REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK 2018/19
Ocenie podlegają następujące formy aktywności:
1. Odpowiedzi ustne.
Zakres materiału nie przekracza 3 jednostek lekcyjnych.
2. Prace pisemne.
Oceny z prac pisemnych wystawiane są na podstawie uzyskanych przez uczniów punktów, według następujących
progów procentowych:

100% - 97%
96% - 95%
94% - 90%
89% - 86%
85% - 84%
83% - 79%
78% - 75%
74% - 71%
70% - 66%
65% - 55%
54% - 51%
50% - 46%
45% - 34%
33% - 30%
29% - 0%

celujący
celujący –
bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry –
dobry +
dobry
dobry –
dostateczny +
dostateczny
dostateczny –
dopuszczający +
dopuszczający
dopuszczający –
niedostateczny

Sprawdzian (praca klasowa) trwa co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Prace klasowe dotyczą większej ilości
jednostek lekcyjnych, a ich przeprowadzenie zostanie poprzedzone obowiązkowo powtórzeniem wiadomości oraz
informacją o zakresie ich treści i formie. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech
sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu
może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń jest zobowiązany napisać go w terminie ustalonym przez
nauczyciela. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na napisanie pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.
Krótkie prace pisemne trwają do 15 minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana obejmuje materiał programowy z trzech
ostatnich lekcji, a jeśli zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela.
Zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania krótkiej pracy pisemnej z wyjątkiem prac
zapowiedzianych. Sprawdzenie pisemnych prac klasowych odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych.
3. Prace domowe.
Prace domowe nauczyciel sprawdza u wybranych uczniów, oceniając je. Jeżeli uczeń nie zrobił tego typu zadania,
może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (uczeń może zgłosić 4 takie nieprzygotowania w semestrze).
Nieprzygotowanie do lekcji, które nie zostało wykorzystane w pierwszym semestrze nie przechodzi na semestr
następny.
Trudniejsze zadania są traktowane jako dodatkowe.
4. Projekty – prace zespołowe lub indywidualne w domu.
Wykonywane są przez uczniów w domu, w grupach, lub indywidualnie. Każdy z uczniów winien wykazać się takim
samym wkładem pracy, aby otrzymać ocenę za wykonany projekt.
5. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytów: ćwiczeń i przedmiotowego oraz do dokonywania
notatek i wykonywania ćwiczeń zadanych przez nauczyciela. Zadania wykonywane w zeszytach są oceniane jako
praca domowa , praca na lekcji i zadania dodatkowe. Ocenianie następuje pod względem poprawności merytorycznej
i ortograficznej oraz estetyki.
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6. Aktywność.
Uczeń w trakcie całego roku szkolnego jest na bieżąco oceniany za aktywność na lekcji. Nauczyciel ma prawo ocenić
całokształt pracy ucznia na każdej lekcji. Czynny udział w wykonywaniu zadań podanych przez nauczyciela wyraża
się otrzymaniem „+”. W przypadku, gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji (nie uważa, nie wykonuje zadanych
ćwiczeń, nie robi notatek) otrzymuje „-”.
Sposób przeliczania „+” i „-„ na oceny:
 cel za +,+,+,+,+
 bdb za +,+,+,+, db za +,+,+,-, dst za +,+,-,-, dop za +,-,-,-, ndst za -,-,-,-,Uczeń ma prawo zgłosić 4 nieprzygotowania w semestrze bez ponoszenia konsekwencji. Prawo to nie dotyczy
pisemnych prac klasowych i zapowiedzianych krótkich prac pisemnych. Za nieprzygotowanie traktowany jest równie
brak zeszytu z pracą domową, brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. Nieprzygotowanie do lekcji, które nie zostało
wykorzystane w pierwszym semestrze nie przechodzi na semestr następny.
Poprawa osiągnięć edukacyjnych.
Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Sprawdzian
można poprawiać tylko raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Do dziennika elektronicznego wpisuje się obie
oceny ze sprawdzianu (z wagą 1) i jego poprawy (z wagą 3). Jeśli uczeń z poprawy sprawdzianu otrzyma ocenę niższą
niż w pierwszym terminie, ocena z poprawy nie będzie liczona do średniej.
Wagi poszczególnych form aktywności

Wskaźnik osiągnięć uczniów
egzaminy semestralne pisemne i ustne w klasie dwujęzycznej; za zajęcie punktowanego
miejsca w olimpiadach, konkursach na stopniu co najmniej ogólnołódzkim
sprawdziany, za zajęcie punktowanego miejsca w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
projekty, prace długoterminowe z prezentacją, prace wytwórcze wykonywane na zajęciach
prace pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne, zadania dodatkowe, prace długoterminowe,
czytanie ze zrozumieniem, dyktanda,
aktywność, zadania domowe, ćwiczenia wykonywane na lekcji, prowadzenia zeszytu,
umiejętność czytania, ocena ze sprawdzianu poprawionego na ocenę wyższą, testy
diagnostyczne, egzaminy próbne.

„Waga”
4 punkty
3 punkty
2 punkty
1 punkt

4. Oceny semestralne są średnimi ważonymi poszczególnych ocen cząstkowych i wystawiane są na podstawie
średnich według następującego schematu:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

-

5,51 - 6,00
4,61 - 5,50
3,61 - 4,60
2,61 - 3,60
1,51 - 2,60
1,00 - 1,50

Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną średniej ważonej ocen otrzymanych w pierwszym półroczu
i średniej ważonej ocen otrzymanych w drugim półroczu.

Podpis nauczyciela
…………………….

Podpis ucznia
…………………..

Podpis rodzica
……………………..
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