Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach języka obcego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późn.
zmian)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 18
czerwca 2015 r., poz. 843)
3. Statut Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie
4. Wewnątrzszkolny System Oceniania (w Statucie Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w
Warszawie).
Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia, tj.: sprawdzian, test, praca
klasowa, projekt + ustna prezentacja, kartkówka, poprawa sprawdzianów, testów, ustna
odpowiedź/konwersacja, dialogi /streszczenia (wyuczone na pamięć) praca na lekcji, praca w grupach,
praca domowa, konkursy
Zadaniem ucznia jest:
-systematyczne i aktywne uczestniczenie w lekcjach,
-systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
-systematyczne odrabianie prac domowych i ewentualnego zgłaszania ich braku; za brak aktualnej
pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
-posiadanie na każdej lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika i książki ćwiczeń bez możliwości
dzielenia się tym obowiązkiem z innym uczniem,
-w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej(lub kartkówce) uzgodnić z
nauczycielem w ciągu tygodnia termin pracy klasowej lub kartkówki i napisać ją,
-w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej pracy klasowej (kartkówce)
uczeń pisze ją na najbliższej lekcji.
Uczeń ma prawo do:
• wykorzystania różnych form aktywności w celu uzyskania satysfakcjonującej oceny semestralnej lub
końcoworocznej.
• pełnej i rzetelnej informacji na temat wymagań, metod i form pracy oraz sposobów kontrolowania
wiedzy i umiejętności,
• poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych (z wyjątkiem kartkówek) raz w semestrze w
terminie ustalonym przez nauczyciela.
• korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku problemów ze zrozumieniem i stosowaniem
jakiegokolwiek zagadnienia językowego nie tylko w zakresie materiału omawianego na lekcjach
• dwukrotnego zgłoszenia braku przygotowania do zajęć bez żadnych konsekwencji, (z wyjątkiem
zapowiedzianych prac pisemnych , jednak musi to zgłosić przed zajęciami.) przy 2 godz./tyg. i
jednorazowego przy 1 godz./tyg.
Na lekcjach języka obcego obowiązuje zachowanie zgodne z regulaminem szkoły, jego
nieprzestrzeganie skutkuje wpisaniem uwagi w dzienniku elektronicznym.
Zasady sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów:

• informowanie klasy o pisemnej pracy klasowej na tydzień przed planowanym jej terminem (praca
klasowa musi być wpisana w dzienniku elektronicznym)
• dokładne informowanie ucznia o zakresie materiału obowiązującego do testu lub sprawdzianu i
organizowanie lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem obejmujący szerszy zakres materiału (np.:
całego semestru lub znacznej jego części)
• nagradzanie aktywności uczniów na lekcji przez wpisywanie plusów do dziennika zajęć (za 5 plusów
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą - waga 2)
• wpisywanie minusów za brak aktywności uczniów na lekcji ( 5 minusów ocena niedostateczna waga 2)
• egzekwowanie wiedzy zdobytej przez uczniów wyłącznie w zakresie materiału, który uczeń może
znaleźć w obowiązującym podręczniku, książce ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub materiałach
dodatkowych opracowanych dla niego przez nauczyciela ( w przypadku korzystania z materiałów
dodatkowych nauczyciel zobowiązany jest do uprzedniej analizy ich przydatności – leksykalnej i
gramatycznej na danym poziomie zaawansowania ucznia, a ponadto do zadbania o to, aby każdy mógł
otrzymać kopię tych materiałów na własność)
• systematyczne informowanie uczniów o wynikach ich prac pisemnych, w ciągu dwóch tygodni od
przekazania ich nauczycielowi.
• Ustala się następujący system oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek (ocena
czerwona):
Niedostateczna 0 % - 39 %
Dopuszczająca 40 % - 59%
Dostateczna 60 % - 75%
Dobra 76 % - 91 %
Bardzo dobra 92% - 100 %
celująca 100 % + zadania dodatkowe
Ocenę semestralną/roczną wystawia się według następującej średniej ważonej:
Poniżej 1, 89 Niedostateczny
1,89 – 2,50 Dopuszczający
2,51 – 3,50 Dostateczny
3,51 – 4,50 Dobry
4,51 – 5,0 Bardzo dobry
5,1 – 6,0 Celujący
Waga ocen:
Sprawdzian, test, praca klasowa -5
Projekt + ustna prezentacja -4
Kartkówka - 3
Ustna odpowiedź/konwersacja -5
Dialogi /streszczenia (wyuczone na pamięć) - 2

Praca na lekcji - 2
Praca w grupach -1
Praca domowa -1
OCENA roczna odzwierciedla opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przyswojonych w
całym roku szkolnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Przedmiotowymi Zasadami Oceniania mają zastosowanie
zapisy zawarte w WSO

