GIMNAZJUM W SIKIERCZYNIE

Przedmiotowy System Oceniania
z języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum w Siekierczynie
Obowiązuje podręcznik oraz ćwiczenie: New Exam Connections 1 (klasa 1 i 2) lub
2 (klasa 2 i 3)
-

Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym
systemem oceniania.

-

Kontrola i ocena stopnia materiału obejmuje materiał, który został opracowany na
lekcjach.

-

Skala ocen jest zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

-

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie
całego semestru. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

-

Ocena końcowo roczna wystawiana jest w oparciu o obie oceny semestralne.

- Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania
przyczyny, z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej prac pisemnych i powtórek materiału z
danego rozdziału. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji.
-

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który powinien być
prowadzony systematycznie i starannie. W przypadku nieobecności w szkole zeszyt
należy uzupełnić. Zeszyt podlega ocenie.

-

W przypadku dłuższej nieobecności, usprawiedliwionej przez rodziców, terminy
sprawdzania wiadomości są uzgadniane z nauczycielem. Uczeń otrzymuje określony
limit czasu na uzupełnienie braków. Uczeń nie może być zwolniony z opanowania
niektórych partii materiału.

-

Ustala się następującą ważność form aktywności na zajęciach: odpowiedź ustna,
kartkówka, praca domowa, aktywność na zajęciach i inne (np. referat, projekt).

Kartkówki
-

Kartkówki

nie

muszą

być

zapowiadane.

W

przypadku

zapowiedzianej

i niezapowiedzianej kartkówki materiał obejmuje do 3 lekcji wstecz.
-

Można poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki niezapowiedzianej. Poprawa
odbywa się tylko raz (w ustalonym przez nauczyciela i ucznia terminie w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania kartkówki). Jeśli uczeń nie przystąpi do kartkówki w
wyznaczonym terminie traci szansę na jej poprawę. Nieprzystąpienie do poprawy
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odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym.
-

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia, praca zostaje odebrana
uczniowi i oceniona na ocenę niedostateczną.
Skala ocen
powyżej 90% - bardzo dobry
75% - dobry
55% - dostateczny
35- 40% - dopuszczający

Odpowiedzi ustne
- Uczeń w ciągu semestru musi otrzymać minimum 1 ocenę z odpowiedzi ustnej.
-

Materiał sprawdzany w trakcie odpowiedzi ustnej obejmuje do 3 lekcji wstecz.

-

Można poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej. Poprawa odbywa się tylko
raz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.

-

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi ustnej, odpytywanie zostaje
przerwane a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Aktywność na lekcji oraz braki
-

Aktywność ucznia jest odnotowywana za pomocą +. 3 plusy zamieniane są na ocenę
bardzo dobrą z aktywności.

-

Za pierwszy i drugi brak (zeszytu, podręcznika, ćwiczeń oraz zadania domowego) uczeń
otrzymuje minusa, a za trzeci ocenę niedostateczną.

Poprawa oceny niedostatecznej semestralnej
-

Wraz z informacją o zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń otrzymuje zagadnienia
gramatyczno-leksykalne w celu poprawy tej oceny.

-

Jeśli uczeń dostanie ocenę niedostateczną za I semestr to musi ją poprawić aby móc
otrzymać ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego. Nieprzekraczalny termin
poprawy ustala nauczyciel i informuje o tym ucznia i jego wychowawcę.

-

W przypadku braku poprawy lub niewystarczającej poprawy cząstkowych ocen
niedostatecznych w ciągu semestru, uczeń ma możliwość napisania testu, obejmującego
materiał gramatyczno-leksykalny z całego semestru. Warunkiem zdania testu i
otrzymania oceny dopuszczającej jest uzyskanie 50 % punktów.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny wymienione są w załączniku do niniejszego
PSO.
Małgorzata Pająk-Woś
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