
KONTRAKT – JĘZYK  ANGIELSKI 

Rok szkolny 2020/2021 

1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. Podstawą oceniania jest Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

2. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących uzyskanych przez ucznia. 

Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy. 

3. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych najważniejsze są oceny z testów, wypowiedzi ustnych, 

kartkówek oraz za aktywność. 

4. Ocenie podlegają opanowane wiadomości i umiejętności: komunikacyjne, czytanie ze 

zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.   

5. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest zobowiązany do 

systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia i zeszytu ćwiczeń. 

6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.  Mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Uczeń 

nieobecny na kartkówce ma obowiązek napisać ją w innym terminie. 

Nie można poprawić kartkówek. 

7. Testy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a ocenę niedostateczną z nich 

można poprawić w ciągu 2 tygodni. Obydwie oceny przed i po poprawie brane są pod uwagę przy 

wystawianiu ocen. 

8. Uczeń nieobecny na teście pisze go w ciągu dwóch tygodni. Jeśli nie zgłosi się do nauczyciela i nie 

napisze zaległego testu w tym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

9. Pisemne prace kontrolne będą przechowywane w szkole i udostępniane rodzicom do wglądu. 

10. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki. 

11. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić brak przygotowania do lekcji i zadania domowego, ale 

nie może być to brak tego samego zadania. Za drugi brak tego samego zadania uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

12. Nie ma dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych, ani nie można wykonywać zadań 

dodatkowych na koniec półrocza lub roku szkolnego. 

13. Aktywność na zajęciach będzie oceniana na podstawie plusów i minusów:  6 plusów – celujący, 5 

plusów – b. dobry, 4 plusy - dobry, 3 plusy – dostateczny;  3 minusy – niedostateczny. Każdy minus 

zeruje zdobyty plus! 

Plusy mogą mieć różną postać ( bonusy, karteczki, bileciki). 

14. Prace wykonane dodatkowo, nadobowiązkowo - za nie uczeń może otrzymać cząstkową ocenę 

celującą, co może podnieść każdą ocenę na koniec roku szkolnego. Wykonujemy je od X do XII 

w I semestrze oraz od III do V w II semestrze (patrz punkt12). 

 

 

 

 

 

 

 


