Przedmiotowy System Oceniania z Języków Obcych w Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Pruszczu Gdańskim

1. PSO z języków obcych jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
obowiązującym w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim
2. Przedmiotem oceniania na lekcjach języka obcego są:
•

wiadomości - co uczeń wie i rozumie

•

umiejętności - co uczeń potrafi

•

postawy – aktywność ucznia na zajęciach.

3. Efekty nauczania są sprawdzane systematycznie. Ocena obejmuje:
•

mówienie – sytuacje komunikacyjne (dialogi, monologi, opisy)

•

czytanie ze zrozumieniem

•

rozumienie ze słuchu

•

pisanie krótkich i dłuższych form wypowiedzi

•

poprawne stosowanie zasad gramatycznych oraz znajomość słownictwa.

4. Uczeń oceniany jest według skali ocen określonej w WSO szkoły.
5. W ciągu semestru poszczególne sprawności sprawdza się w formie ustnej i pisemnej.
6. Oceny wpisywane są na bieżąco do dziennika lekcyjnego klasy.
7. Oceny są jawne.
8. Na ocenę semestralną i roczną składają się oceny różnych sprawności. Każda ocena
ma swoją wagę (1,2 lub 3) ustaloną przez nauczyciela. Ocena semestralna
ustalana jest zgodnie ze średnią ważoną, a przy ustalaniu oceny rocznej
uwzględnia się średnią ważoną za I i II semestr.
Progi dla średnich ważonych na ocenę semestralną i roczną:
0-1,74 niedostateczny
1,75-2,74 dopuszczający
2,75-3,74 dostateczny
3,75-4,74 dobry
4,75-5,49 bardzo dobry
5,5 celujący
9. Oceny dodatkowe uczeń może uzyskać za udział w konkursach i za prace projektowe.

10. Prace pisemne – prace klasowe, sprawdziany, kartkówki oceniane są w punktach,
przeliczanych na procenty, a te na ocenę.
• Skala ocen dla prac pisemnych i ustnych:
- Dopuszczający 50 – 59%
- Dostateczny 60 – 75%
- Dobry 76 – 86%
- Bardzo dobry 86 – 95%
- Celujący 96 – 100 %
11. Prace o charakterze egzaminu zewnętrznego (np. matura próbna, egzamin
poprawkowy) oceniane są według skali:
-

Niedostateczny 30% i mniej

-

Dopuszczający 31 – 50 %

-

Dobry 71 – 85%

-

Bardzo dobry 86 – 95%

-

Celujący 96 – 100 %

12. Odpowiedzi ustne oceniane są wg kryteriów ustalonych przez nauczyciela (np. treść,
płynność wypowiedzi, poprawność jezykowa, wymowa).
Zasady współpracy uczeń- nauczyciel:
1. Obecność na pracach klasowych jest obowiązkowa. Zapowiada się ich termin, zakres i
formę z 1- tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdziany z 2-dniowym. Kartkówek
(10 min. sprawdzian) nie zapowiada się i nie poprawia.
2. Jeśli uczeń korzysta na lekcji z telefonu kom. bez zgody nauczyciela, nauczyciel ma
prawo odebrać uczniowi telefon i przekazać go do sekretariatu oraz wstawić ocenę
niedostateczną za aktywność.
3. Niesamodzielna praca na pracy klasowej, spr., kart. i korzystanie z jakiejkolwiek
pomocy np. podpowiedzi, „ściągi”, telefonu kom. skutkuje oceną niedostateczną
bez możliwości poprawy.
4. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zaplanowanej wcześniej pracy (wypowiedzi)
pisemnej i ustnej oznacza automatycznie ocenę niedostateczną

bez możliwości

poprawy oceny.
5. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy pisemnej zalicza ją na następnej lekcji.
W przypadku przewidywanej wcześniej nieobecności na pracy klasowej (np. ustalona

wcześniej wizyta u lekarza specjalisty) uczeń ma obowiązek poinformować o tym
nauczyciela przedmiotu i napisać pracę na najbliższych zajęciach .
6. W

przypadku

1-tygodniowej

i

dłuższej,

usprawiedliwionej,

spowodowanej

przyczynami losowymi nieobecności na pracy klasowej uczeń ma obowiązek napisać
ją w innym terminie – nie później jednak niż 2 tygodnie od ostatniego dnia
nieobecności w szkole.
7. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnego wyniku z pracy pisemnej na
zasadach określonych przez nauczyciela. Uczeń przystępuje do poprawy w ciągu 1
tygodnia od uzyskania informacji o ocenie. Termin i miejsce poprawy ustala
nauczyciel. Poprawa nie powinna odbywać się w czasie zajęć przedmiotowych.
Sposób oceniania poprawy określa nauczyciel.
8. Jeżeli uczeń nie przystąpi do poprawy w terminie podanym przez nauczyciela, traci
prawo do poprawy pracy.
9. Brak pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
10. Wszystkie prace domowe pisemne (w tym wypracowania, listy itd.) muszą być
oddane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
11. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy, mieć zawsze na zajęciach
podręcznik i książkę ćwiczeń. Ich brak nauczyciel traktuje jako nieprzygotowanie
ucznia do lekcji.
12. W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi brak przygotowania do
lekcji. Nie dotyczy to jednak zaplanowanych prac pisemnych, sprawdzianów i
kartkówek. Limit nieprzygotowań do zajęć ustala nauczyciel w zależności od ilości
godzin przedmiotu w tygodniu, nie więcej jednak niż 3 w semestrze.
13. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie do wypowiedzi ustnej zalicza ją na następnej
lekcji.
14. Nie przeprowadza się żadnych prac klasowych zaliczających cały semestr, mających
na celu poprawę oceny końcowej, gdyż obowiązkiem ucznia jest systematyczna praca
przez cały semestr.
Wobec ucznia ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja,
dysgrafia, dysortografia, niedosłuch itd.) stosuje się następujące zasady:
Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z opinią poradni psychologicznopedagogicznej danego ucznia i stosować jej zalecenia.

1. Przy ocenie pracy pisemnej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.
2. Strona graficzna nie wpływa na ocenę, ale uczeń powinien starać się w miarę
możliwości pisać wyraźnie (np. prace domowe na komputerze).
3. Uczniowie z silną wadą wymowy oraz silną dysleksją nie są oceniani za
sprawność głośnego czytania oraz wymowę.
4. Uczniowie z niedosłuchem i silnie zaburzoną analizą słuchową nie powinni być
oceniani za sprawności rozumienia ze słuchu razem z cała grupą, powinni mieć
możliwość wielokrotnego wysłuchania tekstu lub wykonują te zadania w domu.
5. Uczeń z dysfunkcjami może korzystać z wydłużonego czasu pisania pracy.
6. Uczeń ma prawo wyboru formy odpowiedzi.
7. Uczeń z dysfunkcjami może korzystać z dodatkowej pomocy nauczyciela.
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