PSO - język angielski
Na lekcjach angielskiego oceniane będą:
zapowiedziane prace klasowe
niezapowiedziane kartkówki (3 ostatnie lekcje: słownictwo, gramatyka)
zadania domowe
praca na lekcji (w parach , grupach)
odpowiedź ustna (3 ostatnie lekcje)
projekty
zadania dodatkowe (nieobowiązkowe)
a) Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i
umiejętności ucznia z zakresu danego działu. Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego
działu. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. Każdą pracę klasową
poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze
zagadnienia z danego działu. Po sprawdzeniu nauczyciel oddaje uczniom prace do wglądu. Rodzic
zapoznać się może z pracą dziecka podczas konsultacji. Nauczyciel przechowuje prace klasowe w
szkole, do czerwcowej rady klasyfikacyjnej.
Zadanie dodatkowe na pracy klasowej jest sprawdzane, gdy uczeń otrzyma przynajmniej 85%
punktów z części obowiązkowej.
b) Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu (3 ostatnie lekcje).
c) Zadanie domowe jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości
zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
d) Prace dodatkowe – można do nich zaliczyć prace wykonywane indywidualnie lub zespołowo.
Oceniając ten rodzaj pracy uczniów, nauczyciel zwraca uwagę m.in. na: poprawność merytoryczną,
estetykę wykonania, wkład pracy, pomysłowość.
e) Projekty- długoterminowe prace wykonywane indywidualnie lub grupowo na zadany lub
samodzielnie wybrany temat, obejmujące planowanie, wykonanie oraz prezentację.
Suma uzyskanych punktów (ocen cząstkowych) jest przeliczana zgodnie z następującym systemem
procentowym:
Procentowo

Ocena

96-100%

celujący (6)

90% - 95%

bardzo dobry (5)

75% - 89%

dobry (4)

50% - 74%

dostateczny (3)

31% - 49%

dopuszczający (2)

0% - 30%

niedostateczny (1)

Na lekcji angielskiego uczeń ma prawo:
a) dwa razy w ciągu półrocza być nieprzygotowanym do zajęć (N). Nieprzygotowaniem jest
nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji i/lub brak pisemnego zadania domowego.
Nieprzygotowanie zgłasza uczeń podchodząc do stolika nauczyciela, zaraz po wejściu do klasy, przed
rozpoczęciem lekcji. Za trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę ndst.
b) dwa razy w ciągu półrocza zgłosić brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych
materiałów uniemożliwiających pełne i aktywne uczestnictwo w lekcji (B). Trzeci i każdy kolejny
brak skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny ndst (brak zeszytu ćwiczeń bądź zeszytu
przedmiotowego, w którym pisemnie powinno być wykonane zadanie domowe, traktuję jako
nieprzygotowanie do zajęć skutkujące otrzymaniem „N” )
c) zgłosić, że nie rozumie danego zagadnienia (nie dotyczy pamięciowej nauki słówek). Uczeń może
wtedy uzyskać pomoc ze strony nauczyciela w umówionym terminie.
d) poprawiać prace klasowe, gdy zdobędzie 50% lub mniej punktów. Poprawę pracy uczeń pisze w
umówionym terminie. Ocena z poprawy jest dopisana do oceny pierwszej uzyskanej przez ucznia i
wstawiana tylko wtedy, gdy jest oceną wyższą od pierwotnej. Wybraną kartkówkę – 2 razy w
półroczu – uczeń może poprawiać w pełnym zakresie punktów, niezależnie od liczby punktów
uzyskanych w pierwszym terminie, w dniu umówionym z nauczycielem. Poprawa pracy klasowej lub
kartkówki odbywa się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania.
e) wykonywać zadania dodatkowe, prace projektowe. Zadania dodatkowe powinny być oddawane na
kartce A4 (lub w innej ustalonej formie) w uzgodnionym terminie. Po terminie prace nie będą
przyjmowane. W przypadku nieobecności ucznia w dniu oddawania pracy dodatkowej, uczeń
powinien dostarczyć ją pierwszego dnia obecności w szkole.
Na lekcji angielskiego uczeń ma obowiązek:
a)być przygotowanym do lekcji: mieć zeszyt przedmiotowy/ kartę pracy z zadaniem domowym,
podręczniki (zawsze je posiadać)
b) zgłaszać nieprzygotowanie lub brak na początku lekcji, zgłoszenie braku zadania domowego w
trakcie lekcji lub pod koniec skutkuje otrzymaniem ndst
c) zapytać o wszystkie zagadnienia leksykalno- gramatyczne, których nie zrozumiał
d) uważać, reagować na polecenia nauczyciela, wykonywać notatki, pracować oraz umożliwiać
swoim zachowaniem pracę innym uczniom i nauczycielowi
e) uzupełnić zaległości w przypadku nieobecności (uzupełnić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń
oraz umówić się na osobny termin kartkówki lub sprawdzianu, jeśli taki miał miejsce).

