
PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie. 

2. Nauczyciel dostosuje formy pracy i wymagania dla uczniów posiadających opinie lub 

orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu 

o zakresie wymagań z języka niemieckiego na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach 

oceniania. 

4. Prace klasowe (testy) obejmują duże partie materiału i zapowiedziane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem z wpisem do dziennika. 

5. Sprawdziany obejmują materiał z kilku lekcji i zapowiedziane są z 5-dniowym 

wyprzedzeniem z wpisem do dziennika. 

6. Kartkówki i ustne odpowiedzi obejmują bieżący materiał do trzech ostatnich lekcji mogą być 

przeprowadzone na bieżąco bez wcześniejszej zapowiedzi. 

7. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 

form aktywności. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace klasowe, testy, sprawdziany, 

kartkówki  w ciągu dwóch tygodni. 

 

II. ZASADY OCENIANIA 

1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

przyjmuje się skalę ocen od 1 do 6. 

3. Przyjmuje się następujące progi procentowe przy ustaleniu oceny prac pisemnych: 

 

 0 – 30% - niedostateczny 

 31 – 50% - dopuszczający 

 51 – 70% - dostateczny 

 71 – 90% - dobry 

 91 – 97% - bardzo dobry 

            98 - 100% – celujący 



Ustala się następujące wagi ocen cząstkowych: 

1) Praca klasowa - 5  

2) Sprawdzian, test - 5  

3) Kartkówka - 4  

4) Odpowiedź - 3  

5) Praca domowa - 2 

6) Aktywność - 3 

7) znaczące osiągnięcie w konkursie na szczeblu co najmniej powiatowym - 6 

 

4. Nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń 

oraz brak gotowości do odpowiedzi) uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. 

5. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia notatek, zadań i ćwiczeń. 

W przypadku nieuzupełnienia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 3. 

6. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno przerobionym rozdziale pracę klasową (test). 

Przed testem każdy rozdział jest szczegółowo omawiany na lekcji powtórzeniowej. 

7. Uczeń jest zobowiązany do pisania wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. W 

przypadku nieobecności ma obowiązek napisać pracę klasową, sprawdzian, kartkówkę w 

terminie dwóch tygodni (licząc od dnia powrotu do szkoły, dokładny termin uczeń ustala z 

nauczycielem).  Jeśli w tym czasie uczeń nie zgłosi się do nauczyciela, pisze pracę klasową, 

sprawdzian, kartkówkę w terminie wybranym przez nauczyciela (bez wcześniejszej 

zapowiedzi). 

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. Poprawa 

odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Każdą ocenę można poprawić tylko raz. Ocena przed poprawą i ocena 

poprawiona mają wpływ na ocenę semestralną/ roczną. O możliwości (lub jej braku) poprawy 

ocen z innych aktywności niż praca klasowa, sprawdzian i kartkówka decyduje nauczyciel 

danego przedmiotu. 

9. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej dwie prace pisemne (praca klasowa, test, 

sprawdzian) i co najmniej jedną odpowiedź ustną. Ilość kartkówek i zadań domowych nie jest 

określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. 

10. Na zajęciach uczniowie otrzymują plusy i minusy za pracę na lekcji. Pięć plusów dają ocenę 

bardzo dobrą, a pięć minusów ocenę niedostateczną. 

11. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu. 



12. Na ocenę semestralną i końcową składają się: 

− prace klasowe, testy, sprawdziany 

− kartkówki 

− odpowiedzi ustne 

− prace domowe 

− aktywność, praca na lekcji 

− wykonanie prezentacji multimedialnej 

− wykonanie projektu 

− osiągnięcia w konkursach (I-III m-ce) 

− aktywność na platformach/programach wskazanych przez nauczycieli 

 

 13. Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach lekcyjnych                        

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

14. Prace pisemne (prace klasowe, testy, sprawdziany)  wraz z oceną są jawne i udostępniane 

uczniom po ocenieniu pracy przez nauczyciela. Prace pisemne udostępniane są również 

rodzicom na ich prośbę na terenie szkoły. 

15. Uczeń przyłapany podczas pracy pisemnej na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

16. Udowodniona niesamodzielna praca ucznia skutkuje oceną niedostateczną. 

17. Uczeń ma możliwość otrzymania oceny wyżej na półrocze lub koniec roku po pisemnym 

zaliczeniu partii materiału z semestru lub całorocznego w obecności nauczyciela i według 

kryteriów oceniania zgodnych z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

18. Zeszyt ucznia może podlegać ocenie. 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania – nauczanie zdalne 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych 

uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do 

kontynuowania. 

3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły 

Podstawowej w Czerninie. 

4. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów 

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

 



Kryteria oceniania w nauczaniu zdalnym: 

 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczycieli. 

 

2. Wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez 

nauczyciela w określonym terminie. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są 

obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

 

3. Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: - zadania domowe, prace 

pisemne, karty pracy, skany, nagrania, zdjęcia i inne formy ustalone przez nauczyciela. 

 

4. Nieprzesłanie do nauczycieli zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności (które podlegają 

ocenie zgodnie ze statutem, sprawdziany, klasówki, prace klasowe, testy) we wskazanym 

terminie, skutkują oceną niedostateczną. 

 

5. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia niektórych ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób, terminie i godzinie wskazanych przez nauczyciela 

i uzgodnionych z uczniem. 

 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

 

7. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania. 

 

8. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to e-dziennik Librus Synergia, Classroom i 

inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczycieli. 

 

 

 

Opracował: mgr Cezary Gliwa 

  

 


