Zasady oceniania postępów w nauce języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im.
Hugona Kołłątaja w Warszawie
1.

Formy sprawdzania wiadomości:
1.1.

2.

sprawdziany (45 minut lub dłuższe, z większej partii materiału, zapowiedziane
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisane do dziennika
elektronicznego)
1.2. kartkówki (15-20 minut, mogą być bez zapowiedzi, obowiązuje materiał z
trzech ostatnich lekcji)
1.3. odpowiedzi ustne (obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji) - każdy uczeń
powinien mieć przynajmniej 1 ocenę z odpowiedzi ustnej w danym półroczu
1.4. prace domowe (za każdy brak pracy domowej po wykorzystaniu limitu
"nieprzygotowań", pracę odpisaną lub napisaną przez innego ucznia uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną)
1.5. Do wszystkich form sprawdzania wiadomości jest stosowana skala ocen 1-6
Skala ocen za kartkówki i sprawdziany:
% punktów i ocena
0%-44% niedostateczna
45% - 49% niedostateczna+
50% - 53% dopuszczająca54%-56 dopuszczająca
57%-59% dopuszczająca+
60%-65% dostateczna66%-70% dostateczna
71%-74% dostateczna+
2.1.

% punktów i ocena
75%-79% dobra80%-84% dobra
85%-90% dobra+
91%-93% bardzo dobra94% - 95% bardzo dobra
96%-97% bardzo dobra+
98%-100% celująca

Na zajęciach języka angielskiego stosuje się wagowy system oceniania w skali
od 1 do 5:
2.1.1. Praca klasowa: 5
2.1.2. Matura Próbna Rozszerzona: 5
2.1.3. Wypracowanie klasowe: 4
2.1.4. Odpowiedź ustna: 3
2.1.5. Kartkówka niezapowiedziana: 3
2.1.6. Projekt: 3
2.1.7. Matura Próbna Podstawowa: 3
2.1.8. Umiejętności językowe: 3
2.1.9. Kartkówka zapowiedziana: 2
2.1.10. Aktywność: 2
2.1.11. Praca domowa: 1

2.1.12. Inne (zadania i prace dodatkowe zlecone przez nauczyciela): 1
2.2. Nauczyciel informuje ucznia o jego słabych i mocnych stronach ustnie lub
pisemnie podczas omawiania różnych form prac pisemnych w czasie całego
roku szkolnego.
2.3. Nauczyciel może wystawiać plusy za aktywność. Uzyskanie pięciu plusów
oznacza uzyskanie oceny bardzo dobrej.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poprawa sprawdzianów
3.1. Oceny niedostateczne uzyskane na sprawdzianach można poprawiać w
terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny.
3.2. Istnieje tylko jedna szansa poprawy.
3.3. Poprawy sprawdzianów odbywają się w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
3.4. Ocena niedostateczna uzyskana z poprawy może być wpisana do dziennika
elektronicznego, ale nie liczy się do średniej. Stanowi jedynie informację dla
ucznia i opiekunów prawnych o braku zaliczenia materiału.
Ściąganie na sprawdzianach i kartkówkach
Uczeń, który spisuje ze ściąg, zeszytu, książek lub od innej osoby otrzymuje
obniżoną ocenę z pisanej pracy
Obowiązek przygotowania do zajęć
5.1. Każdy uczeń ma obowiązek mieć na lekcji swój zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.
5.2. każdy uczeń ma obowiązek systematycznie powtarzać omawiany materiał
Nieprzygotowanie do zajęć
6.1.
6.1.1. W przypadku 3 zajęć tygodniowo uczeń, ma prawo 2 razy w ciągu
półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
6.1.2. W przypadku 5 lub więcej zajęć tygodniowo uczeń ma prawo 3 razy
zgłosić w ciągu półrocza nieprzygotowanie do lekcji.
6.2. Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną.
6.3. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji tzn. przed sprawdzaniem
pracy domowej, niezapowiedzianą kartkówką, czy wezwaniem do odpowiedzi
ustnej.
6.4. Nieprzygotowanie zgłoszone zbyt późno jest równoznaczne z obowiązkiem
przystąpienia do odpowiedzi ustnej lub kartkówki..
6.5. Nieprzygotowanie należy również zgłosić z powodu braku książek.
6.6. Nieprzygotowania nie można zgłosić przed sprawdzianem i zapowiedzianą
kartkówką.
Aktywność na zajęciach
Każdy uczeń ma obowiązek brać czynny udział w zajęciach i wykonywać
polecenia nauczyciela.
Ocena końcowa

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Oceny śródroczna oraz roczna nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen
uzyskanych w danym półroczu.
Nauczyciel bierze również pod uwagę zaangażowanie, postawę i indywidualne
możliwości każdego ucznia.
Ocena końcowa jest oceną pełną, bez plusów i minusów.
Aby otrzymać ocenę pozytywną na koniec półrocza oraz roku szkolnego uczeń
musi otrzymać ocenę pozytywną ze wszystkich partii omawianego materiału
chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej.
Pozostałe kwestie regulowane są przez przepisy zawarte w Statucie Szkoły.

Członkowie Zespołu Językowego:

