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1. Na lekcji uczeń zobowiązany jest posiadać:
- podręcznik przedmiotowy
- zeszyt ćwiczeń
- zeszyt przedmiotowy
- dzienniczek ucznia
- blok z kartkami do wyrywania (lub kilka luźnych, pojedynczych kartek)
- zaostrzony ołówek, gumkę do mazania
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
- sprawdziany i testy (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika)
- kartkówki (niezapowiedziane, obejmujące zagadnienia z trzech ostatnich lekcji lub sprawdzające
przygotowanie do zajęć)
- odpowiedź ustna i prezentacje (podczas zajęć nauczyciel sprawdza umiejętność
przeprowadzenia przygotowanego wcześniej dialogu z wybraną osobą, umiejętność swobodnej
wypowiedzi na dany temat, itp.)
- zeszyt ćwiczeń (nauczyciel regularnie sprawdza zeszyt ćwiczeń, wszystkie zadania będą
sprawdzane na bieżąco, ale nie wszystkie zadania muszą być oceniane, brak zadania skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej)
- projekty i prace długoterminowe (prace wykonywane są przez ucznia samodzielnie w domu lub
grupowo w szkole, projekty nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem, brak pracy w
dniu jej oceniania grozi otrzymaniem oceny niedostatecznej)
- zadania domowe (nauczyciel zadaje zadania domowe w różnej formie, uczeń ma obowiązek
wykonania zadanego wcześniej zadania domowego, zadania są sprawdzane na bieżąco, brak
zadania wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej)
- aktywność i praca na lekcji (nauczyciel ocenia pracę ucznia na bieżąco, aktywność oceniana
jest w formie plusów, gdzie 5 plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, ale może być oceniona od razu
odpowiednim stopniem.
3. Prawa i obowiązki ucznia
- uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną z testu lub sprawdzianu w terminie
dwóch tygodni od daty jej otrzymania. Pozostałych ocen uzyskanych z testu lub sprawdzianu uczeń
nie poprawia. Poprawianiu nie ulegają także oceny otrzymane z pozostałych form sprawdzania
wiedzy i umiejętności ucznia np.: kartkówki, ćwiczenia itp.
- uczeń, który nie pisał zapowiedzianego testu lub sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole
(minimum tydzień) ma obowiązek zdać zaległy materiał w terminie dwóch tygodni od pierwszego
dnia pobytu w szkole po jego nieobecności. W pozostałych przypadkach, jeżeli nieobecność jest
krótsza, termin zaliczenia pracy przypada na następne zajęcia.
- w ciągu semestru uczeń ma prawo dwa razy zgłosić przed lekcją nauczycielowi nieprzygotowanie
do zajęć bez podawania przyczyny. Nieprzygotowanie nie może być zgłoszone w dniu
zapowiedzianego testu, sprawdzianu bądź jakiejkolwiek innej formy sprawdzenia wiedzy i
umiejętności.
4. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
wynikają z realizowanego programu nauczania. Uczeń jest z nimi zaznajomiony na pierwszych lekcjach i ma
prawo do wglądu do nich w ciągu całego roku szkolnego.
Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych w
ciągu roku. Najważniejsze są oceny z testów, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnej. Istnieje również
możliwość otrzymania oceny opisowej.
Skala ocen: 33% - 49% - dopuszczający
50% - 74% - dostateczny
75% - 89% - dobry
90% - 97% - bardzo dobry
98% - 100% - celujący.
5. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest napisanie przez ucznia
testu leksykalno-gramatycznego obejmującego materiał z całego roku szkolnego, który zostanie oceniony wg
powyższej skali ocen.
6. Stopniowo wprowadzane będą elementy oceniania kształtującego.

