PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV-VII
JĘZYK ANGIELSKI

I. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
1.Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:
- zapowiedziane prace klasowe (z tygodniowym wyprzedzeniem),
- odpowiedzi ustne (obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane – obejmujące
materiał określony przez nauczyciela),
- kartkówki (niezapowiedziane – obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane –
obejmujące materiał określony przez nauczyciela),
- aktywność na zajęciach edukacyjnych;
- projekty,
- zadania domowe,
- zeszyt ćwiczeń,
- zeszyt przedmiotowy.
Nauczyciel może odstąpić od którejś z form oceniania, jeśli w danym zespole klasowym nie widzi potrzeby jej stosowania.

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH I KARTKÓWEK
l. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do pracy klasowej lub kartkówki. W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do napisania
sprawdzianu lub kartkówki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Jeśli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu lub kartkówki w t ym terminie
otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Prace klasowe napisane oraz kartkówki napisanie na ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną można poprawić w ciągu 2 tygodni
od oddania sprawdzianu lub kartkówki przez nauczyciela.
III. SKALA PROCENTOWA OCENY PRAC KLASOWYCH I KARTKÓWEK
Prace klasowe oceniane są według następującej skali procentowej:
niedostateczna 0%- 39%
dopuszczająca 40%-59%
dostateczna 60%-70%
dobra 70%-89%
bardzo dobra 90%- 95%
celująca 96%-100%

IV. OCENIANIE WAGOWE
Poszczególne oceny otrzymywane przez ucznia otrzymują następującą wagę:
Sprawdzian – 8
Konkurs (miejsce 1-3) – 8

Kartkówka -5
Udział w konkursie – 5
Odpowiedź ustna – 4
Prezentacja – 4
Zadanie domowe – 3
Aktywność – 3
Praca na lekcji – 3
Zeszyt przedmiotowy – 2

V. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik oraz odrabiać zadanie domowe. Za brak
przygotowania do lekcji (brak zeszytu, książek lub zadania domowego) uczeń otrzymuje „-„. Po zebraniu 3 minusów uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.

