Przedmiotowy system oceniania z języków obcych:
niemieckiego, angielskiego, francuskiego
na rok szkolny 2016/2017
1. Ocenie podlegają:
A) umiejętności w zakresie sprawności komunikacyjnych:
• rozumienie ze słuchu
• czytanie ze zrozumieniem
• pisanie
• mówienie
B) tzw. „edukacja kulturalna”:
• prace plastyczno językowe (plakat, album, kartka okolicznościowa,
• zaproszenie itp.)
• prezentacja multimedialna
• referat dotyczący kraju danego obszaru językowego (wygłoszony w języku
• ojczystym)
C) aktywność:
 dodatkowa pozalekcyjna praca uczniów (np. słownik obrazkowy, mapa myśli),
 dodatkowe zadania domowe (np. ćwiczenia, opowiadania)
 praca na lekcji
D) udział w konkursach językowych różnego szczebla.
2. Pomiar umiejętności w zakresie sprawności wymienionych w punkcie 1 odbywa się
poprzez ocenianie:
• odpowiedzi ustnych
• zadań pisemnych, w tym zadań domowych
• kartkówek
• prac klasowych w formie testów (1 – 2 razy w semestrze)
•
3. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy oceniane są zgodnie z obowiązującą skalą
punktowo-procentową.
Szczegółowe kryteria procentowe przypisane do niżej wymienionych form sprawdzania
wiadomości i umiejętności:

zgodność z tematem
wyczerpanie tematu
poprawność językowa
względy formalne
- źródła,
- rozmiar,
- ilość użytych elementów,
- forma,
- język (nomenklatura
przedmiotu)
wkład pracy własnej
suma

plakat / praca plastyczna, film,
prezentacja, referat, prowadzenie
lekcji, scenka i inne.
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Przy ocenie prac pisemnych (list, email itp.) przyjmuje się następujące kryteria:
realizacja treści
40%
spójność i logika
20%
bogactwo językowe
20%
poprawność językowa
20%
4.Uczniowie zdobywają oceny za aktywność systematycznie (maksymalnie 1 ocena w
miesiącu) za działania i prace zainicjowane lub uzgodnione z nauczycielem. Za swoje
działania uczniowie uzyskują oceny lub plusy, i wówczas oceny są ustalane następująco:
• ocena celująca za 6 plusów,
• ocena bardzo dobra za 5 plusów,
• ocena dobra za 4 plusy,
• ocena dostateczna za 3 plusy,
• ocena dopuszczająca za 2 plusy ,
Uczeń może nie wyrazić zgody na wpisanie oceny z aktywności.
5. Ocena z egzaminu próbnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie liczy się do
średniej i jest w związku z tym wpisywana w dzienniku elektronicznym z wagą „0”.
6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru zgodnie
z zapisem w WSO. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia nieprzygotowania przed lekcją.
7. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus, a za trzy minusy ocenę
niedostateczną. W przypadku niezgłoszonego braku zadania domowego, uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny, zgodnie z zapisem WSO. Uczeń
poprawia ocenę na zajęciach pozalekcyjnych w terminie ustalonym z nauczycielem.
9. Śródroczna oraz roczna ocena są ustalane na podstawie średniej ważonej zgodnie z
zapisem w WSO.
10.Ocenom nadaje się następujące wagi:
Waga
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Formy sprawdzania wiedzy
• sprawdziany,
• testy,
• autorskie przygotowanie scenki / filmu,
• zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach wiedzy.
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• ocenianie bieżące (kartkówki, odpowiedzi ustne),
• pisemna praca na lekcji,
• dyktanda,
• badanie wyników nauczania,
• aktywność,
• przygotowanie quizu,
• pamięciowe opanowanie tekstu,
• egzamin próbny na poziomie podstawowym.
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• prace domowe,
• praca w grupach,
• prace z zakresu edukacji kulturalnej,
• zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach z zakresu edukacji
kulturalnej,
• projekt edukacyjny zgodnie z zapisem WSO,

notatki z lekcji / ćwiczenia wykonywane na lekcji

11.W przypadku nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić ocenę z pracy
pisemnej na zajęciach pozalekcyjnych w ciągu 2 tygodni w terminie uzgodnionym
z nauczycielem. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku, uzupełnia ocenę na
najbliższej możliwej lekcji.
12.Nauczyciel może łączyć 2 do 3 kartkówek z takich samych obszarów w jedną ocenę
sumującą, gdzie każda pojedyncza kartkówka oceniana będzie kształtująco (uczeń
otrzyma informację o ilości otrzymanych punktów). Uczeń może poprawić każdą część
kartkówki osobno w ciągu jednego tygodnia (zapisywana jest tylko wyższa uzyskana liczba
punktów) lub ocenę za całość w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania, na zasadach zapisanych w
pkt. 8. PSO. Uczeń ma obowiązek uzupełnić
brakującą ocenę zgodnie z zasadami zapisanymi w pkt. 11. PSO.
13.Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń zgodnie z
wymaganiami nauczyciela. Jeżeli nauczyciel stwierdzi trzykrotnie brak całości lub części
notatki, wystawia ocenę niedostateczną w wadze 1. Ocena uzyskana za minusy nie podlega
poprawie.
14. Uczniowie z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno –pedagogicznej są oceniani
zgodnie z zapisem w rozdziale VII Statutu.

