
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 ( po zakończeniu kolejnego działu),  

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

 W przypadku pracy w zespole 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 (1-2 dni) 

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” co jest równoznaczne z wagą „O”. 

Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej. 

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków:”+”, -. 

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 ( w przypadku braku zadań domowych w zeszycie ćwiczeń – 

systematycznie je 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 dłuższej  nieobecności (tydzień i więcej) 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. 

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

różna jest waga ocen. 

 Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę stopnie ucznia  z poszczególnych 

obszarów według następującej kolejności wag: 

 sprawdziany  – waga 10 

 kartkówki i odpowiedzi ustne – waga 8 

 pozostałe – waga 5 

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczona w 

następujący sposób: 

 

 

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. 

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

edukacyjnych roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną o stopień wyższą. 

 Zasady przeliczania punktów na oceny szkolne :  



 0%-29% – niedostateczny 

 30%-49% – dopuszczający 

 50%-69% – dostateczny 

 70%-89% – dobry 

 90%-100% – bardzo dobry 

  95% + zadanie dodatkowe – celujący 

1) punkty zdobyte za rozwiązanie zadania dodatkowego brane są również pod uwagę 

przy wystawianiu ocen niższych niż celująca. 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą i zajął wysokie 

miejsce w konkursie przedmiotowym na etapie co najmniej powiatowym; 

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 z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mają dostosowane 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb. Nie zwalnia ich to jednak od posiadania 

minimalnego poziomu wiedzy umożliwiającej dalsze kształcenie.     

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 zastosowane 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 z rodzicami, konsultacji w wyznaczonych godzinach lub podczas 

indywidualnych spotkań z nauczycielem) 

 

               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 

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne  od woli ucznia). Ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 
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