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 Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

 zakres wiadomości i umiejętności, 

 stopień zrozumienia materiału, 

 umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w różnych sytuacjach, 

 stopień przygotowania do zajęć i gotowość do samodzielnego poszerzania wiedzy, 

 zaangażowanie w proces dydaktyczny, 

 umiejętność przekazywania i prezentowania posiadanej wiedzy. 

 

 Narzędzia i częstotliwość pomiaru osiągnięć: 

 odpowiedzi ustne ( co najmniej 1 ocena w ciągu semestru; zakres wiadomości 

obejmuje szczegółowo 3 lekcje oraz ogólnie podstawowe wiadomości)  

 kartkówki (mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi, obejmują zakres 

wiadomości i umiejętności z 3-5 ostatnich lekcji oraz ogólnie podstawowe 

wiadomości) 

 sprawdziany, testy (zapowiedziane, co najmniej 2 w ciągu semestru, zakres 

wiadomości z całego rozdziału) 

 zadania domowe (mogą być oceniane kilka razy w semestrze) 

 aktywność (w trakcie lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, udział 

w konkursach) 

 praca w grupie 

 prace samodzielnie wykonane w szkole lub poza nią ( projekty) 

 

 

  Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianów i testów 

sprawdzających. Nauczyciel ma obowiązek oddać poprawioną pracę nie później niż 

po 14 dniach. Każdy uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu, z którego wyniku 

uzyskanego w pierwszym terminie jest niezadowolony.  Poprawa może mieć charakter 

ustny lub pisemny i odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i 

terminu z nauczycielem. Daną pracę uczeń ma prawo poprawić tylko raz. Uczeń 

podpowiadający lub umożliwiający odpisywanie na sprawdzianie otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego. 

 

Każdy uczeń ma prawo w ciągu semestru być dwa razy nieprzygotowanym do zajęć 
(nieprzygotowanie obejmuje również brak zeszytu, zadania domowego oraz zeszytu ćwiczeń) 

Nieprzygotowanie, jak i wszystkie braki pomocy dydaktycznych, uczeń ma obowiązek 

zgłosić na początku zajęć. 

 

 Nauczyciel ustalając ocenę śródroczną i roczną bierze pod uwagę oceny 

cząstkowe z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki) oraz odpowiedzi   ustnych 

– są to oceny decydujące. Pozostałe oceny cząstkowe mają mniejsze znaczenie. 
 

  Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela zaraz po 

powrocie ze zwolnienia celem ustalenia trybu i terminu       uzupełnienia zaległości, 



zarówno w opanowaniu materiału jak i ocenach (sprawdziany, zadania). Uczeń 

mający trudności w opanowaniu  materiału, przerobionego na zajęciach podczas jego 

nieobecności, powinien zwrócić się do nauczyciela o pomoc. 

 

6.  Uczeń, który opuścił tydzień lub więcej zajęć ma prawo uzgodnić z nauczycielem terminy 

wykonania i napisania zaległych i bieżących zadań oraz sprawdzianów. 

 

 Sposoby informowania ucznia o postępach lub ich braku w nauce 
 

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania każdy uczeń jest informowany o swoich 

postępach w nauce. Szczególnie podczas odpowiedzi ustnych omawiane są błędy popełniane 

przez ucznia oraz udzielane są wskazówki, nad którymi zagadnieniami uczeń powinien 

jeszcze popracować. Uczniowie są zawsze informowani o otrzymanych ocenach 

cząstkowych, natomiast o ocenach semestralnych i rocznych powiadamiani są w terminach 

przewidzianych w WSO. 

 

Możliwość poprawienia oceny 
 

Jak przewidziano w WSO, uczeń ma prawo do poprawienia swoich ocen w czasie 

egzaminów: sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego. Egzaminy te odbywać się 

mogą na zasadach opisanych w WSO. 

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami  będą uwzględniać wynikające 

z nich trudności i zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogiczno -psychologicznej . 

  

 

 

 

   

 Kryteria z odpowiedzi ustnych 

Ocena celująca: 

 wypowiedź jest bezbłędna i wyczerpująca 

 zawiera słownictwo i struktury wykraczające poza program nauczania 

 stosowanie przysłów i idiomów 

 uczeń wykazuje znajomość realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych 

 

Ocena bardzo dobra 

 wypowiedź jest bezbłędna, płynna i wyczerpująca 

 zawiera słownictwo i struktury gramatyczne przewidziane programem nauczania 

języka w danej klasie 

 uczeń bezbłędnie rozwiązuje polecenia gramatyczno- leksykalne 

 uczeń prawidłowo reaguje i wykonuje polecenia 

Ocena dobra 

 wypowiedź jest płynna ale niekoniecznie wyczerpująca 

 zdarzają się niewielkie uchybienia gramatyczno- leksykalne 

 zasób słownictwa pozwala na porozumiewanie się w niezbyt trudnych sytuacjach 

językowych 

 uczeń rozumie polecenia i prawidłowo na nie reaguje 

Ocena dostateczna 

 wypowiedź jest mało wyczerpująca 



 błędy gramatyczno- leksykalne niezakłócające zrozumienia wypowiedzi 

 mały zasób słownictwa pozwala na porozumiewanie się w typowych sytuacjach 

 słaba sprawność rozumienia poleceń i reagowania na nie 

Ocena dopuszczająca 

 wypowiedź mało precyzyjna, krótka i chaotyczna 

 wykazuje znaczne braki w opanowaniu minimum programowego odnośnie zagadnień 

gramatyczno- leksykalnych 

 znikome wiadomości uczeń potrafi wykorzystać praktycznie w danych sytuacjach 

językowych tylko przy pomocy nauczyciela 

 bardzo słaba sprawność rozumienia poleceń i reagowania na nie 

Ocena niedostateczna 

 wypowiedź nie na temat lub jej brak, nawet przy pomocy nauczyciela 

 wypowiedź z tak dużą ilością błędów, że uniemożliwia komunikację 

 nieznajomość podstaw gramatyki i fonetyki 

 brak reakcji na polecenia nauczyciela 

 

Kryteria ocen prac pisemnych 
 

W przypadku sprawdzianów, testów i kartkówek przyjmuje się procentową ilość 

uzyskanych punktów: 

 

100% ( + zdanie dodatkowe) - celujący 

100 % - 90 %                          - bardzo dobry 

89 % - 75 %                            - dobry 

74 % - 50 %                            - dostateczny 

49 % - 30 %                            - dopuszczający 

      29 % - 0 %                              - niedostateczny 

 

 

Kryteria ocen semestralnych i rocznych 

Ocena celująca 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga wiedzę wykraczającą poza program nauczania 

języka w danej klasie. Umie zastosować zdobyte wiadomości w mowie i piśmie. Pracuje nad 

wzbogaceniem słownictwa (czyta prasę niemieckojęzyczną). Biegle posługuje się językiem w 

mowie i piśmie. Osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych. 

Ocena bardzo dobra 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował słownictwo oraz struktury 

gramatyczne przewidziane programem nauczania i biegle się nimi posługuje. Wykorzystuje 

nabyte wiadomości i umiejętności i wraz z nowym materiałem rozumie tekst pisany i ze 

słuchu. Bezbłędnie odpowiada na pytania i takie też zadaje. Układa interesujące dialogi, 

potrafi odnaleźć się w danej sytuacji językowej. Bezbłędnie pisze teksty(opowiadania, 

dialogi, lisy). Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela. 

Ocena dobra 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał leksykalny i gramatyczny w stopniu 

pozwalającym na swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim. Dopuszczalne są 

drobne błędy gramatyczne. Zasób słownictwa musi pozwolić na porozumiewanie się 

w niezbyt trudnych tematach i sytuacjach językowych. Rozumie i reaguje na polecenia w 

języku niemieckim. Umie wykorzystać swoje umiejętności w krótkich tekstach pisemnych 

(kartka, list, dialogi). 

Ocena dostateczna 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiedzę podstawowych treści 

programowych i posiada słabe umiejętności jej praktycznego stosowania w mowie i piśmie. 

Formułuje bardzo proste wypowiedzi na piśmie. Ma słabą sprawność rozumienia tekstu ze 

słuchu i mały zasób słownictwa, uniemożliwiający mu swobodne wypowiadanie się na dany 

temat.  

Ocena dopuszczająca 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował cztery 

podstawowe sprawności językowe. Ma braki w zakresie podstawowych wiadomości 

i w znikomy sposób, najczęściej tylko przy pomocy nauczyciela, potrafi je zastosować 

praktycznie.  

Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum 

podstawowych umiejętności i wiadomości języka niemieckiego. Nie jest w stanie , nawet przy 

pomocy nauczyciela, odpowiedzieć na pytania do tekstu, udzielić informacji na temat 

zagadnień gramatycznych, wyrazić myśli w języku niemieckim. Ma bardzo mały zasób 

słownictwa. 

 

 Kryteria ocen prac projektowych 

Celujący: praca zawiera wiele różnorodnych informacji, użyty język wykracza poza treści 

poznane na zajęciach, praca nie zawiera błędów językowych a jej forma znacznie wyróżnia 

się pomysłowością i niepowtarzalnością. Prezentacja projektu przyciąga uwagę odbiorców, 

jest płynna i poprawna językowo. 

 

Bardzo dobry: praca zawiera wiele informacji, jest napisana poprawnie, nie zawiera błędów. 

Zawiera elementy świadczące o dużym zaangażowaniu i ilości włożonej w nią pracy. 

Prezentacja jest płynna i pomysłowa. 

 

Dobry: praca zawiera dużo informacji, a ich treść może zawierać drobne błędy. Forma 

projektu jest ciekawa a prezentacja stara się przyciągnąć uwagę odbiorców, prezentujący 

mogą popełniać drobne błędy językowe podczas prezentacji. 

 

Dostateczny: praca zawiera informacje z jednego źródła i jest niepełna. Treść wyróżnia się 

dużą ilością błędów, które jednak pozwalają na zrozumienie tekstu. Praca wymagała pewnego 

zaangażowania, ale forma projektu nie wyróżnia się w swojej pomysłowości. Prezentacja nie 

jest płynna i świadczy o słabym przygotowaniu uczniów. 

 

Dopuszczający: Praca zawiera mało informacji, a treść zawiera bardzo dużo błędów, 

utrudniających zrozumienie. Praca nie wymagała dużego wkładu pracy, a forma projektu jest 

powielona i niedbale przygotowana. Prezentacja nie przygotowana, spontaniczna. 

Poprawność językowa słaba. 

 

Niedostateczny: praca zawiera śladowe informacje, opiera się głównie na szacie graficznej. 

Tekst zawiera wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie. Widać brak zaangażowania 

w przygotowanie projektu i brak umiejętności prezentacji projektu. 
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