosić się do napisania sprawdzianu na najbliższej lekcji lub w terminie

wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na ustalony z
nauczycielem termin, ma obowiązek napisać sprawdzian na pierwszej lekcji, na której jest
obecny lub jest odpytywany ustnie z zakresu materiału przewidzianego na sprawdzianie.
W przypadku dłuższej, ciągłej i usprawiedliwionej nieobecności nie stosuje się powyższej
procedury.

 Podobne zasady obowiązują także w przypadku zapowiedzianych kartkówek.
 Na lekcjach języków obcych poszczególni nauczyciele mogą stosować indywidualne
systemy oceniania za pomocą znaków „+” i „-„ według zasady: +++++ 5, ++++- 4, +++-- 3,
++--- 2, +---- lub -----1

 Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na każdej lekcji.
 W przypadku nieobecności uczeń musi we własnym zakresie uzupełnić temat, przygotować
się do następnej lekcji.

 1 raz w semestrze w klasach I oraz II, a w klasach III 1 raz w roku szkolnym uczeń ma prawo
skorzystać ze zwolnienia z odpytania lub zgłosić brak zadania domowego. Fakt ten należy
zgłosić nauczycielowi w momencie wejścia do klasy. Zgłoszone nieprzygotowanie
odnotowuje się w dzienniku.
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 W przypadku dłuższej co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności lub
zdarzeń losowych uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi swoje nieprzygotowanie do lekcji
bez konsekwencji.

 Uczniowie mający trudności w opanowaniu materiału z zakresu podstawy programowej na
poziomie podstawowym mają prawo do indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela.

 Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych
w obu semestrach według zasady:

OCENA

ŚREDNIA WAŻONA

celujący

5,51 – 6,00

bardzo dobry

4,60 – 5,50

dobry

3,60 – 4,59

dostateczny

2,60 – 3,59

dopuszczający

1,70 – 2,59

niedostateczny

1,00 – 1,69

Nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną uzyskaną przez ucznia uwzględniając:


wyraźny postęp edukacyjny ,



sumienność i aktywność na lekcjach,



systematyczną i rzetelną pracę,



udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych.

3. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca:
 znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny
w zakresie wykraczającym poza program,
 wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu, uzasadnianie swojego zdania,
 rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy słownika,
 reagowanie w swobodny sposób w sytuacjach dnia codziennego,
 bezbłędne opanowanie zasad pisowni,
 stosowanie dużej autonomii w uczeniu się,
 udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
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Ocena bardzo dobra:
 bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie programu danej
klasy,
 umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy,
 wypowiadanie własnego zdania, opinii i ich uzasadnianie na podstawie przeczytanego tekstu
lub przerobionego zagadnienia tematycznego,
 rozumienie tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika,
 stosowanie zasad poprawnej wymowy i pisowni,
 stosowanie różnych technik uczenia się.

Ocena dobra:

 popełnianie nieznacznych błędów leksykalnych i gramatycznych w zakresie programu
nauczania w danej klasie,

 umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy,
 poprawne reprodukowanie tekstu, informacji,
 rozumienie tekstu czytanego i ze słuchu ze sporadycznym użyciem słownika,
 stosowanie zasad poprawnej wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które nie
zakłócają komunikacji,

 stosowanie podstawowych strategii w zakresie samodzielnego uczenia się.

Ocena dostateczna:

 rozumienie oraz reprodukowanie tekstu o niskim stopniu trudności bez pomocy
nauczyciela,

 stosowanie słownictwa w zakresie podstawowym,
 nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia codziennego,
 występowanie problemów z doborem właściwych słów,
 występowanie zauważalnych braków w zakresie samodzielnego uczenia się.
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Ocena dopuszczająca:

 opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimalnej,
 ograniczanie wypowiedzi do podstawowych reakcji dnia codziennego,
 samodzielne napisanie kilku zdań na podstawie omawianego tematu lekcji,
 wykonywanie prostych ćwiczeń według podanego wzoru z pomocą nauczyciela,
 reprodukowanie prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi i gramatycznymi,
 stosowanie zasad wymowy i pisowni z licznymi uchybieniami,
 brak występowania samodzielnych technik uczenia się.

Ocena niedostateczna:

 brak umiejętności wypowiadania się na tematy przewidziane programem szkolnym nawet z
pomocą nauczyciela,

 brak umiejętności zrozumienia wypowiedzi nauczyciela i koleżanek/kolegów,
 brak umiejętności odpowiedzi na pytania lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca
od zadanego pytania,

 występowanie bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur językowych,
 występowanie bardzo licznych błędów językowych zakłócających komunikację,
 brak występowania samodzielnych technik uczenia się.
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