KARTA OCENIANIA – JĘZYK ANGIELSKI – r. szk. 2020/21
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr JOANNA DRYNKOWSKA
KLASA: VI A
PODRĘCZNIK: STEPS PLUS KL.6
wyd. Oxford University Press
Nr MEN 800/3/2018
UCZNIOWIE POWINNI POSIADAĆ:
 książkę, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy-uczeń jest zobowiązany posiadać na każdej
lekcji
 teczkę (przeznaczona na testy i prace pisemne - na stałe znajduje się w szkole)
 przybory do rysowania, klej, nożyczki, itp.(w ramach potrzeb).
OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
TESTY
3 - 4 razy w semestrze
SPRAWDZIANY
3 - 4 razy w semestrze
SPRAWDZIAN – SŁUCHANIE I CZYTANIE
1 raz w semestrze
TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM
PROJEKTY / ZAD. PISEMNE
2 razy w semestrze
(indywidualnie / w grupie)
WYPOWIEDŻ USTNA
2 razy w semestrze
ĆWICZENIA/ ZADANIA DOMOWE
3 - 4 razy w semestrze
AKTYWNOŚĆ / PRACA NA LEKCJI
według potrzeb
(indywidualnie / w grupie)
PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
według potrzeb











waga 4
waga 4
waga 4
waga 3
waga 3
waga 2
waga 3
waga 1

Ocena śródroczna i roczna wystawiane są wg średniej ważonej.
Uczeń może być nieprzygotowany (brak zeszytu, podręcznika) do lekcji trzy razy
w semestrze, za każdy następny raz uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.
Ponadto na koniec semestru: 0 braków w semestrze – 6, 1 brak – 5, 2-3 braki – 4.
Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany ( brak zadania, projektu, itp. ) w wyznaczonym
terminie otrzymuje ocenę niedostateczną; jeśli uczeń wywiąże się z zadania
w kolejnym terminie ocena zostaje poprawiona.
Uczeń jest zawsze informowany z wyprzedzeniem o terminach sprawdzania
wiadomości i umiejętności.
Uczeń musi zaliczyć testy i sprawdziany, na których był nieobecny. Termin zaliczenia
testu lub sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem. Zaliczenie zaległych testów
i sprawdzianów odbywa się na zajęciach dodatkowych. Testy, nie zaliczone do końca
półrocza, traktowane będą jak ocena niedostateczna.
Uczeń może poprawiać oceny na warunkach i w terminie ustalonym z nauczycielem,
do poprawy oceny z testu można podejść tylko raz.
Nauczyciel w momencie wystawienia oceny uzasadnia ją uczniowi ustnie.
Testy, sprawdziany i prace pisemne uczeń zawsze otrzymuje do wglądu w momencie
wpisywania oceny. Ponadto ma do nich wgląd na każdej lekcji.
Oceny ucznia są uzasadniane rodzicom ustnie podczas konsultacji i spotkań
indywidualnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.



Testy, sprawdziany i prace pisemne są udostępniane rodzicom podczas konsultacji
i spotkań indywidualnych. W innych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu
z nauczycielem.
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IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr JOANNA DRYNKOWSKA



KLASA: IV a
PODRĘCZNIK: STEPS PLUS KL.4
wyd. Oxford University Press
Nr MEN 800/1/2017
UCZNIOWIE POWINNI POSIADAĆ:
 książkę, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy-uczeń jest zobowiązany
posiadać na każdej lekcji
 teczkę (przeznaczona na testy i prace pisemne - na stałe znajduje się
w szkole)
 przybory do rysowania, klej, nożyczki, itp.(w ramach potrzeb).
OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
TESTY
3 - 4 razy w semestrze
SPRAWDZIANY
3 - 4 razy w semestrze
SPRAWDZIAN – SŁUCHANIE I CZYTANIE
1 raz w semestrze
TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM
PROJEKTY (indywidualnie /w grupie)
2 razy w semestrze
WYPOWIEDŻ USTNA
2 razy w semestrze
ĆWICZENIA / ZAD. DOMOWE
3 - 4 razy w semestrze
AKTYWNOŚĆ/ PRACA NA LEKCJI
według potrzeb
(indywidualnie /w grupie)
PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
według potrzeb







WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA
ROCZNEJ OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
1.

2.




Uczeń może być nieprzygotowany (brak zeszytu, podręcznika) do lekcji
trzy razy w semestrze, za każdy następny raz uczeń otrzyma ocenę
niedostateczną. Ponadto na koniec semestru: 0 braków w semestrze – 6,
1 brak – 5, 2-3 braki – 4.
Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany ( brak zadania, projektu, itp. )
w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną; jeśli uczeń
wywiąże się z zadania w kolejnym terminie ocena zostaje poprawiona.

Uczeń jest zawsze informowany z wyprzedzeniem o terminach
sprawdzania wiadomości i umiejętności.
Uczeń musi zaliczyć testy i sprawdziany, na których był nieobecny.
Termin zaliczenia testu lub sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem.
Zaliczenie zaległych testów i sprawdzianów odbywa się na zajęciach
dodatkowych. Testy, nie zaliczone do końca semestru, traktowane będą
jak ocena niedostateczna.
Uczeń może poprawiać oceny na warunkach i w terminie ustalonym
z nauczycielem, do poprawy oceny z testu można podejść tylko raz.
Nauczyciel w momencie wystawienia oceny uzasadnia ją uczniowi
ustnie.
Testy, sprawdziany i prace pisemne uczeń zawsze otrzymuje do wglądu
w momencie wpisywania oceny. Ponadto ma do nich wgląd na każdej
lekcji.
Oceny ucznia są uzasadniane rodzicom ustnie podczas konsultacji
i spotkań indywidualnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,
co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
Testy, sprawdziany i prace pisemne są udostępniane rodzicom podczas
konsultacji i spotkań indywidualnych. W innych sytuacjach
po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

3.

4.

Rodzice zgłaszają pisemnie nauczycielowi języka angielskiego chęć
uzyskania przez ucznia wyższej niż proponowana rocznej oceny z języka
angielskiego, w terminie do 7 dni od daty zebrania, na którym rodzice
zostali poinformowani o proponowanych ocenach rocznych.
Nauczyciel wyznacza termin testu sprawdzającego wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań programowych w danym roku
szkolnym. O wyznaczonym terminie testu informuje ucznia i jego
rodziców pisemnie.
Zadania składające się na test sprawdzający przygotowują nauczyciele
języka angielskiego w oparciu o wymagania programowe zrealizowane
w danym roku szkolnym. Test oceniany jest według skali procentowej
określonej w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem).
Ostateczna ocena proponowana z przedmiotu jest oceną uzyskaną z testu
sprawdzającego.

