ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH
3 Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
Zasady oceniania respektują ustalenia rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jako aktów nadrzędnych.
Ocenianie bieżące
1.

Różne formy pracy ucznia podlegają systematycznej ocenie, od której uczeń się nie uchyla.

2.

Formy pracy podlegające ocenie znajdują się w poniższej tabeli wraz z przypisaną im punktacją.

3.

O przypadkach nie ujętych w zestawieniu rozstrzyga nauczyciel.
ocenianiu podlegają:

punktacja

testy leksykalne, gramatyczne

30 - 35

okresowe sprawdziany wiadomości (po zakończeniu większych działów
programowych –‘unitów’)
ustne i pisemne prace o charakterze maturalnym

30 - 35
25 - 30

krótkie odpowiedzi ustne (z bieżącego materiału)

5 - 10

dłuższe odpowiedzi ustne na przygotowany temat, prezentacje multimedialne

10 - 30

kartkówki sprawdzające opanowanie bieżących wiadomości

10 - 15

proste prace pisemne (list nieformalny, wpis na blogu, email)

10

złożone zadania domowe (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny)

13

praca indywidualna, praca w grupie, wykonanie dodatkowych zadań wyznaczonych
przez nauczyciela
pozalekcyjny i ponadprogramowy udział w olimpiadach i konkursach językowych

5 - 10
20

4.

W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej formie sprawdzianu otrzymuje on 0 punktów. W uzasadnionych
przypadkach nieobecności, nauczyciel wyznacza inny termin pracy uczniowi (poza lekcjami, w szczególności mogą to być
godziny konsultacji nauczyciela).

5.

Pisemne prace oraz prace pisemne o charakterze maturalnym oddawane są przez ucznia w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie. W przypadku oddania pracy po wyznaczonym terminie, praca nie jest sprawdzana i uczeń otrzymuje
0 punktów bez możliwości poprawy. W przypadku nieobecności ucznia w szkole zobowiązany jest on przesłać pracę drogą
elektroniczną na podany przez nauczyciela adres mailowy.

6.

Podczas zajęć każdy uczeń siedzi w oddzielnie, z wyjątkiem zajęć wymagających pracy w parach bądź grupach.

7.

Podczas sprawdzianów, kartkówek, akcji sprawdzających na ławce znajdują się jedynie przybory do pisania i sprawdzian.

8.

Jakakolwiek próba ściągania bądź oszukiwania podczas sprawdzianów i kartkówek skutkuje odebraniem pracy i
otrzymaniem przez ucznia 0 pkt bez możliwości poprawy.

9.

W przypadku stwierdzonej niesamodzielności ucznia – np. plagiaty – częściowe bądź całościowe, nieumiejętność
odtworzenia, przetłumaczenia treści pracy – ocena z pracy wynosi 0 pkt oraz uczeń pozbawiony jest możliwości poprawy
tej oceny.

10. Każdy uczeń zobowiązany jest do przygotowania (indywidualnie/w parach/grupach) prezentacji multimedialnej na ustalony
z nauczycielem temat oraz przedstawienia jej na form klasy.
11. Każdy uczeń w roku szkolnym zobowiązany jest do przeczytania ustalonego z nauczycielem fragmentu literatury w języku
angielskim na wyznaczonym poziomie.
12. Akcje maturalne o charakterze maturalnym są obowiązkowe.
13. Kartkówki mogą mieć formę niezapowiedzianą i ocena otrzymana z tej formy jest oceną ostateczną, bez możliwości
poprawy.
14. Udziały w konkursach na poszczególnych etapach oceniany jest następująco:
Konkursy szkolne:
I miejsce w pierwszym etapie– 20 pkt / II miejsce – 15 pkt / III miejsce – 10 pkt / udział – 5 pkt
Konkursy pozaszkolne:
I miejsce – 35 pkt / II miejsce – 30 pkt / III miejsce – 25 pkt / udział – 20 pkt
15. Oceny nauczyciel wystawia według poniższego przelicznika:
0%

do

45%

– niedostateczny,

powyżej

45%

do

55%

– dopuszczający,

powyżej

55%

do

68%

– dostateczny,

powyżej

68%

do

80%

– dobry,

powyżej

80%

do

90%

– bardzo dobry.

powyżej

90%

do

100%

– celujący

od

16. Powyższe wytyczne uczeń wkleja do zeszytu i składa pod nim czytelny podpis.
podpis ucznia:

podpis rodziców

