
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego: 

 

1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego zgodny jest z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów : 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3. Uczeń otrzymuje oceny z: 

a) pisania, 

b) mówienia, 

c) czytania, 

d) słuchania. 

Sprawności te sprawdzane są poprzez następujące formy: odpowiedź ustna, wypowiedzi na 

forum (aktywność), testy leksykalno-gramatyczne, krótkie sprawdziany tzw. kartkówki, 

obejmujące słownictwo, sprawdzające słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, z trzech 

ostatnich lekcji, nie trwające dłużej niż 15 minut, krótkie wypowiedzi pisemne. 

4. Zachowuje się następujący system oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający, niedostateczny. 

5. Testy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Oceniane są one za 

pomocą punktów wyrażonych w procentach, w przeliczeniu na oceny. Wygląda to 

następująco: 

100% celujący 

86-99% bardzo dobry 

71-85% dobry 

56-70% dostateczny 

35-55% dopuszczający 

mniej niż 35% niedostateczny 

 

Ocena celująca - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje 

efekty samodzielnej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem 

niemieckim. Uczeń wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, 



wykorzystuje wiadomości znacznie wykraczające poza program nauczania lub 

wykazuje się osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym, np. jest laureatem wszelkiego 

rodzaju konkursów. 

6. Ilość przewidywanych ocen w semestrze - ilość godzin języka niemieckiego + 2 minimum. 

7. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiedziane. 

8. Uczeń nieobecny na teście lub kartkówce ma obowiązek napisać je w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie). 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z testu może ją poprawić w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie). 

10. Uczeń, który otrzymał z testu ocenę niesatysfakcjonującą go może poprawić ją w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

11. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

12. Uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania w semestrze. Zgłosić je trzeba przed 

rozpoczęciem zajęć a powód nieprzygotowania nie musi być ujawniany. 

13. Nauczyciel może oceniać aktywność pracy uczniów na lekcji w wybranej przez siebie 

formie. 

14. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz na bieżąco uzupełniać 

wszystkie ćwiczenia, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń. Zeszyt 

przedmiotowy, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń podlegają wyrywkowej kontroli przez 

nauczyciela. 


