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1. Na zajęcia przynieś podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń (jeśli go otrzymałeś).
2. Podręcznik koniecznie musisz owinąć, nie możesz też po nim pisać! jeśli załączono do niego płytę ona
również podlegazwrotowi na koniec roku szkolnego.
3. Oceniam Cię na podstawie Twoich wypowiedzi (3 ostatnie lekcje), zadań domowych, sprawdzianów
(zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), testów (zapowiedziane z dwutygodniowym
wyprzedzeniem), kartkówek (3 ostatnie lekcje), pracy na lekcji.
4. 5 plusów zdobytych za aktywność na lekcji to ocena bardzo dobra
5. W ciągu semestru możesz 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie zgłoś na początku
lekcji, nie w momencie wywołania do odpowiedzi. Oczywiście musisz nadrobić ten materiał. Zanotuj
nieprzygotowanie w zeszycie i poproś nauczyciela o podpis.
6. Jeśli wykorzystasz swoje nieprzygotowania to każdy kolejny brak zadania lub podręcznika/zeszytu oznacza
minus - 2 minusy to ocena niedostateczna.
7. Uwaga - jeśli nie słuchasz podczas lekcji to również możesz otrzymać minus, np. jeśli rozmawiasz i nie
słyszałeś pytania jakie zadałam/-łem – 3 takie minusy to ocena niedostateczna za pracę na lekcji.
8. Kartkówki nie podlegają poprawie! Termin poprawy lub pierwszego zaliczenia testu w przypadku dłuższej,
usprawiedliwionej nieobecności, ustalasz z nauczycielem.
9. Jeśli jesteś nieobecny tylko na lekcji języka obcego nie ustalam z Tobą terminu, piszesz test np. od razu na
kolejnej lekcji.
10. Jeśli zostaniesz przyłapany na ściąganiu skutkuje to oceną niedostateczną.
11. Jeżeli na koniec I semestru otrzymasz ocenę niedostateczną, to w drugim semestrze musisz poprawić tę
ocenę w przeciągu pierwszych dwóch tygodni. Jeśli tego nie zrobisz musisz zdobyć ocenę co najmniej
dostateczną na koniec II semestru, by uzyskać promocję do następnej klasy.
12. Ocena semestralna i końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej!
13. Jeśli zdarzy Ci się otrzymać ode mnie karne zadanie domowe to jego brak zawsze oznacza ocenę
niedostateczną.

WARTOŚĆ OCEN DO OCENY KOŃCOWEJ:
Testy (co najmniej 2 rozdziały)
Sprawdziany
Prezentacje
Odpowiedź
Słuchanie/czytanie
Praca na lekcji/aktywność
Prace pisemne (zad.dom.)
Kartkówki

OCENA KOŃCOWA:
2 - 2,7
2,75 - 3,7
3,75 - 4,7
4,75 – 5,4
5,5≥

dopuszczajacy
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

3
2 lub 3
2
1 lub 2
1
1
1 lub 2
1 lub 2

OCENA PRAC PISEMNYCH:

0-30%
31-50%
51-70%
71-90%
91-98%
99-100%

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

