
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

nauczyciel – mgr KATARZYNA HASPERT - BIAŁEK 

 

Na początku roku szkolnego uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie), zostaną 

poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o 

sposobie i zasadach oceniania (lekcja organizacyjna). 

 

1. Na ocenę z przedmiotu składają się: 

a) oceny z dłuższych sprawdzianów pisemnych/ testów (zapowiadane z wyprzedzeniem), 

b) oceny z kartkówek (sprawdzają wiadomości bieżące i nie muszą być zapowiadane), 

c) odpowiedź ustna, 

d) ocena bieżąca postępów ucznia uwzględniająca wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: 

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

gramatyka i słownictwo, 

e) praca domowa, 

f) aktywność, praca na lekcji, przygotowanie do lekcji,   

g) inne formy aktywności (np. praca w grupach, zadania dodatkowe, sukcesy 

w konkursach/olimpiadach, itp.), 

h) pilność/zaangażowanie ucznia i jego stosunek do przedmiotu, 

i) ponadto ocenie może podlegać zeszyt przedmiotowy. 

 

2. Zgłoszenie nieprzygotowania: 

Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika 

czy zeszytu ćwiczeń, uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji po 

sprawdzeniu frekwencji. 

Uczeń może zgłosić 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej oraz pracy 

domowej, co zostaje odnotowane przez nauczyciela  w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel wpisuje 

do dziennika skrót „np” / „bz”. 

 

3. Poprawa ocen/ Zaliczenie zaległych sprawdzianów, testów, kartkówek: 

W czasie konsultacji dla uczniów. Inny, dogodny dla ucznia termin popraw lub zaliczeń ustala się 

indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

 

 

 



 

4. Skala oceniania zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie 

Szkoły: 
 

100% i /lub zadanie dodatkowe ( decyzja nauczyciela) – celujący 

91% - 100% - bardzo dobry  

75% - 90% - dobry  

50% - 74% - dostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

< 29% - niedostateczny 

 

https://spgrebocice.pl/wp-content/uploads/2020/10/Statut-Szkoly-Podstawowej-im.-Janusza-

Kusocinskiego-w-Grebocicach.pdf 

 

5. Informacje dodatkowe: 
 

- Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań z przedmiotu, stawianych 

uczniom ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub mających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 

 

- Ocenę celującą semestralną/końcoworoczną może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie 

warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie 

wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce 

naukowe lub prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich 

sukcesy. 

 

- Ocenę niedostateczną semestralną/końcoworoczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, 

pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

 

- Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% zajęć z przedmiotu, nie uczestniczył w żadnej formie pisemnego 

sprawdzenia wiadomości, może to być podstawą do nieklasyfikowania ucznia z języka 

niemieckiego. 
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