
Zasady obowiązujące na lekcjach języka angielskiego.

1. Uczeń nie spóźnia się na lekcję.

2. Jest przygotowany do każdej lekcji, ma zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory
szkolne i zadanie.

3. W trakcie lekcji nie spożywa posiłków, nie pije, ma wyłączony telefon 
komórkowy, przestrzega dyscypliny.

4. Dwa razy w okresie może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 
zapowiedzianego sprawdzianu) lub brak zadania domowego. Kolejne braki zadania lub
nieprzygotowanie będzie ocenione na ocenę niedostateczną.

5. Nieprzygotowanie lub brak zadania należy zgłosić na początku lekcji.

6. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia:

Sprawdziany – po zakończeniu każdego rozdziału
Kartkówki – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów z trzech ostatnich lekcji
lub z wyznaczonej partii materiału
Odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału
Zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe
Prace projektowe
Czytanie
Zeszyt przedmiotowy
Zeszyt ćwiczeń
Aktywność na lekcjach – system znaków +/- (5 znaków + to ocena bdb, 5 znaków – to ndst.)

7. Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie 
nieobecni w dniu sprawdzianu mają obowiązek w ciągu dwóch tygodni po powrocie do 
szkoły go zaliczyć.

8. Sprawdziany i kartkówki będą oceniane wg następującej skali procentowej:

41-50% – stopień dopuszczający
51-75% – stopień dostateczny
76-90% – stopień dobry
91-99% – stopień bardzo dobry
100%    -  stopień celujący

9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę  ze sprawdzianu do dwóch tygodni od otrzymania 
oceny. 

10. Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej zostanie
przyłapana na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu z innych 
niedozwolonych form pomocy (ściąg) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 
poprawy.



11. Wszystkie oceny w dzienniku są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny okresowej lub
końcoworocznej. Oceny z poszczególnych form aktywności ucznia mają różną wagę, 
wartość. Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek i z odpowiedzi. 
Pozostałe oceny mają mniejszą wagę. Ocena końcowa nie jest to średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych.

12. Uczeń jest oceniany zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie
internetowej szkoły.

13. Przy ocenie zadań domowych ucznia (m.in. zadania w zeszycie ćwiczeń) brane pod 
uwagę będą np. dokładność wykonania, poprawność ortograficzna i gramatyczna, dobór
materiału leksykalnego, wysiłek ucznia włożony w pracę, estetyka, a przed wszystkim 
samodzielność wykonania.

14. Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: płynność i skuteczność 
komunikacji, poprawność fonetyczną (wymowę), dobór materiału językowego ( leksykalnego
i gramatycznego).

15. Uczeń ma prawo rozszerzać i rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności, a 
także liczyć na pomoc nauczyciela.


