
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

I. Przygotowanie do lekcji 
   Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdej lekcji z trzech ostatnich jednostek 
   lekcyjnych, posiadać podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy i zadanie domowe.  
   W przypadku nieobecości na wcześniejszej lekcji, ma obowiązek nadrobić omówiony 
   materiał i uzupełnić brakujące notatki w zeszycie na następną lekcję. 

II. Ocenie z jęz. niemieckiego podlegają: 
– odpowiedź ustna (3 ostatnie tematy lekcyjne lub z ustalonego przez nauczyciela materiału)
– prace domowe pisemne i ustne 
– aktywność w czasie zajęć lekcyjnych, praca w grupach
– kartkówka obejmująca 3 ostatnie lekcje oraz podstawy jęz. niemieckiego (może być 

niezapowiedziana)
– sprawdzian obejmujący większy zakres materiału np. dany dział, zapowiedziany z 

tygodniowym  wyprzedzeniem;  Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny 1, 
2 lub 3  ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 
tygodni od daty otrzymania ndst., kartkówki w terminie 1 tygodnia (na zajęciach 
dodatkowych - _____________________________ ).

– prace dodatkowe (prezentacje)
– aktywność poza lekcją – np. udział i sukcesy w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach. 

 
a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do e-dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem
b) Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce zapowiedzianej, to ma    
    obowiązek zaliczyć sprawdzian w terminie  2 tygodni od daty powrotu do szkoły,      
    kartkówkę w terminie 1 tygodnia na zajęciach dodatkowych
c) Nienapisanie sprawdzianu,/kartkówki, domowej pracy pisemnej oraz niezaliczenie 

      zadanej wypowiedzi ustnej w wyznaczonym terminie, jest równozanaczne z otrzymaniem
      oceny niedostatecznej. 
d) Stwierdzenie faktu odpisywania/ściągania podczas sprawdzianu lub kartkówki jest 

     podstawą do wystawnienia oceny niedostatecznej.

III. Kryteria oceniania: 

1. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy oceniane są w skali 1-6. 
2. Za aktywność/pracę na lekcji oraz proste zadania domowe, uczeń może otrzymać +, 
odpowiednio 5 plusów (+) to ocena bdb, 5 minusów (-) to ocena niedostateczna.
3. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań = brak zad. w każdym semestrze. 
Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania sprawdzianu, zapowiedzianej kartkówki czy 
zapowiedzianego odpytywania. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, po 
wejściu do klasy. Uczeń, który nie zgłosi nieprzygotowania  przed  lekcją, otrzymuje ndst.
IV. Zaliczenie semestru: 
1. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
2. Decydujące są oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i kartkówek 

3. Warunkiem zaliczenia semestru są pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów. 
4. Nie ma możliwości poprawiania ocen na 2 tygodnie przed końcem semestru. 
5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za semestr, uczeń ma obowiązek zaliczyć
   materiał ustalony przez nauczyciela (obowiązujący w danym semestrze) w formie pisemnej.

V. Procentowe kryteria ocen :   poniżej 30% możliwych do uzyskania pkt. - niedostateczny, 
          30% - 49% - dopuszczający, 
          50% - 70% - dostateczny, 
          71% - 85%  - dobry, 
          86% - 94%  - bardzo dobry, 
          95% - 100% - celujący 

VI. W razie wprowadzenia nauczania zdalnego zasady oceniania pozostają bez zmian. 
Dodatkowo oceniana bedzie systematyczność i pilność ucznia w wykonywaniu zadań 
wskazanych przez nauczyciela. 

VII. Wymagania na poszczególne oceny: 

1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, gdy potrafi porozumieć się w jęz. niemieckim na 
tematy objęte programem nauczania w danej klasie przy użyciu najprostszych słów i 
konstrukcji. Dopuszczalne są wypowiedzi błędne gramatycznie i fonetycznie, a błędy te mogą
częściowo zakłócić komunikację. Na sprawdzianach uzyskuje od 30 do 49% poprawnych 
odpowiedzi. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, gdy potrafi porozumieć się w jęz. niemieckim na 
tematy objęte programem nauczania w danej klasie przy użyciu prostych słów i konstrukcji. 
Dopuszczalne są błędy gramatyczne i fonetyczne, które w nieznaczny sposób mogą zakłócić 
komunikatywność wypowiedzi. Dopuszcza się błędne czytanie i pisanie, które nie zakłóca 
komunikacji. Na sprawdziancch uzyskuje od 50 do 70% poprawnych odpowiedzi. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, gdy porozumiewa się w jęz. niemieckim na tematy objęte 
programem nauczania w danej klasie przy użyciu większości nowo poznanych słów i 
konstrukcji gramatycznych. W wypowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy fonetyczne i 
gramatyczne. Czytanie jest całkowicie poprawne z zachowaniem właściwego akcentu 
językowego. Na sprawdziancch uzyskuje od 71 do 85% poprawnych odpowiedzi. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, gdy porozumiewa się w jęz. niemieckim na tematy 
objęte programem nauczania w danej klasie przy użyciu wszystkich nowo poznanych słów i 
konstrukcji gramatycznych. Wypowiedzi ucznia są poprawne fonetycznie i gramatycznie, są 
spójne logicznie i uporządkowane. Na sprawdzianch uczeń otrzymuje od 86 do 94% 
poprawnych odpowiedzi. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 
dobrą, na sprawdzianach uzyskuje od 95% do 100% poprawnych odpowiedzi. 
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