PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKÓW OBCYCH
w ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej
1. Zasady PSO są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ZSO Gimanzjum nr 2 w Bielsku-Białej.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1) sprawdziany i prace pisemne zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem obejmujące swym zakresem więcej niż trzy ostatnie tematy lekcyjne;
2) krótkie prace pisemne (kartkówki) obejmujące trzy ostatnie tematy lekcyjne
niewymaga- jące wcześniejszej zapowiedzi;
3) odpowiedzi ustne;
4) prace pisemne pomiaru dydaktycznego zapowiadane z miesięcznym wyprzedzeniem;
5) prace pisemne będące próbami egzaminu gimnazjalnego w klasie III, które odbywać się
będą w terminie proponowanym przez OKE;
6) praca ucznia na lekcji;
7) praca domowa ucznia;
8) ćwiczenia wykonywane na lekcji – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego,
reagowanie językowe, wypowiedzi pisemne.
3. Dopuszcza się wpisywanie „plusów” za aktywność na lekcji, otrzymanie trzech „+”
równoważne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej natomiast za brak aktywnej pracy ucznia
wpisywanie „-’’, otrzymanie trzech minusów równoważne jest uzyskaniu oceny niedostatecznej.
4. Minimalna ilość ocen w semestrze zależy od ilości lekcji przedmiotu w tygodniu:
- 2 lekcje/tydzień – 4 oceny;
- 3 lekcje/tydzień – 5 ocen.
5. Uczeń może być 2 razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji tj. poprzez brak pracy domowej,
brak materiałów potrzebnych do lekcji, brak przygotowania do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Przywilej
ten nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych.
6. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie mają możliwość uzupełniania wiedzy i umiejętności
(braków programowych) podczas dyżurów dydaktycznych pełnionych przez nauczycieli:
1) w czasie dyżuru dydaktycznego uczeń może również poprawić ocenę ze sprawdzianu,
kartkówki lub odpowiedzi ustnej w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymanej
oceny (czas ulega zmianie przy dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia).
2) do poprawy oceny z danego materiału uczeń przystępuje jeden raz.
3) poprawa oceny nie oznacza anulowania poprzedniej.

7. W przypadku prac pisemnych przyjmuje się następujące kryteria oceny:
90 – 100 % - ocena bardzo dobry
70 – 89% - ocena dobry
50 - 69% - ocena dostateczny
40 - 49% - ocena dopuszczający
0 - 39% - ocena niedostateczny
7. Ocena śródroczna/roczna powinna być efektem systematycznej pracy w ciągu całego semestru/
roku. Niedopuszczalne jest zdawanie całości materiału w ostatnich tygodniach przed ustaleniem
ocen śródrocznych/rocznych.

