
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM 

  
Przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości  (wiedza) 

b) umiejętności 

c) aktywność 

Celem oceniania jest: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w opanowaniu przez niego 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

 udzielanie  uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju , 

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i  jak 

powinien dalej się uczyć, 

 monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

 motywowanie do dalszej pracy, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

Uczeń otrzymuje  oceny bieżące, klasyfikacyjną śródroczną i roczną. 

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczniowie i ich rodzice są powiadamiani o grożących 

im ocenach niedostatecznych.14 dni przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną wszyscy uczniowie uzyskują 

informację o planowanych ocenach z przedmiotu. Uczniowi, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną 

nauczyciel stwarza warunki do uzupełnienia braków poprzez : 

-   indywidualną pracę z uczniem na zajęciach dodatkowych; 

-   dodatkowe prace do wykonania.   

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 

Ocenianiu podlegać będą: 

 wypowiedzi ustne 

 prace pisemne-sprawdziany, 

 kartkówki obejmujące materiał nie więcej niż z trzech ostatnich tematów realizowanych nie dłużej    niż 

pięć godzin lekcyjnych ( nie muszą być zapowiadane), 

 aktywność na lekcjach, 

 zadania domowe, 

 zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

 realizacja projektów edukacyjnych, 

  zadania dodatkowe, 

 prace w grupie: ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 

 W przypadku pracy w grupie ocenie podlegają umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

Uczniowie są powiadamiani o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów oraz w terminie do dwóch 

tygodni uzyskują informacje o wynikach (termin zwrotu kartkówki-jeden tydzień). Uczeń ma prawo w terminie do 

dwóch tygodni  poprawić jeden raz sprawdzian lub kartkówkę z których otrzymał niezadowalający go stopień.  

Ocena uzyskana z poprawy zastępuje ocenę poprzednią. Uczeń ma obowiązek napisać każdy sprawdzian i 

kartkówkę. W przypadku krótkiej nieobecności  uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian lub kartkówkę w 

terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły. W przypadku dłuższej nieobecności (tydzień i dłużej )uczeń ma dwa 

tygodnie czasu na napisanie zaległego sprawdzianu. Termin zaliczania (poprawiania) wyznacza nauczyciel na 

prośbę ucznia i w porozumieniu z nim (przy dłuższej chorobie termin może zostać przedłużony przez 

nauczyciela).W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po 

powrocie do szkoły. Gdy nie przystąpi do sprawdzianu  (kartkówki) w wyznaczonych terminach , wówczas w 

miejsce oceny nauczyciel wpisuje „nb”.”Nb” może jeszcze jeden jedyny raz poprawić na ocenę. 

Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 
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W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej 
kategorii wymagań, „–” niższej kategorii wymagań. 
Na koniec  semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego – zaliczeniowego oraz zaliczania ustnego całego 

semestru . 

Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt, mieć na lekcji podręcznik i zeszyt ćwiczeń, a także 

odrabiać zadania domowe ( brak zadań domowych w zeszycie ćwiczeń ma obowiązek systematycznie  uzupełniać). 

 Za aktywność na lekcjach, zadanie domowe uczeń może otrzymać plus. Za trzy plusy otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. Minus może otrzymać za brak zadania domowego, brak pracy na lekcji.  Trzy minusy skutkują oceną 

niedostateczną. Brak zeszytu ćwiczeń z zadaną pracą  domową jest równoznaczne z brakiem zadania. 
Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym lekcje, na których był 

nieobecny. W przypadku co najmniej tygodniowej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia 

zaległości w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu do szkoły. 

 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia swojego nieprzygotowania do zajęć  dwa razy w semestrze. Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie, czy brak zadania na początku lekcji. 

 Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Wynika to z tego, iż różna jest waga 

ocen. 

 Formy aktywności i ich waga: 

 sprawdziany  – waga 10 

 kartkówki i odpowiedzi ustne – waga 8 

 pozostałe – waga 5 

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny rocznej jest średnia ważona. 

 
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę semestralną lub roczną następująco: 

 

średnia stopień 

od 1,00 do 1,79 niedostateczny 

od 1,80 do 2,69 dopuszczający 

od 2,70 do 3,69 dostateczny 

od 3,70 do4,69 dobry 

od 4,70 do 5,59 bardzo dobry 

od 5,60 do 6,00 celujący 

 

pod warunkiem, że uczeń przystąpił do wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

Jeżeli uczeń nie wywiązał się z tego obowiązku, nauczyciel ma prawo ustalić śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych o stopień niżej niż wynika to ze średniej ważonej ocen cząstkowych. W 

szczególnych sytuacjach nauczyciel może podjąć decyzję o podwyższeniu oceny semestralnej/rocznej biorąc pod 

uwagę inne osiągnięcia ucznia. 

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, przyporządkowując im odpowiednie 
wartości według skali: 

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1 

 
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną o stopień wyższą. 

Ocenę wyjściową nauczyciel ma prawo podwyższyć biorąc pod uwagę: 

 rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie), 

 wkład pracy w stosunku do zdolności, 

 szczególne osiągnięcia; 

     

Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem 

zaleceń poradni; 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 



 

 

W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje stosowane są zasady wzmacniania poczucia własnej 

wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

 

 Udostępnianie prac do wglądu : 

Uczeń analizuje swoją pracę w dniu , w którym jest informowany o wyniku sprawdzianu. 

Rodzic może obejrzeć pracę swojego dziecka w obecności nauczyciela przedmiotu 

w czasie zebrań ogólnych, konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych 

spotkań z nauczycielem. 

 Zasady przeliczania punktów na oceny szkolne : 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 
 30% – 49%  – dopuszczający 
 50% – 69%  – dostateczny 
 70% – 84%  – dobry 
 85% – 94%  – bardzo dobry 
 95% – 100%  – celujący 
 

 

      Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

Ocenę pozytywną wpisuje się do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia; 

Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej  w danym dniu ( niezależnej  od 

woli ucznia). 

. 

 

 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, wybitnie opanował 
treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując 

się do finałów (w szkole i poza nią); 
 

Wiedza 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Uczeń: 

- zna niewielką 

liczbę 

podstawowych 

słówek i wyrażeń 

z wymienionych 

zakresów 

tematycznych,  

- zna tylko 

podstawowe 

reguły 

gramatyczne, 

- w wymowie i w 

piśmie popełnia 

liczne błędy, co 

znacznie utrudnia 

komunikację 

- zadania 

Uczeń: 

- zna bardzo 

podstawowe 

słownictwo i 

wyrażenia z 

wymienionych 

zakresów 

tematycznych, 

- popełnia dość 

liczne błędy w 

ich wymowie i 

zapisie 

-zna znaczną 

część 

podstawowych 

struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

Uczeń: 

- zna większość  

wprowadzonego  

słownictwa i 

wyrażeń i z reguły 

poprawnie je 

wymawia oraz 

zapisuje 

-zna prawie 

wszystkie struktury 

gramatyczno-

leksykalne i często 

używa ich w 

komunikacji 

- zadania wykonuje  

z nielicznymi 

usterkami 

Uczeń: 

- zna prawie 

wszystkie 

wprowadzone 

słówka i 

wyrażenia z 

wymienionych 

zakresów 

tematycznych, 

bezbłędnie je 

wymawia i 

zapisuje 

- zna wszystkie 

struktury 

gramatyczno-

leksykalne i nie 

popełnia błędów 

w zadaniach i z 
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leksykalno-

gramatyczne 

wykonuje powoli 

i/lub z pomocą 

innych osób 

jednak z trudem 

je potrafi 

wykorzystać w 

komunikacji 

- zadania 

leksykalno-

gramatyczne 

wykonuje 

powoli, ale 

samodzielnie 

łatwością stosuje 

je w komunikacji 

Umiejętności  

 

1. receptywne 

(słuchanie/czytanie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. produktywne 

(mówienie/pisanie) 

 

 

 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Uczeń: 

- z reguły rozumie 

polecenia 

nauczyciela i 

teksty odsłuchowe 

(globalnie) oraz 

potrafi wykonać 

poprawnie 

niektóre zadania 

na rozumienie ze 

słuchu, jeśli 

prezentowane 

teksty są dobrej 

jakości i zawierają 

jednoznaczne 

informacje oraz  

są powtarzane 

kilkakrotnie  

- potrafi 

zrozumieć ogólnie 

bardzo proste 

teksty pisane, jeśli 

zawierają 

wszystkie znane 

mu słownictwo i 

struktur 

- potrafi z pomocą 

rozmówcy 

odpowiedzieć na 

pytania o swoje 

dane osobowe, 

rodzinę, czynności 

dnia codziennego, 

- potrafi 

wypowiedzieć 

proste życzenie 

lub zadać pytanie 

na tematy 

codzienne 

dotyczące go 

Uczeń: 

- rozumie 

prawie 

wszystkie 

polecenia 

nauczyciela i 

teksty 

odsłuchowe 

(globalnie) 

- potrafi 

wykonać 

większość zadań 

na rozumienie 

ze słuchu, jeśli 

może 

kilkakrotnie 

odsłuchać 

teksty, a 

materiał jest 

powoli 

prezentowany 

- rozumie 

ogólnie proste 

teksty pisane w 

zakresie 

znanych mu 

tematów i 

struktur, a także 

niektóre 

informacje 

szczegółowe       

- potrafi 

odpowiedzieć 

na pytania 

dotyczące go 

osobiście oraz z 

niewielką 

pomocą krótko 

opowiedzieć o 

sobie i zadać 

Uczeń: 

- rozumie 

wszystkie 

polecenia 

nauczyciela i 

wykonuje 

większość zadań 

na rozumienie ze 

słuchu, potrafi 

także zrozumieć 

informacje 

szczegółowe 

zawarte w tekście  

- czyta ze 

zrozumieniem 

większość tekstów 

na poznane tematy, 

potrafi podać 

ogólny sens tekstu 

i większość 

informacji 

szczegółowych 

   

 

            

- potrafi w prosty 

sposób 

wypowiedzieć się i 

zareagować na 

większość 

poznanych 

tematów 

dotyczących osób i 

czynności życia 

codziennego, 

wyrazić prostymi 

środkami swoje 

upodobania i 

opinie, 

komunikacji nie 

Uczeń: 

- rozumie 

polecenia 

nauczyciela oraz 

potrafi z 

prezentowanych 

tekstów 

zrozumieć i 

wyselekcjonować 

potrzebne 

informacje, nie 

ma większych 

problemów z 

wykonaniem 

zadań 

odsłuchowych 

- rozumie 

globalnie i 

szczegółowo 

prawie wszystkie 

teksty pisane, 

potrafi wykonać 

wszystkie zadania 

związane z 

tekstem  

       

- wypowiada się i 

reaguje dość 

swobodnie, 

prostymi 

strukturami na 

prawie wszystkie 

poznane tematy  

z życia 

codziennego 

dotyczące jego 

samego i innych 

osób, wyraża w 

prosty sposób 

preferencje, 



 

 

osobiście, z 

trudnością 

nawiązuje 

komunikację z 

powodu błędnej 

wymowy i  

intonacji oraz 

nieznajomości 

struktur 

gramatycznych 
- potrafi napisać 

bardzo proste, 

wcześniej poznane 

zdania i 

wyrażenia, z 

trudnością tworzy 

kilkuwyrazowe 

teksty, jednak 

zawierają one 

sporo błędów 

ortograficznych, 

gramatycznych i 

składniowych, co 

znacznie utrudnia 

ich 

komunikatywność 

proste pytanie 

rozmówcy na 

tematy 

dotyczące życia 

codziennego, 

komunikację 

zakłócają dość 

liczne błędy w 

wymowie, 

intonacji lub w 

strukturach 

gramatycznych 

- potrafi napisać 

według wzoru 

krótkie, 

kilkuwyrazowe 

teksty, które 

zawierają 

wprawdzie 

liczne błędy, ale 

są dość 

komunikatywne 

zakłócają nieliczne 

błędy wymowy lub 

intonacji 

- potrafi napisać 

według wzoru oraz 

często 

samodzielnie 

zdania oraz   

kilkuzdaniowe 

teksty, stosując 

poznane 

słownictwo i 

struktury, nieliczne 

usterki nie 

ograniczają 

komunikatywności 

tekstów 

upodobania i 

opinie swoje i 

innych osób 

- samodzielnie 

lub według wzoru 

tworzy 

kilkuzdaniowe 

teksty pisane, 

stosując 

urozmaicone 

słownictwo i 

poznane struktury 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie 

wiedzy i umiejętności nie pozwalają mu  na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania. 
 

 


