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1. WYMAGANIA OGÓLNE: 
 

Uczeń nosi: zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie (w zeszycie są wpisywane 

daty i tematy, pełne notatki z lekcji, odrobione zadania domowe, wklejone wszystkie 

materiały), podręcznik, zeszyt ćwiczeń, klej, nożyczki. 
 

Uczeń powinien: aktywnie uczestniczyć w lekcji, systematycznie przygotowywać się do 

lekcji, systematycznie odrabiać zadania domowe. 
 

Uczeń może zgłosić w każdym półroczu dwa nieprzygotowania, w przypadku 
nieznajomości materiału z ostatnich trzech lekcji, braku zadania domowego, braku zeszytu, 
ćwiczeń lub podręcznika. Kolejne nieprzygotowanie równoznaczne jest z oceną 
niedostateczną. Nieprzygotowania nie mogą dotyczyć sprawdzianu lub zapowiedzianej 
kartkówki, zapowiedzianej odpowiedzi ustnej oraz zadania domowego podlegającego 
ocenie. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania z powodu braku zadania, uczeń ma 
obowiązek zrobić to zadanie na następne zajęcia. 
 
 

2. Formy kontroli i oceny osiągnięć oraz kryteria oceniania 
 
a) ustne:  

jednorazowa wypowiedź, dialog, opowiadanie, odpowiadanie na pytania nauczyciela, 
aktywność na lekcji;  
poprawność czytania (ocena wymowy, płynności czytania, tempo czytania).  
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę płynność i skuteczność 

komunikacji, poprawność fonetyczną (wymowę), dobór słownictwa i poprawność 

gramatyczną. 
 

b) pisemne:  
sprawdziany całogodzinne (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone 

powtórką) – szczegółowe zagadnienia podawane są do zeszytu i wpisane do dziennika 
elektronicznego;  

kartkówki (z 3 ostatnich lekcji kartkówki mogą być 

niezapowiedziane); zadania domowe;  
projekty, plakaty, gazetki i inne dodatkowe formy – wymagania podane do zeszytu oraz 

wpisane do dziennika elektronicznego;  
różne formy pisemne (na przykład list, mail, wiadomość, ogłoszenie, zaproszenie, 

opowiadanie, opis) – oceniane według kryteriów: słownictwo, poprawność, 
spójność/forma, przekazanie informacji podanych w treści;  

karty pracy lub ćwiczenia; 

prowadzenie zeszytu; 

dodatkowe zadania lub ćwiczenia o wyższym stopniu trudności. 



3. Kryteria oceny osiągnięć: 
 

Do każdej formy pisemnej i ustnej przyjmuje się skalę procentową zgodnie z 
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

Jedną z form oceny mogą być plusy i minusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, sześć 

plusów – celującą, zaś 5 minusów – ocenę niedostateczną. Minusy nie są przenoszone na 

drugie półrocze. 

 

4. Zasady i formy poprawiania ocen: 
 

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny jeden raz w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od czasu jej uzyskania. Ocena z poprawy może 
zostać ustalona więcej niż o jeden stopień. Ocenę za poprawę dopisuje się do 
wcześniejszych tylko w przypadku uzyskania wyższej niż poprzednia, wyróżniając ją w 
ustalony sposób w dzienniku elektronicznym. Obie oceny brane są pod uwagę przy 
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Jeśli uczeń z poprawy otrzymał ocenę równą lub 
niższą, w dzienniku elektronicznym zapisuje się „bp” (brak poprawy).  

Uczniowie niepiszący sprawdzianów i kartkówek z powodu nieobecności dłuższej niż 5 dni 

w szkole są zobowiązani do napisania ich w ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły, jeśli 

tego nie zrobią, piszą sprawdzian lub karkówkę na najbliższej lekcji po upływającym 

terminie. 

 

5. Tryb oddawania prac: 
 

Kartkówki, wypracowania, karty pracy itp. powinny być wklejone w zeszycie.  

Sprawdziany omawiane są na lekcji, mogą zostać zabrane do domu – taka informacja 
zaznaczona jest w dzienniku. Nieoddanie pracy powoduje brak możliwości odwołania się 
od otrzymanej oceny.  

Prace kontrolne, typu egzaminy, testy kwalifikacyjne do konkursów itp. przechowywane 

są w szkole. Wgląd do tych prac reguluje Statut Szkoły. 
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