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1. Wymagania ogólne – uczeń ma obowiązek:
a)  przynosić  na zajęcia  zeszyt  przedmiotowy,  podręcznik  i  ćwiczenia;  zeszyt  musi  być
prowadzony systematycznie – tematy lekcji, daty, notatki, wklejone ćwiczenia dodatkowe,
(uczeń powinien mieć własny klej i nożyczki);
b) aktywnie uczestniczyć w lekcji, systematycznie przygotować się do lekcji;
c) systematycznie odrabiać zadania domowe pisemne i ustne.

2. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są w następujących formach:
a) formy ustne (odpowiedź, dialog, prezentacja);
b) formy pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki, rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu,
wypracowania, zadania domowe).

3.  Bieżąca  kontrola  wiadomości  (kartkówka,  odpowiedź  ustna)  obejmuje  wiedzę
i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcji.

4. Uczeń ma prawo, bez uzasadnienia, dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do
zajęć  lekcyjnych  (w  tym  brak  zadania  domowego,  zeszytu,  podręcznika,  ćwiczeń)  za
wyjątkiem prac pisemnych zapowiedzianych, zapowiedzianej odpowiedzi ustnej, zadania
domowego na ocenę. Nieprzygotowanie odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Uczeń,
który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć
w zajęciach.

5. W sytuacji długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej pięć dni) uczeń
ma prawo usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych, a w ciągu dwóch
tygodni ma obowiązek uzupełnić braki. W razie dłuższej, udokumentowanej nieobecności
uczeń powinien uzupełnić braki w sposób uzgodniony indywidualnie z nauczycielem.

6.  Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązujących  zajęć  edukacyjnych
wystawia nauczyciel przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe nie są
równoważne.  Roczna,  śródroczna  ocena  klasyfikacyjna  nie  jest  liczona  jak  średnia
arytmetyczna ocen cząstkowych.

7.  Nauczyciel  zapowiada  sprawdzian  co  najmniej  tydzień  wcześniej.  Pozostałe  formy
sprawdzania wiedzy bieżącej (kartkówki) i umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu,
rozumienie  tekstu,  pisanie  wypracowania,  dyktanda)  nie  muszą  być  przez  nauczyciele
zapowiadane wcześniej.

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni. Ocenę z poprawy nauczyciel
wpisuje do dziennika.

9.  W  przypadku  stwierdzenia  niesamodzielnej  pracy,  uczeń  otrzymuje  ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.

10. Jedną z form oceny mogą być plusy i minusy. Pięć plusów daje ocenę celującą, zaś pięć
minusów – ocenę niedostateczną.


