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Zasady i wymogi oceniania umiejętności komunikacji językowej w mowie i piśmie

-wypowiedzi ustne i zadania polegające na komunikacji z nauczycielem i praca w parach 
(wypowiedzi na konkretny temat, opinie, dialogi sytuacyjne, symulacje językowe) 
poparte słownictwem i strukturami omawianymi na zajęciach

- testy oparte są na materiale zawartym w podręczniku i zagadnieniach omawianych na 
zajęciach (uczniowie informowani są w trakcie zajęć, które zagadnienia mają odnotować 
aby być przygotowanym do testu)

-prezentacja semestralna (ustna)

1. Uczniów obowiązuje przynoszenie podręcznika i przygotowanie zadanej prezentacji w
drugim semestrze. 

2. Uczniowie mogą zgłosić  4 nieprzygotowania na semestr.

3. Każde nieprzygotowanie jest odnotowane w e-dzienniku. Przekroczenie dozwolonej 
liczby nieprzygotowań wpływa na ocenę semestralną ponieważ wpisywane są 
odpowiednio oceny:

- kolejne1-2 np. - 39%
- 3-4 np. -25%
- powyżej 4 np. -0%

4. Wypowiedzi ustne są oceniane według ogólnych zasad (0-100p)

4. O prezentacji w drugim semestrze uczniowie są powiadamiani z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

5. O terminie sprawdzianów pisemnych uczniowie powiadamiani są z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. Oceny ze sprawdzianów liczone są z wagą 3.

6. Jeśli uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu, zabrana zostaje mu praca i otrzymuje on 
z tego sprawdzianu ocenę 0%. 

7. Poprawić można każdą ocenę ze sprawdzianu- w pierwszym umówionym z 
nauczycielem terminie. Oceny ze sprawdzianu i poprawy wpisywane są do e-dziennika 
jako jedna ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna z dwóch w/w prac.

8. Jeżeli uczeń nie stawi się na sprawdzian z powodów usprawiedliwionych zobowiązany
jest zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni w formie uzgodnionej z nauczycielem. 
Jeśli nie zgłosi się w tym terminie- otrzymuje ocenę niedostateczną- 0%



9. Kartkówki obejmują zakres z 2 ostatnich zajęć i są zapowiadane na lekcji 
poprzedzającej następną.  Liczone są z wagą 2 i mogą być przeprowadzane w formie 
pisemnej bądź w postaci zadań ustnych. 

10. Kartkówki nie są poprawiane. Osoba nieobecna w dniu pisania kartkówki 
zobowiązana jest do jej napisania na pierwszej lekcji języka angielskiego na której jest 
obecna, lub w uzgodnionym z nauczycielem najbliższym terminie. Odmowa napisania 
kartkówki jest równoznaczna z notą 0%.  Dotyczy to również kartkówek w formie ustnej.

11. Ocena końcoworoczna liczona jest według proporcji- 50% oceny z pierwszego 
semestru i 50% z drugiego. 

12. Egzamin z wiedzy i umiejętności pod koniec roku w klasach II i III- zgodnie z 
regulaminem szkoły

13. Ocenę roczną uczniowie poprawiać mogą w formie egzaminu sprawdzającego w 
wyznaczonym terminie. 

14. Na lekcjach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i jakichkolwiek 
urządzeń elektronicznych zakłócających zajęcia. Jedyna dopuszczalna sytuacja jest w 
momencie korzystania ze słownika, ale tylko za zgodą nauczyciela .

15. Pod koniec semestru oceniana jest frekwencja uczniów w połączeniu z ich pracą na 
lekcji. Uczniowie, którzy wykazali się 98-100% frekwencją i byli "pozytywnie" aktywni 
na lekcji otrzymują ocenę celującą- 96%. Uczniowie z 90-97% frekwencją otrzymują 
ocenę bardzo dobrą - 85%, a uczniowie z frekwencją ponad 80%- ocenę dobrą- 70%. 
Oceny za frekwencję są rodzajem nagrody dla ucznia i dlatego wpisywane są do e-
dziennika za jego zgodą. 

Prawa i obowiązki ucznia uczestniczącego w zajęciach języka angielskiego

Zgodnie z regulaminem szkoły. 


