PRZEDMIOTOWY SYSTEM
OCENIANIA
Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE
1. Obowiązki ucznia:
Uczeń zobowiązuje się:
 Systematycznie uczęszczać na wszystkie lekcje języka angielskiego,
 Uczyć się na bieżąco,
 Odrabiać zadania domowe zarówno w ćwiczeniówce jak i w zeszycie,
 Prowadzić zeszyt przedmiotowy,
 W razie nieobecności nadrobić zaległości i uzupełnić zeszyt,
 Posiadać na każdej lekcji wymagany podręcznik, a w razie braku
podręcznika zgłosić to nauczycielowi,
 Brać udział we wszystkich zaplanowanych testach gramatycznoleksykalnych i zaliczać je na ocenę pozytywną,
 W przypadku nieobecności na teście zaliczać wymagany materiał w ciągu
dwóch tygodni,
 Nieprzygotowanie do testu przyjmowane jest jedynie w przypadku
dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców
lub wychowawcę,
 Przystąpić do ponownego zaliczenia materiału, z którego otrzymał ocenę
niedostateczną,
 Poprawić ocenę z pracy klasowej, kartkówki lub wypowiedzi ustnej.
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez
nauczyciela, a mianowicie w ciągu dwóch tygodniu od oddania
sprawdzianu lub kartkówki. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy
wystawianiu ocen brane pod uwagę są obie oceny.
II. Warunki otrzymania oceny pozytywnej na koniec półrocza/roku
 Zaliczenie na ocenę pozytywną przynajmniej połowy testów
gramatyczno-leksykalnych,
 Pozostałe oceny z odpowiedzi, kartkówek i prac domowych muszą być w
50% pozytywne,
 Ocena półroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych – testów (obejmujących
dział lub większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału
oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania,
rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny
półrocznej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność
pracy na zajęciach oraz możliwości intelektualne ucznia.

III. Prawa ucznia
Uczeń ma prawo:
 Być 3 razy nieprzygotowany w ciągu półrocza (w przypadku języka
wiodącego),
 Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć. Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: nieprzygotowanie do odpowiedzi,
brak podręczników, brak pracy domowej. Nauczyciel wpisuje do
dziennika datę zgłoszenia nieprzygotowania. Po wykorzystaniu limitu
nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę
niedostateczną.
 Do jawnej i rzetelnej oceny uzasadnionej przez nauczyciela.
IV. Obowiązki nauczyciela
Nauczyciel zobowiązuje się:
 Regularnie zadawać prace domowe obowiązkowe i dodatkowe,
 Podawać wykazy zagadnień obowiązujących na testach gramatycznoleksykalnych,
 Uprzedzać o planowym teście z tygodniowym wyprzedzeniem,
 Informować o wynikach testu w terminie dwóch tygodni,
 W razie potrzeby udzielać konsultacji z przedmiotu po uzgodnienie
terminu,
 Gromadzić prace pisemne i umożliwiać wgląd w nie uczniom i ich
rodzicom.
V. Grupy językowe
W gimnazjum obowiązuje podział na dwie grupy językowe:
 grupa zaawansowana,
 grupa średniozaawansowana.
O przynależności do grupy decyduje w przypadku klas pierwszych ocena ze
świadectwa klasy szóstej, wynik z egzaminu oraz wynik z diagnozy
przeprowadzonej na początku września. Do grupy zaawansowanej może być
przydzielony uczeń, który otrzymał na świadectwie ocenę bardzo dobrą lub
dobrą.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie ucznia do innej grupy
( także w ciągu roku szkolnego). Decyzję podejmuje nauczyciel biorąc pod
uwagę poziom wiedzy i umiejętności ucznia. Z wnioskiem o przeniesienie może
również wystąpić rodzic ucznia.

V. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
1. Ustne:
- odpowiedź z materiału bieżącego, obejmująca wiadomości z
bieżącego działu,
- aktywność podczas realizacji nowym tematów,
2. Pisemne:
- testy gramatyczno-leksykalne,
- kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich zajęć dydaktycznych,
- pisemne prace domowe wynikające z programu nauczania.
VI. Skala oceniania
 Niedostateczny,
 Dopuszczający,
 Dostateczny,
 Dobry,
 Bardzo dobry,
 Celujący
89% - 100 %
75% - 88%
50% - 74 %
30% - 49%
0 % - 29%

ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca
ocena niedostateczna

W zakresie nie ujętym w niniejszym przedmiotowym systemie oceniania
obowiązują przepisy regulaminu klasyfikowania, ocenianie i promowania
oraz statutu szkoły.
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