Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Radzionkowie
Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:









testy i sprawdziany
waga 3
kartkówki
waga 2
odpowiedzi ustne
waga 2
zadania domowe
waga 1
wypowiedzi pisemne
waga 1
aktywność na zajęciach
waga 1
projekty dodatkowe
waga 2 lub 3 w zależności od trudności wykonania
sukcesy w konkursach i olimpiadach
waga 3 lub 4 (ogólnopolskie)

Praca pisemna w formie testu :
 zapowiedziana jest z tygodniowym wyprzedzeniem
 obejmuje cały rozdział
 poprzedzona jest lekcją powtórzeniową
Praca pisemna w formie kartkówki:
 nie musi być zapowiedziana wcześniej
 obejmuje maksymalnie 3 lekcje
Oceniając wypowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę:
 dobór słownictwa
 poprawność gramatyczną
 poprawność ortograficzną i interpunkcyjną
 skuteczność komunikacyjną
Odpowiedź ustna:
obejmuje trzy ostatnie lekcje i może być przeprowadzona w formie odpowiedzi na pytania,
udziału w dialogu, formułowaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat. Nauczyciel
wymaga od ucznia znajomości podstawowych zwrotów komunikacyjnych jeśli zostały
wprowadzone w ciągu trwania nauki, pomimo, iż odbyło się to wcześniej niż założone 3
lekcje do tyłu (przedstawianie się, odpowiedzi na proste pytania o samopoczucie, pogodę,
dane osobowe itp.).
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:
 płynność i skuteczność komunikacji
 poprawność wymowy
 dobór słownictwa
 poprawność gramatyczną
Inne prace pisemne np. projekty:
W przypadku oceniania prac domowych takich jak projekty oprócz poprawności
gramatycznej brana jest pod uwagę pomysłowość, kreatywność oraz estetyka.
i wkład pracy.

Kryteria oceniania testów, sprawdzianów i kartkówek
Punktacja do sprawdzianów i wszystkich prac pisemnych jest ustalana wg następującej skali
procentowej;
Ocena celująca: 100%
Ocena bardzo dobra: 99-90%
Ocena dobra: 74-89%
Dostateczna: 50-73%
Dopuszczająca : 40-49%
Istnieje możliwość przyznawania plusów i minusów, jeżeli ocena jest na pograniczu dwóch
ocen.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wyrażane są następującymi stopniami:
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1

Postanowienia:
 Nauczyciel wymaga od ucznia znajomości wprowadzonych podstawowych struktur
gramatyczno - leksykalnych na każdej lekcji.
 Testy i sprawdziany są elementami obowiązkowymi.
 W wypadku, gdy uczeń nie pisał testu i usprawiedliwił swoją nieobecność powinien
napisać pracę po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Uczeń, który bez
usprawiedliwienia nie stawi się w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 Osoba, która zostanie przyłapana na odpisywaniu od kolegi lub koleżanki lub korzystaniu
z innych niedozwolonych form pomocy (ściąg, zeszytów, książek) otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy oceny.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej (za wyjątkiem sytuacji opisanej w
punkcie poprzednim). Nie można dwukrotnie poprawiać oceny. Ocena może być
poprawiona w terminie ustalonym przez nauczyciela. Dopuszcza się możliwość
poprawiania ocen dopuszczających i dostatecznych. Nie można poprawiać oceny bardzo
dobrej.
 Uczeń dostaje poprawione prace (testy, kartkówki, wypracowania itp.) do ręki, błędy i
problemy są omawiane. Uczeń nie zabiera prac do domu (za wyjątkiem kartkówek).
Nauczyciel jest zobowiązany pokazać wszystkie prace ucznia jeśli zostanie o to
poproszony przez rodzica. Odbywa się to w szkole. Na koniec semestru i roku szkolnego
nie przewiduje się zaliczania materiału w celu podwyższenia stopnia.

Ponadto uczeń zobowiązany jest:






Prowadzić starannie zeszyt przedmiotowy
Posiadać potrzebne pomoce naukowe
Uczęszczać na lekcje i brać w nich czynny udział
Odrabiać zadania domowe
Nie unikać sprawdzianów i kartkówek

Uwagi końcowe:
 Najważniejsze są oceny z prac kontrolnych: testów i sprawdzianów (waga 3), kartkówek
oraz odpowiedzi (waga 2)
 Ocena końcowa oraz semestralna jest wynikiem średniej wszystkich ocen.
 Brak zadania domowego odnotowywany jest w dzienniku za pomocą ‘minusa’. Za
trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. ‘Plus’ można otrzymać za aktywność
na lekcji lub odrobienie prac dodatkowych. Pięć plusów w dzienniku oznacza ocenę
bardzo dobrą ( w klasie IV wystarczą trzy plusy)
 Uczeń ma prawo odwołać się od oceny na podstawie regulaminu

mgr Adam Staś
mgr Iwona Bem
mgr Agnieszka Jochlik

