Przedmiot: język angielski
Na lekcjach języka angielskiego będę oceniać:
•
•
•
•
•
•

Odpowiedzi ustne
Kartkówki
Sprawdziany
Twoje przygotowanie do lekcji
Twoją pracę na zajęciach (aktywność)
Prace domowe (każdą źle odrobioną pracę domową masz obowiązek poprawić, braki
uzupełnić)

Pamiętaj, że najważniejsze oceny cząstkowe to stopnie z testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych
Wszystkie pozostałe oceny mają mniejszą wagę, ale również liczą się przy wystawianiu oceny
semestralnej i rocznej.
1. Na zajęcia powinieneś przychodzić przygotowany. Tzn. musisz mieć zeszyt (prowadzony
starannie i systematycznie), podręcznik i ćwiczenia.
2. Zawsze odrabiaj prace domowe i powtarzaj materiał z poprzednich zajęć.
3. Nieprzygotowanie do lekcji zgłaszasz nauczycielowi na początku zajęć. W ciągu semestru
możesz zgłosić 2 nieprzygotowania. Jeśli nie zgłosisz nieprzygotowania do zajęć na początku
lekcji, otrzymasz ocenę niedostateczną.
4. Jeśli nie masz zeszytu, ćwiczeń, podręcznika otrzymujesz minusa. Za brak pracy na lekcji
możesz również otrzymać minusa (-). Trzy minusy to ocena niedostateczna, czyli 1. Kolejne
trzy minusy to kolejna ocena niedostateczna.
5. Jeśli byłeś nieobecny dłużej niż tydzień, nie musisz zgłaszać nieprzygotowania, ale
powinieneś przypomnieć o tym nauczycielowi na początku lekcji. Pamiętaj o uzupełnieniu
materiału.
6. Za aktywność podczas lekcji możesz otrzymać plusa (+). Trzy plusy to ocena bardzo dobra,
czyli 5. Trzy kolejne plusy to kolejna ocena bardzo dobra.
7. Z kartkówek i sprawdzianów będziesz otrzymywał oceny w skali od 1 do 5 lub od 1 do 6,
w zależności od zakresu materiału.
8. Sprawdziany będą zapowiadane przynajmniej tydzień przed terminem i zostaną poprzedzone
odpowiednim przygotowaniem. Twoim obowiązkiem jest zapisanie w zeszycie daty
sprawdzianu i zakresu materiału, który będzie obejmował.
9. Kartkówki będą zwykle obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą
być zapowiedziane.
10. Nauczyciel ma 2 tygodnie na oddanie prac pisemnych.
11. Każdą oceną cząstkową możesz poprawić tylko raz w przeciągu 2 tygodni od otrzymania
oceny w formie ustalonej przez nauczyciela.
SKALA PROCENTOWA ZAWIERAJĄCA TREŚCI NA OCENĘ:
CELUJĄCĄ

BARDZO DOBRĄ

0%-34% - ocena niedostateczna

0%-34% - ocena niedostateczna

35%- 49% - ocena dopuszczająca

35%- 55% - ocena dopuszczająca

50%-69% - ocena dostateczna

56%-78% - ocena dostateczna

70%-84% - ocena dobra

79%-90% - ocena dobra

85%-94%- ocena bardzo dobra

91%-100%- ocena bardzo dobra

95%- 100%- ocena celująca

