
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (JĘZYK NIEMIECKI) 

1. OCENIE PODLEGAJĄ WSZYSTKIE CZTERY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE: 

• słuchanie ze zrozumieniem, 

• mówienie (wymowa, intonacja), 

• czytanie ze zrozumieniem, 

• pisanie. 

2. DODATKOWO OCENIE PODLEGAJĄ: 

• prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń, 

• praca indywidualna (szybko i poprawnie wykonane ćwiczenie), 

• praca w parach (duże zaangażowanie, mówienie tylko w języku niemieckim), 

• umiejętność pracy w grupie (duża aktywność podczas pracy w grupie lub spełnienie 

w niej ważnych zadań),  

• praca projektowa, referaty i projekty multimedialne, 

• praca domowa, 

• sprawdziany, testy, dyktanda, 

• pilność, systematyczność i zaangażowanie ucznia, 

• umiejętność samodzielnej pracy oraz samodzielnego uczenia się. 

3. POSTĘPY W NAUCE ORAZ OSIAGNIĘCIA UCZNIA OCENIANE SĄ NA PODSTAWIE: 

• prac klasowych, testów osiągnięć – obejmujących wiadomości z określonego działu 

oraz zapowiedzianych przynajmniej na  tydzień naprzód – z wpisem do dziennika 

lekcyjnego, poprzedzonych powtórzeniem materiału z danego działu, 

• zapowiedzianych i niezapowiedzianych kartkówek, sprawdzających opanowanie 

materiału z 1-3 lekcji, 

• pisemnych i ustnych prac domowych, 

• aktywności ucznia na zajęciach (uczeń za aktywność otrzymuje plusy, w przypadku 

otrzymania 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), wpisaną do dziennika 

lekcyjnego w rubryce „aktywność”), 

• prac projektowych, 



• odpowiedzi ustnych z trzech ostatnich tematów, 

• zadań pisemnych, 

• opracowania i odegrania dialogów, scenek, itp. 

4. UCZEŃ MA PRAWO DO: 

• poprawy każdej oceny (za wyjątkiem oceny z kartkówki). Poprawy odbywają się na 

konsultacjach lub na lekcji. Na poprawę każdej oceny, z której uczeń jest niezadowolony, 

ma 14 dni od chwili jej otrzymania.  

W przypadku: 

a) usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej wyżej wymienioną pracę 

klasową uczeń powinien napisać w przeciągu 2 tygodni od momentu jego powrotu do 

szkoły - w uzgodnionym z nauczycielem terminie, 

b) nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej, teście, sprawdzianie 

semestralnym lub końcowym, uczeń pisze pracę klasową bez uprzedzenia oraz w dniu, w 

którym nie ma pracy klasowej, testu lub sprawdzianu z innego przedmiotu, 

c) w przypadku nieobecności ucznia na lekcji należy na bieżąco uzupełnić zaległości, zaś w 

przypadku dłuższej absencji uczeń może uzgodnić z nauczycielem termin nadrobienia 

zaległości oraz termin napisania zaległych prac klasowych, testów, sprawdzianów oraz prac 

klasowych, 

d) uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych i nie zaliczył materiału, może być 

nieklasyfikowany z języka niemieckiego. 

e) ponadto uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 (dwóch) nieprzygotowań do lekcji w ciągu 

semestru, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej. Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiedzianych kartkówek, 

testów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów. 

f) uczeń ma prawo zapoznać się z każdą napisaną przez siebie pracą klasową, kartkówką, 

czy testem podczas ich oddawania i omawiania, rodzice mogą to uczynić podczas 

wywiadówek i zebrań. Wszystkie prace kontrolne uczniów nauczyciel przechowuje w 

formie dokumentów szkolnych, 

g) uczeń ma ponadto prawo do jednokrotnego podnoszenia proponowanej oceny 

semestralnej w ciągu 3 (trzech) tygodni od uzyskania o niej informacji (do 7 dni przed radą 

klasyfikacyjną) – w formie sprawdzianu, obejmującego zakres materiału całego semestru, 

na zasadach określonych przez nauczyciela. 



5. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczącą specyficznych 

trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, testy, sprawdziany, prace domowe i 

kartkówki specjalnie dostosowane do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. 

6. SKALA OCEN: 

0-39%   
40-55%   
56-70% 
71-85% 
86-95% 
96-100% 

ocena niedostateczna  
ocena dopuszczający 
ocena dostateczny  
ocena dobry 
ocena bardzo dobry 
ocena celujący 

 

Szczegółowa skala: 

0-39% 
40-42 % 
43-52% 
53-55% 
56-58% 
59-67% 
68-70% 
71-73% 
74-82% 
83-85% 
86-88% 
89-92% 
93-95% 
96-100% 

1 
2- 
2 
2+ 
3- 
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5- 
5 
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6 

 

7. Ocena ucznia powinna być odzwierciedleniem nie tylko poziomu wiedzy ucznia, ale 

również osiągniętego przez ucznia postępu w nauce oraz umiejętności organizacji swojej 

pracy. 

8. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN. 


