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Przedmiotowe zasady oceniania
ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH
Sposoby i formy oceniania wiedzy:
 Kontrolne prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, wypracowania)
 Odpowiedzi ustne
 Prace domowe
 Zadania nadobowiązkowe
Ilość nieprzygotowań i sposób zgłaszania:
 2 godz. – 2
 3 godz. – 3
 4 godz. – 3
 brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń jest równoznaczny z nieprzygotowaniem
ucznia do lekcji;
sposób zgłaszania - na początku lekcji: wg. ustaleń nauczyciela
Postępowanie w wypadku nieobecności ucznia na lekcjach:
 Nieobecność usprawiedliwiona – po powrocie uczeń ustala termin sprawdzianu z
nauczycielem
 Nieobecność nieusprawiedliwiona – nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian
bez zapowiedzenia, nawet na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły
Możliwości i formy poprawy uzyskanych ocen:
Nauczyciel wyznacza 1 termin poprawkowy na każdy sprawdzian.
Uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu.
Uczeń ma możliwość poprawy nie satysfakcjonującej go oceny.
Minimalna liczba ocen uzyskana w ciągu semestru:
 2 godz. – 3
 3 godz. – 4
 4 godz. – 5
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Wagi ocen
Sprawdzian

4

Sprawdzian semestralny

5

Poprawa sprawdzianu

3

Kartkówka
Odpowiedź ustna
Odpowiedź ustna zadanie maturalne
Wypracowanie domowe z dopytaniem
Prezentacje
Czytanie
Zeszyt ćwiczeń
Aktywność
Prace domowe

2
3
3
2
3
2
2
1
1

Prowadzenie lekcji

3

Stosunek do przedmiotu

1

Termin oceniania i oddawania prac klasowych przez nauczyciela:
 10 dni roboczych
Zasady zaliczenia oceny niedostatecznej uzyskanej na semestr I:
 Do 30 marca na zasadach ustalonych przez nauczyciela;
 Jeśli uczeń, pomimo podjęcia próby zaliczenia pierwszego semestru, do 30 marca nie
uzyska oceny pozytywnej, warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie średniej rocznej
powyżej 1.8 – zgodnie z WZO.
Nieobecność na zajęciach
 Jeśli uczeń jest nieobecny na jednej lub dwóch lekcjach, ma obowiązek uzupełnić
przerobiony czasie tych lekcji materiał na następną lekcję. Może być również
dodatkowo z tego materiału skontrolowany (ustnie lub pisemnie).
 Przy dłuższej nieobecności ma obowiązek uzupełnić przerobiony materiał w terminie
ustalonym z nauczycielem. Może być również dodatkowo z tego materiału
skontrolowany (ustnie lub pisemnie).
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Ocena proponowana
1. Ocena proponowana nie jest wiążąca i może zostać podwyższona lub obniżona.
2. Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę wyższą niż wskazuje na to średnia ważona.
3. Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą ocenę śródroczną lub roczną to uzgadnia z
nauczycielem warunki poprawy swojej oceny.
4. Warunkiem wystawienia oceny wyższej niż wskazuje na to średnia ważona jest
uzyskanie frekwencji co najmniej 80% na dzień wystawienia oceny śródrocznej lub
rocznej.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest zaliczenie co
najmniej połowy sprawdzianów oraz zaliczenie wszystkich dłuższych wypowiedzi
ustnych (np. opowiadanie, wypowiedź maturalna, itp.).
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