Jerzy Bojan
Nauczyciel języka angielskiego

WEWNĄTRZ SZKOLNE OCENIANIE Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
w Zespole Szkół im B. Głowackiego w Proszowicach

Nauczanie języka angielskiego na moich lekcjach odbywa się według programów
wydawnictwa EGIS "Kurs kontynuacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową
podstawą programową od 2012 roku.

Założenia ogólne
1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
2. Prace klasowe są obowiązkowe.
3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
6. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach
lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku
dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z
nauczycielem.
7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej
zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie
przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy
domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi. Liczba nieprzygotowań do zgłoszenia w
semestrze równa się ilości lekcji w danej klasie w tygodniu, np. 5 lekcji tygodniowo =
5 np na semestr.
8. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 7 uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
9. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4-5 ocen (w klasach z
angielskim rozszerzonym 8 ocen), w tym 2 ze sprawdzianów (odpowiednio 3), 2 z
odpowiedzi ustnych (odpowiednio 3) i 1 z zadania domowego (odpowiednio 2)
10. Uczniowie mogą korzystać ze szczęśliwego numerka na zasadach określonych przez
Radę Samorządu Szkolnego
11. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców i na prośbę któregoś z nich motywowana.
12. Dopuszcza się stosowanie znaków + i - w ocenach cząstkowych.
13. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy, za niewykonane zadania
minusy. Zdobycie pięciu plusów jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą.
14. Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować maksymalnie materiał z trzech
ostatnich lekcji. Mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i obejmować całą
klasę, jedną z grup lub tylko wybrane osoby z klasy / grupy. W przypadku

zapowiedzianych kartkówek materiał może obejmować więcej niż trzy ostatnie lekcje.
Dokładny zakres nauczyciel podaje do wiadomości na tydzień przed pisaniem
kartkówki.
15. Prace pisemne są archiwizowane do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu
w szkole na prośbę ucznia lub jego rodziców.
16. Zadania domowe, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są dla ucznia
obowiązkowe. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej,
kartkówki, sprawdzianu itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. Za brak pracy domowej
uczeń także otrzymuje ocenę niedostateczną.
17. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i
innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy
stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej.

Założenia szczegółowe
Ocenianie
Oceny z j. angielskiego wystawiane są z:
a. odpowiedzi ustnych
b. odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówki); sprawdzianów (zapowiadanych na 1
tydzień lub wcześniej przed terminem sprawdzianu)
c. zadań domowych pisemnych i ustnych,
d. aktywności na lekcjach,

ODPOWIEDŹ USTNA ( referat)
W grupach z podstawowym angielskim uczniowie układają referaty minimum 1 raz w
semestrze. W grupach z angielskim rozszerzonym 2, 3 razy w semestrze.
Podstawą oceny za odpowiedź ustną stanowi pełna i samodzielna odpowiedź ucznia
na zadany wcześniej temat.
Oceniana będzie przede wszystkim trafna argumentacja i logika wypowiedzi, a także
znajomość słownictwa, gramatyki, wymowa, umiejętność odpowiadania na zadawane
pytania.
Termin odpowiedzi ustnej jest znany uczniowi.

PRACE PISEMNE
W grupach z angielskim podstawowym uczniowie piszą minimum 3 sprawdziany w
semestrze i 2 kartkówki gramatyczne. W grupach z angielskim rozszerzonym 4 sprawdziany i
3 kartkówki gramatyczne w semestrze.
SPRAWDZIANY
Uczniowie piszą sprawdzian po każdym przerobionym rozdziale. Na sprawdzianie
zawsze znajdują się TYLKO ćwiczenia i słownictwo z danego rozdziału które zostały
wcześniej wytłumaczone przez nauczyciela i zrobione na lekcji. Na sprawdzianie nie znajdują
się ćwiczenia spoza rozdziału.
Sprawdzian oraz jego zakres zapowiadany jest z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Nauczyciel informację o pracy klasowej zapisuje w dzienniku.

Dla sprawdzianów przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę
szkolną:

















Od 0 do 15 % punktów – ocena niedostateczna z wykrzyknikiem 1!
Od 15 do 35% punktów – ocena niedostateczna
1
Od 35% punktów – ocena niedostateczna plus
+1
Od 40% punktów – ocena dopuszczająca minus
-2
Od 43% punktów – ocena dopuszczająca
2
Od 47% punktów – ocena dopuszczająca plus
+2
Od 50% punktów – ocena dostateczna minus
-3
Od 53% punktów – ocena dostateczna
3
Od 57% punktów – ocena dostateczna plus
+3
Od 66% punktów – ocena dobra minus
-4
Od 69% punktów – ocena dobra
4
Od 78% punktów – ocena dobra plus
+4
Od 81% punktów – ocena bardzo dobra minus
-5
Od 83% punktów – ocena bardzo dobra
5
Od 93% punktów – ocena bardzo dobra plus
+5
Od 96% punktów – ocena celująca minus
-6
 Od 100% punktów – ocena celująca
6
KARTKÓWKI
Kartkówki dotyczą materiału gramatycznego który zazwyczaj znajduje się na końcu
podręczników do nauki angielskiego. Uczniowie piszą kartkówki po każdym
przerobionym osobnym dziale gramatycznym. Na kartkówce dla uczniów z poziomu
podstawowego znajdują się ćwiczenia TYLKO z podręcznika używanego na lekcjach. Dla
uczniów z poziomu rozszerzonego przewidziane są dodatkowe ćwiczenia z innych źródeł
ale znanych uczniom i rozwiązywanych wcześniej samodzielnie przez uczniów.
Dla kartkówek gramatycznych przyjmuje się następującą skale oceniania:
od















Od 0 do 20 % punktów – ocena niedostateczna z wykrzyknikiem 1!
Od 20 do 40% punktów – ocena niedostateczna
1
Od 40 do 45% punktów – ocena niedostateczna plus +1
Od 45% punktów – ocena dopuszczająca minus
-2
Od 50% punktów – ocena dopuszczająca
2
Od 55% punktów – ocena dopuszczająca plus
+2
Od 60% punktów – ocena dostateczna minus
-3
Od 65% punktów – ocena dostateczna
3
Od 70% punktów – ocena dostateczna plus
+3
Od 75% punktów – ocena dobra minus
-4
Od 80% punktów – ocena dobra
4
Od 85% punktów – ocena dobra plus
+4
Od 90% punktów – ocena bardzo dobra minus
-5
Od 95% punktów – ocena bardzo dobra
5

Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe, w razie nieobecności z przyczyn losowych lub
wagarów uczeń pisze sprawdzian lub kartkówkę w wariancie drugim na następnej lekcji.

Jeśli uczeń otrzyma kilka ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i kartkówek, musi
poprawić połowę z nich czyli 50%. Np. mając 4 oceny niedostateczne ze sprawdzianów, musi
poprawić 2 z nich. Brak poprawy tych ocen może skutkować oceną niedostateczną na semestr
pierwszy lub koniec roku szkolnego.

PRACE DOMOWE PISEMNE
Każdy uczeń będzie odpowiadał z pisemnego zadania domowego od 1 do 4 razy w
semestrze. Ocena w tej kategorii odnosi się do tego co uczeń przygotował w postaci pisemnej
pod postacią wykonanych ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w książce ćwiczeń lub
osobnych zadań w zeszycie (np. listów, tłumaczeń i innych tekstów). Pod uwagę będzie brane
to w jakim stopniu poprawności uczeń wykonał zadania domowe.
Ocena dopuszczająca (lub wyższa) w tej kategorii będzie wystawiana tylko wtedy gdy
uczeń posiada 50 % rozwiązanych zadań.
Nauczyciel może wystawić ocenę za pracę domową na lekcji lub też po zebraniu i
sprawdzeniu prac w domu.
Zeszyt przedmiotowy nie będzie oceniany.

PRACA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA LEKCJI
Oceniane jest samodzielne zgłaszanie się ucznia w czasie lekcji w celu udzielenia
odpowiedzi, poprawienia odpowiedzi kolegi / koleżanki, zgłoszenia zauważonego błędu itp.
Nauczyciel ocenia także pracę uczniów w czasie lekcji (tj. bez samodzielnego ich zgłaszania
się) – i chodzi tu nie tylko o indywidualną pracę ale także pracę w parach czy grupach.
W obu wyżej wymienionych przypadkach aktywność jest odnotowywana (tylko w notatkach
nauczyciela) za pomocą plusa ( + ). Ilość plusów przeliczana jest na ocenę według
następującej tabelki:
Ilość plusów
5 i więcej

Ocena
Bdb/cel

Nauczyciel nie będzie wstawiał plusów za aktywność na każdej lekcji. Będzie
obserwował pracę uczniów na wszystkich lekcjach, dlatego też uczniowie powinni być
aktywni na wszystkich lekcjach a nie tylko na lekcjach w danym tygodniu czy też dopiero w
miesiącu poprzedzającym wystawienie ocen.
Za powtarzający się brak podręcznika, zeszytu, książki ćwiczeń, podpowiadanie na
lekcji, przeszkadzanie innym w pracy itp. nauczyciel może zadać uczniowi pracę dodatkową
zwaną extra homework, najczęściej tłumaczenie na język polski kawałka tekstu lub
pojedynczego ćwiczenia. Sprawdzenie zadania dodatkowego odbywa się na następnych
lekcjach. Za nieposiadanie zadania uczeń otrzymuje minus. Przeliczanie minusów na oceny
odbywa się na tych samych zasadach co przeliczanie plusów, ale dotyczy oceny ndst.

Premia za niezgłoszenie nieprzygotowania
Jeśli w ciągu semestru uczeń ani razu nie zgłosi nieprzygotowania, otrzymuje na koniec
dodatkową ocenę cząstkową bdb. Zgłoszenie choć jednego nieprzygotowania powoduje utratę
tej premii.

Wystawianie ocen na koniec semestru pierwszego lub koniec roku szkolnego
Przy wystawianiu oceny kończącej pierwszy semestr i na zakończenie roku szkolnego
uwzględnia się zasadę ważenia ocen.
Na zakończenie roku szkolnego sumowane są oceny końcowe z obu semestrów. Ich łączna
waga stanowi o ocenie rocznej.
Sprawdziany, kartkówki
Zadania domowe pisemne
Zadania domowe ustne, referaty
Aktywność
Niezgłoszenie np.

waga 2
waga 1
waga 1
waga 1
waga 1

Plusy przy ocenach cząstkowych przeliczane są na 0.25 np. 3+ to 3,25
Minusy przeliczane są na 0,25 np. 3- to 2,75
Do liczenia ocen ważonych używany jest wzór:
(oceny) x waga = ocena semestralna
suma wag
Uczeń, który uzyska wagę:






1,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dopuszczającą
2,75 – ocenę dostateczną,
3,80 – ocenę dobrą,
4,85 – ocenę bardzo dobrą,
5.90 – ocenę celującą

Uczniowie którzy uzyskują łączną wagę poniżej 1,70 za pierwszy i drugi semestr muszą
zaliczyć sprawdzian poprawkowy. Materiał do sprawdzianu ustalany jest indywidualnie w
zależności od podręcznika, poziomu grupy, ocen ważonych semestralnych, ocen cząstkowych
itp. Niezdanie sprawdzianu poprawkowego skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny ndst na
koniec roku szkolnego.
Uczniowie z wyższymi wagami ocen mogą, jeśli chcą, ubiegać się o podwyższenie oceny,
według zasad określonych w statucie szkoły.

