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A  Uczeń powinien posiadać:   B  Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 

 

1. Podręcznik.      

2. Zeszyt ćwiczeń.     1. Sprawdzianów. 

3. Zeszyt.     2. Kartkówek. 
      3. Odpowiedzi ustnych. 

      4. Zadań domowych. 

5. Prac pisemnych. 

6. Projektów. 

C   Prawa i obowiązki ucznia: 

 

1. Prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Kartkówki obejmują ostatnie zagadnienia gramatyczne lub/ i  leksykalne  z 3 ostatnich lekcji i  nie muszą 

być zapowiedziane. 

3. Uczeń, który opuści pracę klasową, sprawdzian, kartkówkę lub pracę pisemną, ma obowiązek napisać ją 

w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

4. Sprawdziany oraz prace pisemne nie są oddawane uczniom, jednak uczniowie i rodzice mają prawo do ich 
wglądu. 

5. Uczeń jest informowany o każdej ocenie. 

6. Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji. 

7. Wszystkie braki (podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu, zadania domowego), jak również 

nieprzygotowanie do lekcji, odnotowywane są za pomocą symbolu ‘ np.’ (czwarte  nieprzygotowanie 

oznacza ocenę niedostateczną). 

8. Za aktywność na lekcji oraz rozwiązywanie zadań dodatkowych uczeń może otrzymać plusa lub ocenę, w 

zależności od wkładu pracy. 

9. Uczeń ma obowiązek poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów. 

10. Jeżeli uczeń poprawi słabą ocenę, obie oceny są brane pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej. 

11. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne, oryginalne i twórcze osiągnięcia opierające się na 
gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe (np. zdobycie wysokiego miejsca w 

konkursie powiatowym, wojewódzkim czy olimpiadzie). 

12. Uczeń, który na koniec I semestru otrzymał oceną niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał z tego 

semestru w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

13. Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika ze 

wszystkich ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze. 

14. Uczeń, który opuści więcej niż połowę zajęć lekcyjnych w danym semestrze nie będzie  klasyfikowany z 

przedmiotu. 

15. Oceny ucznia wynikają z przedmiotowego systemu oceniania, z którym uczniowie są zapoznawani na 

początku roku szkolnego. 

16. Skala na poszczególne oceny:      

 
100% - ocena celująca 

powyżej  85%- 99% - ocena bardzo dobra 

powyżej  70%- 85%  -  ocena dobra 

powyżej 55% - 70% - ocena dostateczna 

powyżej 40% - 55% - ocena dopuszczająca 

0% - 40% - ocena niedostateczna 

 

 

 

 

 


