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Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 

• podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

• zeszyt przedmiotowy 

• przybory do pisania, 

 

Obszary podlegające ocenie: 

• sprawdziany( kończące dany dział tematyczny, zapowiadane tydzień przed 

planowanym terminem) 

• kartkówki 

• zadania domowe 

• praca na lekcji 

• aktywność 

• wypracowania 

• projekty językowe 

• odpowiedź ustna 

• konkursy przedmiotowe/olimpiady językowe 

 
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

• sprawdziany – obejmują partie materiału z jednego działu. Zapowiadane są co 

najmniej na tydzień przed planowanym terminem i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową, 

kartkówki – obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji lub partii 

wyznaczonej przez nauczyciela. Nauczyciel może, ale nie musi zapowiadać 

kartkówek. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny z kartkówki.  



• przygotowanie do lekcji – uczeń musi posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 

zeszyt przedmiotowy, który uczeń udostępnia nauczycielowi do wglądu. 

 
• aktywność na zajęciach – system znaków „plus” oraz „minus” ( sześć 

’’plusów’’- ocena cel; trzy ,, minusy’’- ocena ndst.) 

Punkty z prac pisemnych przeliczane są na oceny wg. następującej skali: 

           0-33%      1 

           34-50%    2 

           51-74%    3 

           75-90%    4 

           91-98%    5 

           99-100%  6 
 
 

 

• Oceny semestralne (za I i II półrocze) wystawiane są na podstawie średniej ważonej. 

Oznacza to, że każdej ocenie jest przypisana odpowiednia waga punktowa, która 

odzwierciedla hierarchię ważności ocen. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen 

uzyskanych w całym roku szkolnym. 

• Jeżeli uczniowi brakuje niewiele do kolejnego progu oceny, wtedy nauczyciel może 

udzielić mu możliwość poprawienia najsłabiej napisanego sprawdzianu lub 

kartkówki. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele ilustrujące progi średniej ważonej na 

poszczególne oceny klasyfikacyjne zawarte są poniżej: 
 



 

 
 

                         
 

                         
          



             

Prawa i obowiązki 

• Brakujące lekcje uczeń jest zobowiązany uzupełnić. 

• Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i  inne prace kontrolne 

w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne stanowią 

dokumentację szkolną, dlatego też nauczyciel ma obowiązek przechowywać je przez 

okres całego roku szkolnego. Uczeń otrzymuje swoje prace do wglądu na lekcji, w 

obecności nauczyciela, ale nie zabiera ich do domu. Rodzice mają prawo wglądu do 

tych prac w szkole w obecności nauczyciela. 

 
• Uczeń może wykorzystać dwie „szanse” tzn. może dwa razy w semestrze zgłosić brak 

przygotowania do lekcji, zapomnieć ćwiczeń, zadania domowego, zeszytu itd. (nie 

dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych lub ustnych). 

 

Poprawa ocen: 

• Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze sprawdzianu. Ocena jest 

wpisywana do dziennika vulcan-również w przypadku, gdy druga ocena jest 

słabsza. 

• Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny z kartkówki. Ocena jest wpisywana do 

dziennika- również w przypadku, gdy druga ocena jest słabsza. 

• Wszystkie formy sprawdzania wiedzy są obowiązkowe. W przypadku nieobecności 

uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległego materiału w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Jeśli uczeń nie stawi się w określonym terminie, nauczyciel ma prawo 

sprawdzić jego wiedzę w najbliższym terminie. 



 

 
   Zasady nauczania zdalnego : 

W okresie zdalnego nauczania każdy uczeń ma obowiązek logować się na platformie 

Google Classroom i wykonywać zadania zadane przez nauczyciela, odsyłać zadania które 

zostały mu zlecone do wykonania i odesłania. 

 
Ocenianie w zdalnym nauczaniu  

                                      

                                    



 


