Wymagania edukacyjne PSO: Język Angielski
1. Co będzie oceniane?
W ciągu całego roku szkolnego postępy uczniów oceniane będą w
następujących kategoriach: umiejętności komunikacyjne, opanowanie
słownictwa, struktur i zagadnień gramatycznych, rozumienie ze słuchu
i tekstu czytanego, prace dodatkowe i integrujące różne
umiejętności, zaangażowanie ucznia, wkład pracy, aktywność na
zajęciach oraz systematyczność pracy.
2. Formy i sposób oceniania
 Oceny cząstkowe można otrzymać za:
o Testy (zapowiedziane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, obejmujące większą partię materiału)
o kartkówki – zapowiedziane i niezapowiedziane
o prace domowe
o prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń
o prace pisemne przygotowywane na lekcjach bądź w domu,
o odpowiedź ustną w ramach pracy na lekcji lub jako zadana
praca domowa,
o prace dodatkowe, projektowe
o aktywność (prawidłowe i samodzielne wykonanie zadań, dobre
wypełnianie zadań powierzonych podczas pracy w grupie)
o czytanie
 Uczniowie pracują systematycznie przez cały rok szkolny.
Ocena półroczna i końcoworoczna jest ustalana na podstawie
wszystkich ocen cząstkowych i jest odzwierciedleniem pracy
ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 Pod uwagę brane są ważne zaświadczenia z poradni wystawione
uczniom z dysfunkcjami np. dysleksją. Zaświadczenie bądź jego
kopię należy przedłożyć nauczycielowi na początku roku
szkolnego.

 Pisemne sprawdziany, testy i oceniane będą zgodnie z
następującą skalą:
0 – 29 % ocena niedostateczna
30–49 % ocena dopuszczająca
69 – 50 % ocena dostateczna
70 – 84 % ocena dobra
85 – 99 % ocena bardzo dobra
100 %
ocena celująca
 Najwyższą oceną z kartkówki jest ocena bardzo dobra.
 Ocenę celującą uczeń może otrzymać za testy (100%),
samodzielne prace pisemne, projekty, prezentacje ustne, które
wyróżniają się kreatywnością i wyjściem poza wymagania
stawiane przez nauczyciela. Laureaci konkursów językowych
będą wyróżniani również ocenami celującymi.

3. Prawa i obowiązki ucznia.
 Na zajęcia uczeń przychodzi przygotowany, czyli: posiada
zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, segregator (teczkę) z
wszelkimi kopiami otrzymywanymi od nauczyciela oraz posiada
odpowiedni zasób wiedzy.
 Uczeń ma prawo do zgłoszenia trzech nieprzygotowań w
półroczu bez podawania przyczyny. Nie obejmuje to
zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i lekcji
powtórzeniowych. Zgłaszając nieprzygotowanie, uczeń jest
zobowiązany uzupełnić braki na następne zajęcia. Za kolejne
nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, a nie w
momencie wyczytania do odpowiedzi bądź poproszenia o
przeczytanie pracy domowej.

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny negatywnej z pracy
klasowej/sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem
zgodnie z WSO (nie później niż 14 dni od otrzymania oceny).
 W przypadku nieobecności na pracy kontrolnej uczeń ma
obowiązek zaliczyć partię materiału objętą w/w pracą w
terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela.
 Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ‘+’ lub ‘-‘. 3 plusy
= ocena bardzo dobra, 3 minusów = ocena niedostateczna.
 Dla klas 1-3 SP 3PLUSY=OCENA CELUJĄCA
 Na zajęciach języka angielskiego za język obowiązujący
przyjmujemy angielski. Uczniowie są zobowiązani dołożyć
wszelkich starań do utrzymania komunikacji w języku
angielskim.
 Na zajęciach odbywających się w pracowni komputerowej i
pracowni multimedialnej uczniowie bezwzględnie przestrzegają
poleceń nauczyciela, co do sposobu użytkowania tej
pracowni. Zajmują wyznaczone miejsca i korzystają ze
sprzętu tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.
Niedopuszczalne jest samowolne korzystanie z wyposażenia
pracowni. W przypadku szkód, zniszczeń, uszkodzeń, uczeń za
nie odpowiedzialny zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
 Od uczniów wymagać się będzie zdyscyplinowania i kulturalnego
zachowania na lekcjach. Zachowanie przekraczające przyjęte
normy zachowań odnotowane zostanie w dzienniku uwag. Jeśli
pomimo uwag zachowanie ucznia nie poprawi się, będę
kontaktować się z rodzicami.

 Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym kontrakcie reguluje
Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wytyczne zawarte w tym
dokumencie uznajemy za bezwzględnie obowiązujące.
Kryteria ocen z języka angielskiego:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
- nie posiada potrzebnych do lekcji materiałów
- nie wykonuje zadań domowych
- nie wykazuje żadnych umiejętności, jeżeli chodzi o czytanie,
pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu
- nie potrafi wykonać nawet najprostszych ćwiczeń gramatycznych
- często opuszcza lekcje
- unika sprawdzianów i kartkówek
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- prowadzi niezbyt starannie zeszyt przedmiotowy
- posiada potrzebne do lekcji materiały
- stara się rozwiązywać zadania domowe
- opanował podstawowe umiejętności w stopniu ograniczonym
- charakteryzuje się bardzo małą aktywnością i samodzielnością w
rozwiązywaniu ćwiczeń gramatycznych
- nie unika sprawdzianów i kartkówek
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- prowadzi w miarę starannie zeszyt przedmiotowy
- posiada potrzebne pomoce naukowe
- odrabia zadanie domowe
- opanował podstawowe wiadomości w stopniu wybiórczym
- bierze udział w lekcji w miarę swoich możliwości
- często wymaga pomocy nauczyciela, gdyż ma problemy z
praktycznym zastosowaniem posiadanej wiedzy
- zna 60% potrzebnego słownictwa ale ma problemy z użyciem go
- nie unika sprawdzianów i klasówek

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy
- posiada potrzebne pomoce naukowe
- samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne, przy
najtrudniejszych prosi o pomoc nauczyciela lub kolegę czy koleżankę
- opanował podstawowe umiejętności językowe w stopniu dobrym
- zna min. 70% potrzebnego słownictwa i potrafi je poprawnie użyć
- uczęszcza na lekcje i bierze w nich czynny udział
- odrabia zadania domowe
- nie unika sprawdzianów i kartkówek
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy
- posiada potrzebne pomoce naukowe
- wykazuje dużą umiejętność w rozwiązywaniu ćwiczeń
gramatycznych
- opanował podstawowe umiejętności językowe w stopniu bardzo
dobrym
- sprawnie posługuje się poznanym słownictwem
- uczęszcza na lekcje i bierze w nich czynny udział
- odrabia zadania domowe
- nie unika sprawdzianów i kartkówek
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- dostosował się do wymagań na ocenę bardzo dobrą
- posiada wiedzę wykraczającą poza program danej klasy
- służy wiedzą i pomocą innym
- pomaga lub sam przygotowuje dodatkowe materiały w języku
angielskim (np. gazetkę, projekty)
- uczestniczy z sukcesem w olimpiadach i konkursach

Zapoznałam/em się z powyższymi wymaganiami i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
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