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Formy sprawdzania i oceniania:
- odpowiedzi ustne – odpowiedzi na pytania, opis, relacja, dialog, słówka, zwroty,
- prace pisemnej w klasie – testy, kartkówki, sprawdziany, krótkie formy pisemne,
- prace domowe – uzupełnianie ćwiczeń, zadania, projekty, wypowiedzi pisemne,
- aktywność na lekcji, wkład w pracę w grupie,
- udział i osiągnięcia w konkursach.
Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia. Za brak zeszytu,
ćwiczeń uczeń dostaje minusa. Powinien to zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
Zeszyt, zeszyt ćwiczeń może być oceniany. Uczeń ma obowiązek uzupełniać notatki z lekcji, na których
go nie było.
1. Odpowiedź ustna
- Zakres materiału – z kilku ostatnich lekcji lub większy /wcześniejsza informacja nauczyciela o zakresie
materiału/. Poprawa oceny następuje z inicjatywy ucznia w terminie do jednego tygodnia od czasu
otrzymania oceny.
2. Sprawdzian pisemny
- Zapowiadany tydzień wcześniej ze szczegółowym podaniem obowiązującego materiału/ podyktowany
uczniom do zeszytu/. Poprawa oceny następuje z inicjatywy ucznia – po uzgodnieniu formy i terminu
z nauczycielem.
- Zadania różnego rodzaju/otwarte, zamknięte/ o różnym stopniu trudności sprawdzające opanowanie
materiału leksykalnego, gramatycznego, rozumienie tekstu czytanego.
- Przygotowanie uczniów do sprawdzianu następuje na lekcji powtórzeniowej z danego zakresu materiału.
- Prace uczniów pozostają do wglądu u nauczyciela do końca danego roku szkolnego.
3. Kartkówki
- Obejmują wiadomości z jednej lub trzech ostatnich lekcji lub z wybranych zagadnień.
- Trwają kilkanaście minut / 15-20/.
4. Praca na lekcji
Za zaangażowanie i aktywność na lekcji /samodzielna praca, twórcze rozwiązywanie problemu, udział
w dyskusji, współpraca z nauczycielem i innymi uczniami na lekcji/ lub jej brak – uczeń otrzymuje
odpowiednio plusy i minusy /pięć plusów =5, pięć minusów=1/. Uczeń za aktywność może również
otrzymać od razu ocenę.

5. Zadania domowe
- Zadawane i sprawdzane są na każdej lekcji, mogą być wybiórczo oceniane.
- Za brak zadania uczeń otrzymuje minus – na początku lekcji /powinien to zgłosić/.
6. Nieprzygotowania
Uczeń może być raz w półroczu nieprzygotowany do lekcji. Zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji.
7. Możliwość poprawy oceny
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w ciągu tygodnia od jej otrzymania w formie ustnej lub pisemnej.
Poprawa ocen następuje zawsze z inicjatywy ucznia. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny
niedostatecznej ze sprawdzianu i odpowiedzi, uczeń ma obowiązek poprawić tę ocenę /zaliczyć dany
materiał /w formie ustnej lub pisemnej po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i zakresu wiadomości.
8. Informacja o ocenach
O każdej otrzymanej ocenie uczeń jest informowany w chwili jej uzyskania. Rodzice mają możliwość
zapoznania się z ocenami dziecka :
- w dzienniku elektronicznym
- rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu
- ewentualny wpis oceny w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń.
O przewidywanej ocenie rocznej uczeń i jego rodzice informowani są miesiąc przed zakończeniem roku
szkolnego.
W ocenianiu sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się następującą skalę procentową przeliczaną na oceny
ocena
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dopuszczający
30-49%
niedostateczny
0-29%
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny są do wglądu u nauczyciela.

