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Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasie VII
Uczniowie klasy VII A w roku szkolnym 2018/2019 będą oceniani zgodnie z wytycznymi
zawartymi w WO . Ocena końcowa z języka angielskiego będzie oceną w skali 6-1. Celem
oceny na języku angielskim jest obserwacja postępów uczniów , znajdowanie mocnych i
słabych stron uczniów oraz określenie ich trudności i potrzeb. Przedmiotem oceny są
wiadomości, umiejętności i aktywność uczniów.
Ocenie będą poddane przede wszystkim umiejętności rozumienia ze słuchu,
mówienia, czytania, pisania i stopnia opanowania słownictwa. Uczniowie będą otrzymywać
oceny cząstkowe w skali ocen 6-1 . Bazą materiałów będzie książka ENGLISH CLASS
wydawnictwa PEARSON.
Poza odpowiedziami ustnymi ( kilkuzdaniowe odpowiedzi, udział uczniów w
dyskusjach i grach, prezentacja pracy indywidualnej i grupowej) wiedza uczniów będzie
kontrolowana za pomocą testów i kartkówek(zapowiedzianych i niezapowiedzianych).
Zgodnie z regulaminem WO uczeń ma prawo poprawy oceny w ciągu 10 dni roboczych od
dnia uzyskania informacji o ocenie z testu/kartkówki. W razie nieobecności ucznia na teście,
zapowiedzianej kartkówce uczeń jest zobowiązany do napisania zaległej formy w ciągu 10
dni roboczych od dnia powrotu do szkoły.
Uczeń ma prawo w ciągu semestru do 2 nieprzygotowań do lekcji. Każde
nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji. Nieprzygotowanie nie
dotyczy zapowiedzianych testów i kartkówek ani wcześniej zapowiedzianych lekcji
powtórkowych. Za brak zadania domowego i/lub niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczniowie w czasie lekcji mogą zyskać plusy (+) za
aktywność lub wykazanie się wiedzą ponadpodstawową. Pięć plusów oznaczają ocenę
bardzo dobrą (5) wpisaną w rubryce praca na lekcji. Brak pracy na lekcji oznacza (-) minus. 3
minus oznaczają ocenę niedostateczną wpisaną w rubryce praca na lekcji.
Jedna lekcja tygodniu będzie miała charakter przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.
Uczniowie będą otrzymywali systematycznie materiały do wykonania w domu za każdą pracę
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otrzymują (+) /ocenę za pracę pisemną ,(-) za niewykonanie zadania. 5 (+) oznacza ocenę
b.dobrą , a 3 (-) ocenę niedostateczną.
Oceny- przedział procentowy

0% - 29%

30% - 50%

51% - 74%

75% 89%

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry

90 – 99% 100%
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