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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK NIEMIECKI 

 
Prace klasowe (sprawdziany) - zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

uczniowie są informowani dokładnie o zakresie materiału. Sprawdziany obejmują najczęściej 

cały nowy dział podręcznika, przed pracą pisemną zawsze ma miejsce powtórzenie tych 

zagadnień, które z punktu widzenia ucznia mogą być problematyczne. Sprawdziany trwają 45 

minut, można je poprawiać w uzgodnionym wcześniej terminie. 

     

Kartkówki - sprawdzają wiedzę uczniów z trzech ostatnich lekcji, mogą być 

niezapowiedziane. Dotyczą najczęściej zagadnień leksykalnych lub krótkich zasad 

gramatycznych. Kartkówek nie można poprawiać, trwają w zależności od potrzeb uczniów od 

15 do 20 minut.  

      

Odpowiedź ustna - na każdej lekcji uczniowie są odpytywani ustnie z ostatniej lekcji, przed 

rozpoczęciem lekcji należy zgłosić nauczycielowi fakt nieprzygotowania do odpowiedzi.  

Każdy uczeń może być nieprzygotowany dwa razy w ciągu semestru.   

  

Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami, za trzy plusy uczniowie otrzymują  ocenę 

bardzo dobrą. Podobnie jest z minusami, trzy dają ocenę niedostateczną. Minusy stawiane są 

za brak pracy domowej, brak skupienia na lekcji, które uniemożliwia przyswojenie sobie 

nowych treści.  

        

Praca domowa – sprawdzana jest na każdej lekcji, może być w formie ustnej lub w formie 

pisemnych zadań gramatycznych zadawanych w zeszycie ćwiczeń. Obowiązkiem ucznia jest 

posiadanie na każdej lekcji  własnego zeszytu ćwiczeń zwłaszcza wówczas, gdy zadana 

została pisemna praca domowa. O jego braku nauczyciel musi być poinformowany przed 

lekcją, w przeciwnym wypadku uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za brak pracy domowej. 

        

Prace dodatkowe dla chętnych - polegają na pisaniu nadobowiązkowych wypracowań, 

wykonaniu dodatkowych ćwiczeń gramatycznych, samodzielnej prezentacji lekcji, 

przygotowaniu plakatu, projektu. Wykonanie dodatkowych zadań nie może bezpośrednio 



wpłynąć na podwyższenie oceny semestralnej bądź rocznej zwłaszcza w sytuacji, gdy oceny 

cząstkowe są ocenami niedostatecznymi i nigdy nie były poprawiane lub gdy uczeń nie zdołał 

ich poprawić.  

Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz rocznej najważniejszą rolę odgrywają oceny ze 

sprawdzianów, kartkówek oraz odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny stanowią jedynie 

uzupełnienie.   

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

    

Ocena celująca – uczeń ma w większości oceny celujące i bardzo dobre ze 

sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. Zawsze jest przygotowany do lekcji, wykonuje 

zadania dla chętnych, wykazuje autentyczne zainteresowanie przedmiotem. Uczeń zna 

wszystkie zasady gramatyczne, stosuje je bezbłędnie w mowie i piśmie, ma bogaty zasób 

słownictwa, bez zastrzeżeń posługuje się nim tworząc płynne wypowiedzi, nie ma problemu z 

rozumieniem ze słuchu oraz z reagowaniem w różnych sytuacjach związanych z komunikacją 

językową. 

Ocena bardzo dobra – uczeń ma w większości oceny bardzo dobre ze sprawdzianów, 

kartkówek  i odpowiedzi ustnych. Ma zawsze odrobioną pracę domową, jest na lekcji 

aktywny, płynnie czyta, ma bogaty zasób słownictwa, nie ma problemów z rozumieniem ze 

słuchu, nie robi błędów ortograficznych, zna zasady gramatyczne przewidziane w programie 

nauczania. Uczeń sam bez pomocy nauczyciela potrafi korygować swoje błędy w trakcie 

wypowiedzi ustnych. 

Ocena dobra – przewaga ocen dobrych ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi 

ustnych, uczeń ma zawsze pracę domową, bierze czynny udział w lekcji, posługuje się dobrze 

zasadami gramatycznymi, samodzielnie buduje wypowiedzi ustne, które z pomocą 

nauczyciela koryguje, w stopniu umożliwiającym odnalezienie sensu wypowiedzi radzi sobie 

z rozumieniem ze słuchu, w przypadku słabszej oceny ze sprawdzianów, czy kartkówek 

wykazuje chęć poprawienia jej. 

Ocena dostateczna – uczeń ma w większości oceny dostateczne ze sprawdzianów, 

kartkówek i odpowiedzi, jest przygotowany do lekcji, w sposób zadowalający radzi sobie z 

minimum programowym, w przypadku słabszej oceny poprawia ją,  uczeń ma dość 

ograniczony zasób słownictwa, zdarzają się błędy ortograficzne, zna zasady gramatyczne, ale 

stosuje je poprawnie z pomocą nauczyciela, podobnie sytuacja wygląda w przypadku 



rozumienia ze słuchu, uczeń nie zawsze jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tekstem 

mówionym w obcym języku.  

Ocena dopuszczająca – przewaga ocen dopuszczających ze sprawdzianów, 

kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, uczeń opanował jedynie minimum programowe, ma 

duże problemy z wysławianiem się w języku obcym, nie zna wszystkich zasad 

gramatycznych, sam nie buduje wypowiedzi ustnych, ma problemy z rozumieniem ze słuchu, 

wykazał jednakże chęć poprawiania ocen niedostatecznych, jeśli otrzymywał takie z prac 

pisemnych. 

Ocena niedostateczna – uczeń nie opanował minimum programowego, nie był na 

lekcji aktywny, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu, był nieprzygotowany do 

lekcji, nie odrabiał pisemnych prac domowych, wagarował, nie wykazywał chęci poprawiania 

ocen mimo stwarzanych mu możliwości.    

 

 


