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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

GIMNAZJUM I- III 

(patrz: Przewodnik Ucznia i Rodziców, rozdział 4,  

§ 28, ust. 1 - 7) 

 

DR KAMILA TORZEWSKA –NOWAK 

GIMNAZJUM IM. MATKI JADWIGI BORZĘCKIEJ 

ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTCHWYSTANIA PAŃSKIEGO W POZNANIU 

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: 

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

2) PODSTAWA PROGRAMOWA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

3) PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM - AUTOR: PAWEŁ 

PISZCZATOWSKI. NR DOPUSZCZENIA: DPN- 5002- 16/08. 

4) WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. MATKI JADWIGI 

BORZĘCKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARCHWYSTANIA PAŃSKIEGO W POZNANIU  

 

I. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO: 

1. Sposób oceniania: (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 1): 

1) w szkole obowiązuje dwusemestralny system oceniania  

2) klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu półrocznych osiągnięć 

edukacyjnych uczniów i ustaleniu ocen kwalifikacyjnych oraz oceny z 

zachowania 

3) klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym, ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych  oraz ustaleniu oceny z zachowania 

4) w przypadku uzyskania w pierwszym semestrze oceny niedostatecznej 

uczeń może poprawić tę ocenę w terminie jednego miesiąca po feriach 

zimowych. (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 1) 

5) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej końcoworocznej uczeń może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego odbywającego się w ostatnim 

tygodniu sierpnia 

6) w przypadku braku zaliczenia jednego  z semestrów z powodu nieuzyskania 

oceny klasyfikacyjnej, uczeń jest zobowiązany przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego 
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7) uczeń może być niesklasyfikowany, gdy brak jest podstaw do ustalenia 

oceny z powodu absencji na ponad 50% zajęć lekcyjnych w czasie jednego 

semestru 

 

2.Informowanie o ocenach bieżących z języka niemieckiego (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, 

ust. 2): 

1) oceny bieżące i klasyfikacyjne są odnotowywane w dzienniku elektronicznym  

2) podczas zebrań kwartalnych rodzice/ opiekunowie prawni są informowani o ocenach 

ucznia za pomocą wydruku z dziennika elektronicznego  

 

3. Informowanie o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z języka niemieckiego (patrz: 

P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 3): 

1) przed ostateczną klasyfikacją semestralną (śródroczną)  i roczną rodzice/prawni 

opiekunowie są informowani o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z języka 

niemieckiego podczas zebrania  

2) przed klasyfikacją semestralną (śródroczną)  i roczną uczeń jest informowany przez 

nauczyciela o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z języka niemieckiego  

4.  Zasady oceniania z języka niemieckiego (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 4): 

1) wewnątrzszkolny system oceniania z języka niemieckiego obejmuje: 

 bieżące ocenianie 

 semestralne ocenianie klasyfikacyjne 

 roczne ocenianie klasyfikacyjne 

2) oceny bieżące i klasyfikacyjne (zarówno z odpowiedzi ustnej jak i pisemnej) ustala się wg 

następującej skali: 

 stopień celujący  - 6 

 stopień bardzo dobry  - 5 

 stopień dobry – 4 

 stopień dostateczny – 3 

 stopień dopuszczający – 2 

 stopień niedostateczny – 1  

3) odpowiedź ustną lub pisemną podaną w punktach przelicza się na w/w sześciostopniową 

skalę ocen 

4) kryteria oceny/ wymagania edukacyjne z  języka niemieckiego 

5) w ocenach bieżących nie stosuje się plusów i minusów 

6) na zajęciach oceniania jest również aktywność ucznia.  Oceną cząstkową aktywności są 

uwagi w postaci „+” lub „-”.  
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„+” otrzymuje uczeń, który: 

 wielokrotnie zgłasza się do odpowiedzi podczas lekcji, jest aktywny, zaangażowany  

„-” otrzymuje uczeń, który: 

 zapytany w czasie lekcji kilkakrotnie nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane 

pytanie 

 nie jest skupiony podczas lekcji, przeszkadza  w prowadzeniu lekcji  

 nie posiada materiałów niezbędnych do pracy na lekcji (podręcznik, ćwiczenia, 

zeszyt przedmiotowy, odbitki ksero itp.)  

 nie ma jakieś części zadania domowego  

 Po otrzymaniu 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a po otrzymaniu 5 „-” 

ocenę niedostateczną 

7) niewykonanie całego zadania domowego bez podania ważnych przyczyn 

usprawiedliwiających oceniane jest na ocenę niedostateczną  (patrz: P. U i R, 

rozdział 4, § 28, ustęp 4i) 

8) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych. Na prośbę rodziców/ 

opiekunów prawnych uczeń ma wgląd do prac pisemnych niezależnie od ich rodzaju na 

terenie szkoły podczas spotkania  z nauczycielem. Na życzenie rodziców nauczyciel 

może wypożyczyć im prace pisemne ucznia do domu. Uczeń zobowiązany jest oddać 

prace  w terminie ustalonym z nauczycielem.  

9) przy ustalaniu ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych uwzględniany 

jest indywidualny wkład ucznia w wykonane zadania oraz jego predyspozycje i 

ograniczenia w postaci potwierdzonych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

dysfunkcji 

10)  w III klasie gimnazjum przewiduje się dodatkową, ostatnią pracę kontrolną  w 

postaci pisemnego testu umiejętności językowych. W przypadku nieobecności na pracy  

kontrolnej lub otrzymania oceny niedostatecznej uczeń zobligowany jest do uzgodnienia 

z nauczycielem terminu i formy zaliczenia sprawdzianu. Niezaliczenie testu na ocenę 

pozytywną ma wpływ na wystawienie odpowiednio niższej oceny na koniec roku 

szkolnego 

11) ocena semestralna/ końcoworoczna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych. Przy ustalaniu oceny semestralnej/końcoworocznej największą wartość 

mają oceny z prac kontrolnych, dalej sprawdzianów i w trzeciej kolejności odpowiedzi 

ustnych. Pozostałe oceny są wspomagające 

12) przy ustalaniu oceny końcoworocznej brana jest też pod uwagę ocena uzyskana na 

semestr 
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13) na ocenę z odpowiedzi, pracy kontrolnej i sprawdzianu ma wpływ poza wiedzą 

również estetyka zapisu 

5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (patrz: P.U.i R, rozdział 4, § 28, ust. 5): 

1) formy ustne: 

 odpowiedzi – dotyczą 3 ostatnich tematów lekcyjnych (dialog, swobodna wypowiedź, 

komentarz, scenka rodzajowa, opowiadanie itp.) 

 aktywność na lekcji 

 wypowiedzi w klasie (aktywność, udział w dyskusjach) 

 recytacja (śpiew) 

2) formy pisemne: 

 praca kontrolna  

 sprawdzian (zapowiedziany – obejmujący konkretne zagadnienia lub 

niezapowiedziany – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych), 

 zadanie domowe 

 prace dodatkowe 

 referat, esej itp. 

3) sprawdzianowe: 

 praktyczne (projekty); prace indywidualne i – w wybranych przypadkach – 

prace grupowe uczniów 

a. prace dodatkowe wykraczające poza program nauczania w danej klasie  

b. osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  

6. Częstotliwość oceniania (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 6): 

1) form ustnych: 

 na bieżąco za prezentowanie wiedzy z wybranej partii materiału i 

umiejętności zdobywania wiedzy w praktyce 

 za rozwiązywania zadań i problemów 

 za wykazywanie aktywności podczas zajęć edukacyjnych  

2) form pisemnych: 

 w każdym semestrze za prace kontrolne, sprawdziany i  inne formy wypowiedzi 

pisemnej 

3) prace pisemne i kontrolne muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku 

elektronicznym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

 poprzedzane lekcją utrwalającą i powtórzeniową 

 ocenione  i omówione w terminie 2 tygodni 

4) sprawdzian obejmujący wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów nie musi 

być zapowiedziany; nie powinien trwać dłużej niż 15 minut 
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5) stanowczo tępi  się ściąganie! W przypadku przyłapania na ściąganiu uczeń otrzymuje 

adnotację, a gdy ten proceder się powtórzy, otrzymuje ponownie adnotację i ocenę 

niedostateczną 

 

7. Tryb poprawiania ocen bieżących (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 7) 

1) uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej lub ze 

sprawdzianu. Ocena ta nie anuluje oceny niedostatecznej – brana jest pod uwagę średnia obu 

ocen. 

2) uczeń może poprawić na życzenie ocenę z JEDNEJ pracy kontrolnej w semestrze, w 

terminie ustalonym przez nauczyciela jeśli otrzymał ocenę wyższą niż niedostateczną. Ocena 

poprawiona nie anuluje oceny niższej - – brana jest pod uwagę średnia obu ocen. Oceny 

niedostateczne są zawsze poprawiane przez ucznia.  

3) jeżeli w dniu pisania pracy kontrolnej uczeń jest nieobecny w szkole (z przyczyn 

chorobowych lub innych potwierdzonych dzień wcześniej przez rodziców/ opiekunów 

prawnych) uczeń ma obowiązek w terminie uzgodnionym z nauczycielem napisać zaległą 

pracę 

4) w przypadku absencji na pracy kontrolnej, sprawdzianie bez względu na przyczyny uczeń 

ma obowiązek poddać się sprawdzeniu osiągnięć w formie i terminie określonym przez 

nauczyciela. W przypadku niewywiązania się z tego nauczyciel może w dowolnym terminie i 

formie sprawdzić wiedzę ucznia (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 7. pkt D) 

8. Egzamin klasyfikacyjny (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 10) 

9.Egzamin poprawkowy (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 28, ust. 1) 

 

Współpracę nauczyciela z  uczniami reguluje kontrakt zawierany z każdym zespołem 

klasowym oddzielnie na początku cyklu kształcenia i corocznie odnawiany! 

 

II. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM: 

 

PRAWA UCZNIA: (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 22): 

Uczeń może 

•Wypowiadać na lekcjach własne opinie i sądy; 

• Prezentować wiedzę zdobytą poza lekcjami; 

• Być ocenianym zgodnie z przyjętymi dokumentami – Przedmiotowymi Systemami 

Oceniania (PSO) z języka niemieckiego  

• Być ocenianym w myśl zasad sprawiedliwości, w warunkach zapewniających obiektywność 

oceny; 

• Ocenie bieżącej na lekcji podlegają wszystkie osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy, 
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umiejętności i postaw Np. aktywności i kreatywności; 

• Do otrzymania oceny za zadania dodatkowe wykraczające poza program; 

Ponadto uczeń ma prawo do: 

 poszanowania godności osobistej 

 znajomości kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego 

 Zgłosić na początku zajęć lekcyjnych nieprzygotowanie do lekcji w przypadku 

odpowiedzi ustnej, braku zadania domowego lub braku zeszytu, notatek, kserówek i 

podręcznika wraz z zeszytem ćwiczeń  - DWA RAZY W SEMESTRZE bez żadnych 

konsekwencji  ( z wpisem Np. do dziennika); zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji  nie 

dotyczy jednak lekcji ze sprawdzianem całogodzinnym/pracą kontrolną 

 

• Przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak wiadomości z trzech ostatnich lekcji, 

brak zadania domowego pisemnego lub ustnego, brak zeszytu przedmiotowego i podręcznika;  

zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi lub rozpoczęciu 

sprawdzania zadania domowego pociąga za sobą konsekwencje w postaci wpisania oceny 

niedostatecznej! 

• Do nieprzygotowania do lekcji, przez okres ustalony z nauczycielem, w sytuacji dłuższej 

usprawiedliwionej chorobą nieobecności w szkole; 

• Żądać wyjaśnienia i uzasadnienia od nauczyciela wystawionej przez niego oceny; 

• Oczekiwać od nauczyciela uzupełnienia wiedzy, którą chce posiąść; 

• Prosić nauczyciela o powtórzenie informacji trudnych do przyswojenia; 

• Do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z zapisem w dokumencie – 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO); 

• Do informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec pierwszego semestru lub 

roku szkolnego na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej; 

• Oczekiwać od nauczyciela wypełniania przez niego zasad kontraktu. 

 znajomości wymagań programowych na poszczególne oceny z języka niemieckiego 

 znajomości oceny semestralnej i rocznej najpóźniej na tydzień przez posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej 

 jawnej i systematycznej oceny swych wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego w 

ciągu całego semestru oraz do umotywowania oceny semestralnej i rocznej 

 kontroli poczynionych postępów i stopnia opanowania wiedzy za pośrednictwem różnych 

metod i form 

 poinformowania o terminie i zakresie obowiązującej treści pracy kontrolnej przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem 

 opieki nauczyciela przy organizowaniu zajęć pozalekcyjnych  
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 uzyskiwania dodatkowych informacji i wyjaśnień poszerzających zainteresowania ucznia 

 otrzymania do wglądu w szkole sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w obecności 

nauczyciela 

 poinformowania o olimpiadach  i konkursach z języka niemieckiego i pomocy 

merytorycznej w przygotowaniu się do nich 

 zwolnienia z zajęć lekcyjnych po uzyskaniu zgody dyrekcji w celu brania udziału w 

eliminacjach szkolnych, okręgowych i centralnych olimpiad i konkursów na wniosek 

nauczyciela  

 

OBOWIĄZKI UCZNIA (patrz: P.U.i R, rozdział 4,  § 22): 

Uczeń ma obowiązek: 

• Systematycznie uczestniczyć w zajęciach; 

• Uczestniczyć we wszystkich projektach i sprawdzianach wiedzy; 

• Przestrzegać regulaminu klasopracowni językowej; 

• Zachowywać się kulturalnie i przyzwoicie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

współżycia społecznego; 

• Wysłuchiwać opinii innych, nie przeszkadzać innym w lekcji; 

• Zgodnie współpracować w grupie i z całym zespołem klasowym; 

• Wypowiadać swoje opinie i sądy zgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie obrażając i 

nie raniąc innych w klasie; 

• Posiadać zawsze zeszyt przedmiotowy i podręcznik; 

• Systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy; 

• Systematycznie przygotowywać się do zajęć – do odpowiedzi ustnej albo krótkiego, 

niezapowiedzianego pisemnego sprawdzianu obowiązują zawsze trzy ostatnie lekcje; 

• Aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne 

podejmowane w klasie na zajęciach lekcyjnych;  

• Przygotować w ustalonym terminie prace pisemne (zadania domowe, notatki, referaty i 

inne); 

• Przygotować się do całogodzinnych prac kontrolnych obejmujących większą partię materiału 

i w nich uczestniczyć; 

• Zgłosić przysługujące nieprzygotowanie do lekcji (Np) przed jej rozpoczęciem, tuż po 

przerwie; 

• W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności zgłosić nauczycielowi 

nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem; 

• Uzupełnić braki wynikające z nieobecności na 1-2 ostatnich lekcjach w ciągu tygodnia; 

• Uzupełnić braki wynikające z dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 
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• Napisać pracę kontrolną  w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie; 

• Poprawić ocenę niedostateczną za pierwszy semestr w terminie do końca marca, aby uzyskać 

promocję do następnej klasy; 

• W przypadku pełnienia funkcji dyżurnego w danym tygodniu nauki przygotować niezbędne 

pomoce na lekcje 

• Wypełniać zobowiązania kontraktu. 

Ponadto:  

 Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawienie się  na lekcje języka niemieckiego. Jeżeli 

uczeń spóźni się na lekcję, to ma obowiązek podejść do nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, przeprosić i zwięźle wyjaśnić powód spóźnienia; 

 Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych z 

języka niemieckiego, jeśli zdeklarował w  nich swój udział 

 Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów  i nauczyciela języka niemieckiego, w szczególności do zachowania dyscypliny 

oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy; 

 Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza: 

a) odrobienie zadania domowego, 

b) przygotowanie się do odpowiedzi: 

- ustnej z 3 ostatnich lekcji, 

- ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel, 

- pisemnej - sprawdzianów - z 3 ostatnich lekcji, 

c) przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej w dzienniku 

lekcyjnym - z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować; 

 uczeń jest zobowiązany mieć na lekcjach języka niemieckiego podręcznik, ćwiczenia, 

dodatkowe materiały dydaktyczne  (np. kserokopie, jakie otrzymał od nauczyciela) 

oraz zeszyt 

 Obowiązkowe jest prowadzenie notatek w zeszycie, odrabianie zadań domowych oraz 

systematyczne przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego z podręcznika, 

ćwiczeń i notatek. 

  Uczeń jest zobowiązany zgłaszać na bieżąco problemy ze zrozumieniem materiału 

omawianego na lekcjach. 

 

Nauczyciel ma obowiązek: 

 

• Przekazywać uczniom maksimum wiedzy przedmiotowej, jaką sam dysponuje, w zakresie 
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objętym programem nauczania, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w szkole pomocy 

dydaktycznych; 

• Słuchać tego, co mówią uczniowie, rozważać ich spostrzeżenia i analizować wnioski; 

• Oceniać zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, w myśl zasad sprawiedliwości i w 

warunkach zapewniających obiektywność oceny; 

• Nagradzać szczególną aktywność i kreatywność uczniów na lekcji (znakiem plus lub pełną 

oceną), a za pięć znaków plus wpisać do dziennika ocenę bardzo dobry; 

• Systematycznie kontrolować wiedzę, umiejętności i postawy uczniów poprzez sprawdziany czy 

testy, wypowiedzi ustne, prace domowe, prace w grupie, aktywności; 

• Powtórzyć uczniom szczególnie trudny materiał lekcyjny, jeśli o to proszą; 

• Zapowiadać uczniom terminy sprawdzianów całogodzinnych, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

• Zapoznawać uczniów z zakresem wiedzy i umiejętności objętych sprawdzianem całogodzinnym, 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

• Określić termin i warunki poprawy sprawdzianów całogodzinnych; 

• Dokonać kontroli i oceny sprawdzianów, testów oraz prac domowych w ciągu dwóch tygodni od 

momentu ich napisania czy oddania przez uczniów; 

• Określić zasady wglądu do sprawdzianów przez uczniów i ich rodziców; 

• Przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poinformować uczniów o grożących im 

ocenach niedostatecznych (dokonać wpisu  do dziennika elektronicznego); w przypadku 

nieobecności nauczyciela w dniu pracy kontrolnej należy ponownie uzgodnić termin z klasą (przy 

czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie) 

• Podać uczniom zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy oceny niedostatecznej za 

pierwszy semestr; 

• Wypełniać postanowienia kontraktu. 

 

Nauczyciel ma prawo: 

 

• Wymagać od uczniów, aby wypełniali swe obowiązki; 

• Przeprowadzać niezapowiedziane sprawdziany  lub testy z trzech ostatnich lekcji; 

• Zapytać z bieżącej lekcji ucznia, który sam nie bierze w niej udziału i nie angażuje się, a 

przeszkadza uczniom i jemu samemu w prowadzeniu lekcji i postawić odpowiednią ocenę; 

• Dokonywać niezapowiedzianej kontroli zeszytów przedmiotowych uczniów i systematyczności 

dokonywania w nim notatek z lekcji; 

• Dokonywać systematycznej kontroli posiadania przez uczniów podręczników jako podstawowej 

pomocy dydaktycznej na lekcji; 
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• Systematycznie pytać uczniów ustnie ze zrealizowanego materiału; 

• Wymagać od uczniów , by realizowali zobowiązania kontraktu. 

 

IV. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄG NIĘĆ UCZNIA: 

- prace kontrolne   

- sprawdziany   

- odpowiedzi ustne/ sprawność mówienia 

- sprawność rozumienia ze słuchu 

- sprawność czytania ( głośne czytanie, czytanie ze zrozumieniem)  

- prace domowe 

- prace długoterminowe 

- pisemne indywidualne prace na lekcji/ wypowiedzi ustne na lekcji  

- prace w grupach 

- aktywność podczas lekcji 

- przygotowanie do lekcji 

- projekty indywidualne i grupowe 

- inne formy aktywności, np. udział w konkursach z języka niemieckiego, wykonywanie 

pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła języka niemieckiego. 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

FORMY AKTYWNOŚCI KRYTERIA OCENY 

Prace kontrolne  

Sprawdziany  

Praca domowa 

Oceniane są wszystkie sprawności językowe poza 

mówieniem: 

- poprawne zastosowanie określonych materiałem 

zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji, 

- zastosowanie treści leksykalno- gramatycznych 

- umiejętność globalnego i selektywnego czytania 

ze zrozumieniem różnych tekstów 

niemieckojęzycznych (dialog, opis, opowiadanie, 

formularz...) 

- umiejętność globalnego i selektywnego 

rozumienia tekstów słuchanych, 

- umiejętność tworzenia krótkich tekstów 

użytkowych( ogłoszenia, menu, zaproszenie, lista 

zakupów....) oraz tekstów odnoszących się do 

sytuacji z życia codziennego.  

Prace długoterminowe,  

Prace projektowe 

- zrozumienie zadania; 

- zaangażowanie w realizację powierzonego 

zadania; 

- zaplanowanie realizacji pracy; 

- realizacja rozwiązań; 
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- prezentacja otrzymanych wyników; 

- zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej. 

Prace w grupach 

- akceptowanie ustalonych zasad pracy w grupie, 

- planowanie wspólnych działań, 

- współudział w podejmowaniu decyzji, 

- udział w dyskusji, 

- słuchanie innych, 

- uzasadnienie swojego stanowiska, 

- prezentowanie rezultatów pracy grupy przez 

ucznia. 

Przygotowanie do lekcji 
- wkład pracy własnej ucznia, 

- przygotowanie merytoryczne do zajęć. 

Aktywność na lekcji 

- częste zgłaszanie się na lekcji,  

- udzielanie poprawnej odpowiedzi, 

- prezentacja wiedzy na forum klasy 

 

VI. OCENA PISEMNYCH PRAC: 

Do oceniania prac pisemnych stosuje się kryteria: 

0% - 40% możliwych do zdobycia punktów - niedostateczny 

41% - 55% możliwych do zdobycia punktów - dopuszczający 

56% - 70% możliwych do zdobycia punktów - dostateczny 

71% - 85% możliwych do zdobycia punktów - dobry 

86% - 99% możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe- ocena celująca 

 Niektóre prace (bez zadań dodatkowych) nie będą upoważniać do oceny celującej 

 Kryteria dodatkowych ocen ustala indywidualnie nauczyciel zgodnie z wyżej 

wymienionym sposobem oceniania. 

VIII.  SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O POSTĘPACH 

EDUKACYJNYCH. 

 

Nauczyciel - uczeń. 

1) Nauczyciel przekazuje uczniowi do każdej wystawionej oceny informację 

zwrotną,  która pokazuje uczniowi, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób 

powinien jeszcze poprawić oraz jak dalej ma pracować. 

2) Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju. 

3) Motywuje uczniów do dalszej pracy i chwali uczniów. 
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4) Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień 

do wystawionej oceny. 

Nauczyciel - rodzice. 

 

1) Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel 

przekazuje rodzicom (opiekunom): 

2) Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce. 

3) Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 

4) Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. 

IX. MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO POSTĘPÓW W NAUCE 

Nauczyciel: 

1) przedstawia jawne, jasne kryteria ocen, 

2) wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen, 

3) nagradza twórczość i kreatywność uczniów, 

4) często chwali uczniów, 

5) stawia przed uczniem zadania o różnym stopniu trudności, 

6) pozwala wykazać się uczniowi, umożliwiając mu wykonanie pracy dodatkowej, 

7) stosuje na lekcjach metody aktywizujące i odpowiednie pomoce dydaktyczne, 

8) zachęca uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznają siebie, określają swoje 

możliwości i definiują obszary wymagające rozwoju, 

9) dostrzega nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia. 

 

X. WSPOMAGANIE UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH NIEZADOWALAJĄCE WYNIKI W 

NAUCE 

Nauczyciel wspomaga poprzez: 

 

1) udzielanie informacji zwrotnej, informującej o stopniu opanowania materiału i postępach 

ucznia, 

2) indywidualizację pracy z uczniem, 

3) proponowanie zadań dodatkowych, 

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy nad sobą, 

5) uświadamianie potrzeb, 

6) proponowanie odpowiednich źródeł wiedzy, 

7) wskazywanie autorytetów, 

8) organizację pomocy koleżeńskiej, 

9) określanie mocnych i słabych stron pracy ucznia, 

10) motywowanie i zachęcanie ucznia do poprawy oceny, 

11) zachęcanie ucznia do udziału w zajęciach dodatkowych. 
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