
 

PSO 

Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, ŁACIŃSKIEGO,  

NIEMIECKIEGO i ROSYJSKIEGO 
Na lekcji języka obcego uczeń musi posiadać podręcznik i książkę ćwiczeń. Nie mogą one  

być wypełnione przez poprzedniego właściciela. 

Uczeń ma również zeszyt z marginesem i przybory do pisania. 

 

1. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

a. pisemne prace klasowe i zadania domowe 

b. odpowiedzi ustne 

c. kartkówki 

d. projekty 

e. referaty 

f. Istnieje możliwość uzyskania plusa lub oceny za aktywny udział w zajęciach . 

Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

Uczeń może otrzymać minus lub ocenę za brak współpracy, czy niestosowanie się 

do poleceń nauczyciela na lekcji. Trzy minusy dają ocenę niedostateczną za aktywność. 

 

2. Prace pisemne oceniane w systemie punktowym przelicza się poprzez skalę 

procentową na ocenę w następujący sposób: 

100 % - 6 

99% - 91 % - 5 

90% - -5,  

89 % - +4 

88% - 76% - 4 

75% - -4,  

74% - +3 

73% - 51 % - 3 

50 % - -3  

49% - +2 

48% - 31 % - 2 

30% - -2 

29%  - 1 

3. Szczegółowe zasady organizacji form oceniania określone są w punkcie 3 § 24 Statutu 

szkoły  

a. Prace klasowe  

Uściślenie ostatniego punktu: W jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone 

tylko trzy prace klasowe (nie dotyczy to klasówek poprawkowych i klasówek  

przesuwanych przez uczniów na inny termin.)  

 

b. Kartkówki 

Uściślenie: Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki 

tylko niezapowiedzianej. Jeśli kartkówka jest zapowiedziana uczeń nie może zgłosić 

nieprzygotowania.  

. 

c. Pisemne prace domowe 

Uściślenie: Uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego i zaprezentowania go na 

polecenie nauczyciela. 

 



d. Odpowiedzi ustne. 

Uściślenie: Na lekcji, na której powtarzana jest większa partia materiału uczeń może  

otrzymać ocenę wagi II. 

 

e. Konkursy ocenia się oceną wagi I, chyba że osiągnięcie jest znaczące. 

 

4 Częstotliwość sprawdzania osiągnięć  

Uściślenie:  

a. Liczba ocen w semestrze musi być co najmniej o jeden większa niż tygodniowa liczba 

godzin z tego przedmiotu. 

b. Uczeń klasy pierwszej, do czasu pierwszej wywiadówki, nie musi mieć 

co najmniej jednej oceny. 

 

5.Ustalanie oceny 

a. Za sprawdziany całogodzinne uczeń otrzymuje ocenę wagi II. 

b. Za zadania domowe, ustne odpowiedzi z bieżących lekcji, kartkówki, referaty uczeń 

otrzymuje ocenę wagi I.  

c. Za ustną odpowiedź z lekcji powtórzeniowych uczeń może otrzymać ocenę wagi II. 

 

Szczegółowe zasady oceniania opisane są w § 19- § 21 Statutu szkoły 

 

Uściślenie: Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych wypadkach termin może być  

przedłużony przez nauczyciela. 

Ocena wyższa niż niedostateczna może podlegać poprawie za zgodą nauczyciela. 

Warunkiem uzyskania zgody jest rzetelne i systematyczne przygotowywanie się ucznia do 

lekcji i nieunikalnie sprawdzianów. 

Jeśli ucz. otrzyma z poprawy ponownie ocenę niedostateczna, to nie jest ona wpisywana do  

dziennika. Wpisuje się wtedy znak - (minus), który oznacza, że ucz. przystąpił do poprawy,  

ale bezskutecznie.  

Ocena wyższa z poprawy (od tej uzyskanej na sprawdzianie) jest wpisywana do dziennika  

i jest to ocena wagi II. Ocena poprawiana ( niższa) jest wówczas oceną wagi I. 

 

Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie jest usprawiedliwiona, to ucz. pisze go w terminie  

ustalonym przez nauczyciela. 

W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia sprawdzianu ucz. otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Uczeń nieobecny na sprawdzianie nieusprawiedliwiony otrzymuje ocenę niedostateczną. 

  

Nauczyciel ma prawo wrócić do wcześniejszej partii materiału, jeśli uczeń chce podnieść 

ocenę semestralną lub końcoworoczną. 

Nauczyciel może wtedy ponownie sprawdzić wiadomości ucznia z partii materiału, której  

ocena wyraźnie różni się od innych ocen. 

 

Uczeń, który pisze sprawdzian niesamodzielnie, traci prawo do poprawy. 

 

Poprawa kartkówek podlega takim samym zasadom, jak poprawa sprawdzianów, z tą różnicą 

że kartkówki oceniane są oceną wagi I. 

Uczeń ma prawo do podwyższania oceny rocznej na warunkach określonych w Statucie  

Szkoły. 


