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1. Zasady ogólne, które obowiązują uczniów na lekcjach języka niemieckiego :

Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów oceniane są na bieżąco na podstawie:
sprawdzianów, przeprowadzanych na zakończenie rozdziału, 
kartkówek - zapowiedzianych lub niezapowiedzianych sprawdzających stopień 

  opanowania materiału z maksymalnie trzech ostatnich lekcji,
prac domowych,
prac pisemnych,
prac dodatkowych
odpowiedzi ustnych, obejmujących zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich 

  trzech lekcji,
bieżącej obserwacji aktywności na zajęciach.

Należy jednak pamiętać, że znajomość języka, rozumianego jako narzędzia komunikacji, nie 
jest wiedzą, 
którą można ocenić jedynie za pomocą sprawdzianów i różnorodnych prac ustnych czy 
pisemnych. 
Znajomość języka to również skuteczność przekazu, efektywny odbiór wypowiedzi w obcym 
języku  
i gotowość do zareagowania stosownie do rzeczywistej sytuacji, a także świadomość różnic 
językowych i kulturowych, umiejętność logicznego myślenia i wiele innych składowych. Każdy 
uczeń oceniany jest  indywidualnie. Oceniany jest jego rzeczywisty postęp w stosunku do 
predyspozycji oraz indywidualnych umiejętności i możliwości.

W systemie oceniania uwzględnione zostały następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: 
znajomość środków językowych
rozumienie wypowiedzi
tworzenie wypowiedzi 
reagowanie na wypowiedzi 
przetwarzanie wypowiedzi 

Ponadto:
1.Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian lub kartkówkę, z których  otrzymał ocenę 

niedostateczną. W  przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma 
obowiązek  zaliczenia go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. 
Sprawdziany oceniane są przez nauczyciela w terminie 14 dni. 

2.W ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwa sprawdziany, zapowiadane uczniom na 
tydzień przed planowanym terminem. 

3.Kartkówki sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane. 
Jeżeli  uczeń był nieobecny na kartkówce, lub otrzymał ocenę niedostateczną, odpowiedni 
materiał może zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej w terminie jednego tygodnia.

4.Ocenę za pracę w grupie i aktywność przyznaje się na bieżąco.



5.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje  
odnotowane przez nauczyciela w dzienniku przed rozpoczęciem danej lekcji w postaci  lub 
„np”.  Zdobycie trzech minusów/nieprzygotowań  skutkuje wpisaniem do dziennika oceny 
niedostatecznej.  Za każde  kolejne nieprzygotowanie uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 
Zgłoszenie nieprzygotowania  nie zwalnia z pisania zapowiedzianego sprawdzianu lub 
zapowiedzianej kartkówki.

6.Aktywność na zajęciach odnotowana jest przez nauczyciela w postaci „+”. Zdobycie trzech 
plusów skutkuje wpisaniem do dziennika lekcyjnego oceny bardzo dobrej a pięciu plusów 
oceny celującej.

7.Uczeń z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej pisze kartkówki, 
sprawdziany i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.

8.Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który całkowicie opanował wiedzę i umiejętności 
określone podstawą programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział  
w konkursach  przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy. 

9.Ocenę niedostateczną 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. Nie jest w stanie wykonać zadań o 
niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

10.Podane poniżej kryteria ocen stosuje się w połączeniu z treściami przewidzianymi w 
rozkładach materiału na dany rok nauczania.  

Wagi ocen:   
 X1 

•prace domowe
•prace dodatkowe
•praca w grupie
•indywidualna praca na lekcji
•aktywność na zajęciach

X2
•sprawdziany
•kartkówki
•odpowiedzi ustne
•zewnętrzne konkursy przedmiotowe (laureaci, I-V miejsca)
•projekty 

   Sprawdziany oceniane są według następującej skali procentowej:
bardzo dobry – 100% -91%
dobry – 90%-75%
dostateczny – 74%-51%
dopuszczający – 50%- 30%
niedostateczny– 29% - 0% 

Ocenę celującą może uzyskać uczeń, w sytuacji jeśli uzyskał ocenę bardzo dobrą i 
rozwiązał w teście, sprawdzianie zadanie dodatkowe - wykraczające poza treści 
programowe lub o dużej złożoności. 

    Progi ocen:
•od 5,30     celujący                                                                       
•4,70 - 5,29   bardzo dobry
•3,70 - 4,69   dobry
•2,70 - 3,69   dostateczny 
•1,70 - 2,69   dopuszczający
•do 1,69      niedostateczny 


