ZASADY PRACY I OCENIANIA
język angielski, p. Monika Szymańska
Daję Ci w prezencie ocenę bardzo dobrą (5) na semestr! Potraktuj ją jak
roślinkę doniczkową. Twoje zadanie polega na tym, aby utrzymać tę piątkę
przy życiu, a może nawet wyhodować sobie z niej szóstkę! Należy się o to
troszczyć na bieżąco, systematycznie – na lekcjach i w domu. Jeśli jej nie
zaniedbasz, pięknie rozkwitnie i da owoce, którymi będziesz się cieszył
do końca życia. Jeśli zapomnisz o niej,
po miesiącu okaże się, że z doniczki wystaje
suchy badylek, a pospieszne ratowanie
i podlewanie daje marne rezultaty. Nie dopuść
do tego. Życzę Ci powodzenia! A oto sposób
opiekowania się piątkową rośliną:
1. Przygotowanie do lekcji (ocena x2)
• Nieprzygotowanie (np) zgłaszaj na początku lekcji. Na koniec semestru
dostaniesz ocenę za przygotowanie do lekcji: piątkę za 0 lub 1 np, czwórkę
za 2 np., trójkę za 3 np., dwójkę za 4 np., jedynkę za 5 np., kolejną jedynkę
za każde kolejne np.
• Zaległości musisz nadrobić na najbliższą lekcję. Jeśli nie było Cię w szkole
dwa dni lub dłużej, masz prawo do nieprzygotowania w pierwszym dniu
po powrocie. Ustal ze mną termin nadrobienia zaległości.
2. Praca na lekcji (ocena x2)
• Będę oceniać Twoją pracę na lekcji w formie plusów i minusów, które nie są
wpisywane do Librusa. Raz w miesiącu wstawię do Librusa ocenę za pracę
na lekcji zależną od zebranych plusów i minusów.
3. Testy (ocena x4) – ocenę można poprawiać
4. Check yourself (testy próbne) (ocena x2)
• Przed każdym testem możesz zdobyć dodatkową oceną rozwiązując test
próbny. Ty decydujesz o tym, czy ta ocena zostanie wpisana do dziennika.
5. Kartkówki (ocena x1) – ocenę można poprawiać
• Powtarzaj materiał z 3 ostatnich lekcji, żeby nie zaskoczyła Cię kartkówka.
6. Wypracowania (ocena x2) – ocenę można poprawiać
7. Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy (ocena x1) – ocenę można
poprawiać
• Wykonuj polecone zadania. Mogę bez zapowiedzi zebrać zeszyty ćwiczeń
i zeszyty przedmiotowe i je ocenić.

• W zeszycie ćwiczeń po każdym module znajdują się strony z dodatkowymi
ćwiczeniami „dla chętnych”, które pomogą Ci utrwalić materiał lub nauczyć się
czegoś nowego (vocabulary spot, language spot, grammar summary, fast
finisher, extra practice). Za każdą poprawnie rozwiązaną stronę otrzymasz
plusa, a za pięć plusów – piątkę.
8. Prace dodatkowe (ocena x3) – ocenę można poprawiać
• Jeśli chcesz wykonać pracę dodatkową, musisz wcześniej mi to zgłosić
i zaproponować temat i formę. Może to być np. przeprowadzenie gry językowej
lub fragmentu lekcji, prezentacja lektury itp. Możesz oddać jedną pracę
dodatkową w semestrze, nie później niż 5 stycznia (I semestr) i 2 czerwca
(II semestr).
9. Ocena z plusów i minusów (ocena x1)
• Przy różnych okazjach możesz dostawać plusy lub minusy. Za pięć plusów
dostaniesz piątkę, a za pięć minusów – jedynkę.
Twoje prawa i obowiązki
• Jeśli nie było Cię na teście, musisz napisać go w ciągu dwóch tygodni od
powrotu do szkoły. W przypadku innych prac decyduję indywidualnie.
• Możesz dwa razy spróbować poprawić oceny w ciągu miesiąca od ich
otrzymania. Wszystkie oceny zostają w Librusie - również wtedy, gdy nowa
ocena jest niższa od poprzedniej.
• Możesz zgłosić się na dyżur (w piątki na 8 lekcji) i poprosić o poprawę
testu, dodatkowe wytłumaczenie materiału, omówienie propozycji pracy
dodatkowej itp.
• Sprawdzone i ocenione prace pisemne są oddawane Tobie najpóźniej po
dwóch tygodniach od ich napisania. Przechowuj je w teczce w domu do końca
semestru.
• Za ściąganie dostaniesz jedynkę bez możliwości poprawy.
Oceny semestralne i końcoworoczne
• Oceny semestralna i końcoworoczna nie są średnią ocen, ale średnia ma na
nie duży wpływ.
• Możesz otrzymać ocenę celującą, jeśli masz średnią ocen co najmniej 5, nie
masz ocen cząstkowych niższych niż 3, wykonasz pracę dodatkową ocenioną
na 6.
A teraz do pracy! Powodzenia!
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