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Język niemiecki 
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

 

 
 Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego są zgodne z Ocenianiem  

Wewnętrznym (OW) Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach. 

 Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowymi 

zasadami oceniania. 

 Język niemiecki to obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których otrzymana ocena ma 

wpływ na promocję do następnej klasy. 

 Celem oceny ucznia jest motywowanie go do nauki, wdrażanie do systematycznej pracy, 

obserwowanie i wspieranie jego rozwoju oraz informowanie uczniów i ich rodziców o 

poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

 Uczeń jest oceniany systematycznie przez cały okres nauki. Kontrola i ocena stopnia 

opanowania materiału obejmuje materiał, który został opracowany na lekcjach. 

 Skala ocen jest zgodna z OW. 

 Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie 

całego okresu. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

 Ocena klasyfikacyjna roczna wystawiona jest w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe 

z obu semestrów. 

Zależność oceny na koniec półrocza od średniej ważonej przedstawia poniższa tabela: 

Średnia ważona: 

Poniżej 1,8 - Niedostateczny 

1,8 – 2,69 - Dopuszczający 

2,7 – 3,59 - Dostateczny 

3,6 – 4,59 - Dobry 

4,6 – 5,29 - Bardzo dobry 

Od 5,30 - Celujący 

 

 

 Przy ocenie prac pisemnych z zadaniami skonstruowanymi zgodnie z zasadami pomiaru 

dydaktycznego i przeznaczonymi na poszczególne poziomy wymagań stosowana jest 

skala: 
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a) mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi – niedostateczny; 

b) od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi – dopuszczający; 

c) od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi – dostateczny; 

d) od 75% do 84% poprawnych odpowiedzi – dobry; 

e) od 85% do 95 % poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry; 

od 96% do 100% poprawnych odpowiedzi - celujący. 

                                                                       

 Ustala się następującą ważność różnych form aktywności ucznia na lekcjach języka 

niemieckiego, które przyjmują wagę zgodnie z OW: 

- oceny z wagą 5: sprawdziany 

- oceny z wagą 3 : kartkówki, odpowiedzi ustne 

- oceny z wagą 2 : aktywność, praca domowa, praca na lekcji, dodatkowe ćwiczenia 

 

 Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 5 ocen. 

 Raz w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez podawania 

przyczyny, z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej prac pisemnych lub dłuższych 

wypowiedzi ustnych. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, 

przed rozpoczęciem przez nauczyciela prowadzenia zajęć. 

 Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny w ciągu dwóch tygodni.   

 Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w 

celu ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych i pisemnych prac 

domowych. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku 

nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.   

 Uczeń pracujący szybciej niż klasa może poprosić o dodatkowe zadania. Za każdą taką 

formę aktywności na lekcji lub w domu może uzyskać ocenę. 

 W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców, terminy 

sprawdzenia wiadomości są uzgadniane z nauczycielem. 

 

Sprawdziany    

 Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go napisać w 

ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 
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 Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Jednocześnie jest 

omówiony  ich zakres i kryteria wymagań. 

 Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace 

kontrolne wciągu dwóch tygodni. 

 Stopień niedostateczny ze sprawdzianu uczeń może poprawić. 

 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego 

roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców. 

 

Odpowiedzi ustne 

 Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich 

lekcji. 

Krótkie wypowiedzi ustne lub inną formę aktywności w czasie lekcji nauczyciel ocenia 

wpisując + lub -   

Kryteria oceny: 

5 plusów – bardzo dobry  

5 minusów – niedostateczny. 

 

Kartkówki 

 Kartkówka nie musi być zapowiadana. Uczniowie nieobecni na zapowiadanej 

kartkówce piszą ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 Niezapowiadana kartkówka obejmuje materiał z najwyżej trzech ostatnich lekcji. 

 

 

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach 

 Szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są 

uczniom przedstawiane na bieżąco na lekcjach. 

 Każda ocena jest jawna i uzasadniana. 

 Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku oraz mogą 

być wpisane do zeszytu przedmiotowego na prośbę uczniów lub rodziców. 

 O przewidywanej ocenie rocznej uczeń zostaje poinformowany zgodnie z zasadami 

zamieszczonymi w statucie szkoły.           

 O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed 

konferencją klasyfikacyjną. 
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Dostosowanie wymagań. 

 

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

 

Udostępnianie prac uczniom. 

 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane do wglądu uczniom na lekcji, a 

zainteresowanym rodzicom przekazywane są osobiście lub za pośrednictwem uczniów, z 

koniecznością zwrotu tych prac do nauczyciela w terminie tygodnia, przy czym: 

1) odbiór i zwrot pracy uczeń potwierdza podpisem; 

2) prac otrzymanych do wglądu nie wolno w żaden sposób kopiować, aczkolwiek na 

prośbę ucznia lub rodzica dopuszcza się zrobienie zdjęcia pracy, w celu przekazania 

jej wyników rodzicowi (szczególnie w okresie pandemii); 

3) prace nie zwrócone w terminie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń, ocenę uznaje się za ostateczną; 

4) wyżej wymienione prace udostępnia się również rodzicom podczas zebrań z 

rodzicami, konsultacji lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne 

 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: 

rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli 

gramatykę i słownictwo. Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności 

językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają 

pracę ucznia na lekcjach. W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, 

umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny (w załączniku – wymagania 

edukacyjne). 

 

Wszystkie pozostałe kwestie nieujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z języka 

niemieckiego reguluje statut SP nr 3 w Wojkowicach. 

 


