ZASADY PRACY I OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Bardzo proszę - przychodź punktualnie na lekcje. Przynoś z sobą podręcznik, zeszyt,
uzupełnione ćwiczenia oraz zadanie domowe. Jeśli jednak zdarzy się, że zapomnisz spakować
książkę, ćwiczenia lub zeszyt albo nie przygotujesz się do zajęć, zgłoś to niezwłocznie przed
dzwonkiem na lekcję. Postaraj się także we własnym zakresie, np. skopiować potrzebne strony
podręcznika, aby móc aktywnie uczestniczyć w lekcji.
Twoje nieprzygotowanie do zajęć odnotowane zostanie w dzienniku jako „np.” Masz prawo
do dwukrotnego nieprzygotowania. Trzecie zamienia dwa wcześniejsze w jedynkę.
Brak podręczników lub zadania, to w dzienniku „bz”. Możesz zgłosić dwa razy „bez
podręcznika/zadania”, trzecie zamienia dwa wcześniejsze w jedynkę.
Bądź aktywny na lekcji, zgłaszaj się do odpowiedzi, pokaż swoje zaangażowanie. Twoja
pozytywna postawa nagradzana będzie plusami. Trzy z nich to piątka w dzienniku. Niestety są
także minusy. Możesz je otrzymać jeśli nie uczestniczysz aktywnie w lekcji. Trzy minusy to
jedynka.
Wszystkie poprawione i ocenione kartkówki oraz sprawdziany rozdawane są na lekcji. W
wyjątkowych wypadkach mogą zostać zatrzymane do najbliższego zebrania, do wglądu rodziców.
Pamiętaj, jeśli nie było Cię w szkole i nie pisałeś kartkówki (ok. 4 w semestrze) lub sprawdzianu
(ok. 3 w semestrze), Twoim obowiązkiem jest samodzielne nadrobienie przerabianego podczas
Twojej nieobecności materiału oraz zaliczenie niepisanych prac kontrolnych. Masz na to (w
wypadku choroby) dwa tygodnie. Oceny poniżej dobrej możesz poprawić w dodatkowym terminie
ustalonym z nauczycielem. Piątek i czwórek nie poprawiamy!
Jeśli Twoja ocena śródroczna lub roczna waha się pomiędzy 3/4, 4/5, 5/6 możesz otrzymać
wyższą notę po zaliczeniu materiału wyznaczonego przez nauczyciela. Jeśli chcesz podwyższyć
ocenę o cały stopień np. z dwójki na trójkę, konieczny będzie do napisania test na wyższą ocenę.
Otrzymane przez Ciebie oceny maja następującą wagę:
- test lub inna duża praca kontrolna – 3
- odpowiedź ustna, prezentacja – 2
- czytanie, nauka wierszyka – 1
Warunkiem otrzymania śródrocznej i rocznej oceny dopuszczającej jest pięćdziesięcioprocentowa
obecność na lekcji oraz czynny udział w zajęciach.
Pamiętaj, że jesteś oceniany na podstawie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Twoja ocena
śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej wynikającej z ocen cząstkowych,
Twojego wysiłku, zaangażowania, pracy i postawy na lekcji.
- ocena celująca (6)
- ocena bardzo dobra (5)
- ocena dobra (4)
- ocena dostateczna (3)
- ocena dopuszczająca (2)
- ocena niedostateczna (1)

od 5,60 – 6,0
od 4,75 – 5,59
od 3,75 – 4,74
od 2,75 – 3,74
od 1,75 – 2,74
od 0 – 1,74

