
Zasady Oceniania Przedmiotowego   

w Technikum Kreatywnym 2022/2023 

Język angielski i niemiecki 
  

1. Ocenianiu podlegają różne formy sprawdzania wiedzy ucznia (odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace pisemne prace domowe, udział w 

lekcji, projekty, działania twórcze, udział w konkursach przedmiotowych).  

2. Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Tematy prac twórczych i projektów zapowiadane są minimum z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Kartkówki i testy do 10 minut mogą być niezapowiadane.  

5. Uczeń ma obowiązek posiadać materiały do aktywnego i samodzielnego uczestnictwa w lekcji: książka, zeszyt, zeszyt ćwiczeń. Brak w/w 

materiałów na lekcji - „np”. 

6. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza 2 nieprzygotowania. Za kolejne nieprzygotowanie otrzymuje wpis  0% z wagą ustaloną przez nauczyciela. 

7. Oceniając aktywność ucznia po lekcji, nauczyciel bierze pod uwagę:  

a. przygotowanie do lekcji – wiedza, materiały, zadania domowe, 

         b. samodzielne zgłaszanie się/udzielanie odpowiedzi w języku obcym, 

c. terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń nauczyciela - ćwiczenia, rozmówki, dialogi.  

 100% za aktywność otrzymuje uczeń, który wykazuje się dodatkową aktywnością – samodzielna praca, dodatkowe zadania, praca w domu. 

8. W przypadku nieobecności w szkole, uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał z lekcji, w których nie uczestniczył. 

➢ W przypadku nieobecności ucznia na danej aktywności w dzienniku wpisany zostanie symbol „nb”. Uczeń zobowiązany jest nadrobić 

daną aktywność na następnej lekcji. W przeciwnym razie symbol „nb” zamieniony będzie na 0%. 

 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej minimum 5 dni, uczeń ma prawo nadrobić aktywność w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. W przeciwnym razie symbol „nb” zamieniony będzie na 0%.  

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu tygodnia od dokonania wpisu w dzienniku elektronicznym. Do średniej pod uwagę brana jest tylko 

ocena wyższa. 

 Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na to, by uczeń poprawił ocenę po dwóch tygodniach – do dziennika zostanie wpisana kolejna ocena (obie 

oceny będą liczone do średniej). 

 Nie ma możliwości poprawiania wyników oraz zaliczania zaległych prac na tydzień przed wystawieniem ocen (klasyfikacją).  

10. Nie ocenia się uczniów w pierwszych dwóch dniach zajęć dydaktycznych po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (powyżej pięciu dni).  

11. Uczeń mający zaległości w nauce ma prawo do konsultacji z nauczycielem, który proponuje mu różne formy uzupełniania braków.  

12. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, o czym nie będą informowani 

pozostali uczniowie.  

13. Sprawdziany i prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela, który udostępnia je na prośbę ucznia lub jego opiekunów (w trakcie 

indywidualnych spotkań).  

14. Wartość wagi określa nauczyciel  

Narzędzia pomiaru osiągnięć  

▪ prace klasowe, sprawdziany, testy 

▪ kartkówki (do 10 min.) 

▪ odpowiedzi ustne 

▪ prace długoterminowe, np. projekty, prezentacje, itp. 

▪ prace domowe:  

▪ aktywność 

▪  udział w konkursach przedmiotowych:  

a) laureaci i finaliści 100% 

b) wyniki na poziomie wyższym niż średnia w konkursie 94% 

c) wyniki poniżej średniej w konkursie 84% 

 

15. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna i końcowa ustalana jest według następującego schematu: 

 

Lp.  
Zakres średniej ważonej wyrażony w 

procentach 

Ocena śródroczna/  

roczna/końcowa 

1. 0% – 39% Niedostateczny 

2. 40% – 54% Dopuszczający 

3. 55% – 69% Dostateczny 

4. 70% – 84% Dobry 

5. 85% – 94% Bardzo dobry 

6. 95% - 100% Celujący 

 
 

 
 

Uwaga! Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania znajdują się w Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego do wglądu na stronie internetowej szkoły 
w zakładce dokumenty. 

 

                                                Nauczyciel:  


