Przedmiotowe Zasady Oceniania Język Angielski
od 02.09.2019
Zasadnicze przepisy regulujące sposób oceniania znajdują się w dokumencie OCENIANIE
WEWNĄTRZSZKOLNE – OW.

The most important.
Na lekcji angielskiego:
•
staraj się komunikować wyłącznie po angielsku. (in English!)
•
miej ze sobą podręcznik (Student's Book), zeszyt ćwiczeń (Workbook), zeszyt
(notebook), piórnik (pencilcase: pen, pencil, glue, scissors…)
•
w zeszycie zapisuj słownictwo, notatki z lekcji, wklejaj kserówki, odrabiaj
pisemne prace domowe
•
w semestrze możesz zgłosić dwa „nieprzygotowania bez usprawiedliwiania” –
brak pracy domowej, książki, zeszytu. Za trzecie wpisywana jest ocena niedostateczna.
•
ucz się słówek! - często są kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji lub z określonej
partii materiału. (kartkówka z ostatniej lekcji może nie być zapowiedziana) Kartkówki
można poprawiać. Ocena wpisywana jest jako kolejna.
•
dbaj o swoją naukę; jeśli wykonasz zadanie lub uznasz, że jest dla Ciebie za
łatwe poproś o dodatkowe zadania; takie zadania są oceniane i mogą podwyższyć
stopień, a na pewno podnoszą znajomość j. angielskiego :)
•
za dobrą pracę na lekcji można otrzymać „+”, za złą „-”; pięć plusów to ocena
bardzo dobra, pięć minusów niedostateczna
•
nie można jeść bez zgody nauczyciela, można pić wodę.
Very important:
•
W ciągu semestru przewidziane są 2-3 testy. Są zapowiedziane z tygodniowym
wyprzedzeniem. Po sprawdzeniu prace są oddawane uczniom do domu.
•
Ocena niedostateczna lub dopuszczająca musi być poprawiona. Ocena
dostateczna lub dobra może być poprawiona.
•
W przypadku nieobecności trzeba napisać test w najbliższym terminie.
•
Unikanie napisania testu dłużej niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły skutkuje
oceną niedostateczną.
•
Każdy uczeń może przygotować pracę dodatkową żeby poprawić ocenę
śródroczną lub roczną.
•
Jeśli chcesz się starać o ocenę bardzo dobrą lub celującą to ucz się regularnie i
wywiązuj się ze wszystkich zadań i prac oraz przygotuj dodatkową pracę – lekturę,
prezentację, film, piosenkę....
•
Wyniki konkursów, egzaminów językowych, są brane pod uwagę przy
wystawianiu oceny rocznej.
•
Wyniki Egzaminów próbnych będą wpisane w Librusie w formie punktów i
procentów i nie będą miały wpływu na ocenę śródroczną ani roczną.)
Last but not least
W terminach ustalonych z nauczycielem odbywają się lekcje typu Teatime, na które
uczniowie przynoszą własne wypieki wraz z przepisem po angielsku (recipe in English).
W trakcie Teatime odbywają się prezentacje, gry lub dyskusje na przygotowany temat.
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