Przedmiotowy System
Oceniania
z języka niemieckiego

1.Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego określa uczniom
i rodzicom stosowaną procedurę oceniania, wymagania, kryteria mierzenia osiągnięć,
definiuje formy kontaktów z rodzicami. Pozwala uczniom i nauczycielom
dostosować zasady oceniania do warunków szkoły, wymiaru godzin, celów
nauczania założonych przez nauczyciela.
2.Przedmiotowy system oceniania jest propozycją regulacji oceniania na poziomie
podstawowym.
ocena
zakres procentowy
celująca
96% - 100%
bardzo dobra
86% - 95%
dobra
76% - 85%
dostateczna
56 % - 75%
dopuszczająca 40%- 55 %
niedostateczna 0 % - 39 %
3. Ocenie podlegają receptywne i produktywne sprawności językowe: rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, a także znajomość
słownictwa, gramatyki, wymowa, aktywność na lekcji, prace domowe, testy.
Podejmowanie zadań dodatkowych, wykonywanie ćwiczeń z repetytorium
gramatycznego, korzystanie z oferty dydaktycznej źródeł internetowych, udział
w konkursach przedmiotowych, przygotowanie prezentacji może mieć pozytywny
wpływ na ocenę z przedmiotu.
4.Kontrola pisemna może mieć formę sprawdzianu obejmującego więcej niż trzy
tematy lekcyjne i wymaga poinformowania ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem oraz
kartkówki, która obejmuje co najwyżej trzy ostatnie tematy lekcyjne i nie wymaga
wcześniejszej zapowiedzi. Zadania zamknięte w sprawdzianach będą polegały na
porządkowaniu, selekcjonowaniu. Zadania otwarte sprawdzają samodzielną wypowiedź
pisemną na podany temat.
5. W semestrze przewidziane są dwa sprawdziany pisemne, obejmujące większą
partię materiału. Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie może
napisać testu z całą klasą, zalicza go w terminie wskazanym przez nauczyciela,
jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania
wyników prac, jeżeli otrzymał z niego ocenę niedostateczną pisząc w pierwszym terminie
z klasą.
6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac
domowych i referatów.
7.Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym w
przejrzystej formie i udostępniania go nauczycielowi oraz posiadania określonych
przez nauczyciela podręczników i zbiorów ćwiczeń.
8. Ocenie podlegają wykonane przez ucznia prace nadobowiązkowe np. prezentacje
multimedialne, referaty, które zlecił nauczyciel.
9.Uczeń ma prawo ubiegać sie o ocenę wyższą na koniec semestru, jeżeli nie
opuścił określonej w WSO ilości godzin (limit: 5 godz. nieusprawiedliwionych) i w

terminie napisał sprawdziany z przedmiotu. Uczeń poprawi ocenę, gdy wykaże opanowanie
materiału w zakresie oceny pozytywnej. Formą sprawdzenia w zakresie tej oceny jest zestaw
sprawdzający cztery sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
czytanego, pisanie produktywne, mówienie) w oparciu o określony w danym semestrze zakres
słownictwa i gramatyki.
10. Podczas wypowiedzi ustnych sprawdzone zostaną umiejętności produktywne:
uzyskiwanie informacji, opisywanie ludzi, zjawisk, relacjonowanie wydarzeń czy
przedstawienie własnej opinii. Kryterium oceny odpowiedzi ustnych stanowi
umiejętność opanowania i zastosowania określonej ilości zwrotów i wyrażeń, użycia
odpowiednich środków językowych oraz forma wypowiedzi.
11.Ilość ocen otrzymanych przez ucznia z przedmiotu w czasie semestru jest równa
ilości godzin tego przedmiotu w semestrze, powiększonej o 2.

