ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie oceniani są za:
 zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki
 odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji lub partii materiału zapowiedzianego przez
nauczyciela
 dyktanda
 pisemne i ustne sprawdziany wiadomości
 wypowiedzi pisemne
 aktywność i pracę na lekcji
 prace domowe
 czytanie na głos
 zaangażowanie, wkładany wysiłek, systematyczność, postępy w nauce
2. Procentowa skala oceniania
0%-29% niedostateczny
30%-32% dopuszczający 33%-40% dopuszczający
41%-45% dopuszczający +
46%-49% dostateczny 50%-57% dostateczny
58%-62% dostateczny+
63%-66% dobry 67%-74% dobry
75%-79% dobry +
80%-83% bardzo dobry 84%-91% bardzo dobry
92%-96% bardzo dobry +
97%-100% celujący
3. Sprawdziany
Uczeń ma obowiązek poprawy każdego pisemnego sprawdzianu wiadomości z którego uzyskał
poniżej 30%. Pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu jest podstawą do wystawienia przez
nauczyciela pozytywnej oceny śródrocznej i końcowej. Na poprawie obowiązuje ten sam zestaw
pytań, którego uczeń nie zaliczył za pierwszym razem. Podczas oddawania pisemnych prac
klasowych przez nauczyciela, są one wraz z uczniami omawiane.
Pisemne sprawdziany wiadomości przeprowadzane są po skończeniu danego działu i są
obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Niesamodzielna praca ucznia podczas sprawdzianu lub
kartkówki, skutkuje oceną niedostateczną. Nie zwalnia to ucznia jednak z poprawy sprawdzianu.
Pisemne prace klasowe, a więc zarówno sprawdziany jak i kartkówki przechowywane są przez
nauczyciela i udostępniane do wglądu uczniowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym do
końca roku szkolnego.
4. Nieprzygotowania
Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji.
Uczeń ma prawo do skorzystania z dwóch nieprzygotowań w ciągu semestru. Może wykorzystać je,
jeśli nie odrobił pracy domowej lub jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej, jest również
zwolniony z pisania niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku

lekcji (pierwszych 5 minut). Nieprzygotowanie do lekcji nie zwalnia ucznia ani z pisania
sprawdzianu ani zapowiedzianej kartkówki. Po wykorzystaniu nieprzygotowań, brak pracy
domowej lub nieprzygotowanie do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.
Trzy minusy (za brak aktywności i pracy na lekcji) równoznaczna jest ocenie niedostatecznej, pięć
plusów (za aktywność i pracę na lekcji) równoznaczna jest ocenie bardzo dobrej.
5. Kartkówki
Zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki obejmują materiał do trzech ostatnich jednostek
lekcyjnych. Trwają od 10 do 15 minut. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę na wyższą.
6. Oceny śródroczne i końcowe
Oceny śródroczne i końcowe nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ani nie wynikają ze
średniej ważonej. Nauczyciel proponuje ocenę śródroczną i końcową biorąc pod uwagę uzyskane
oceny cząstkowe jak również indywidualne zaangażowanie ucznia, jego wkład pracy,
systematyczność, osiągnięcia oraz postępy w nauce języka niemieckiego. Uczeń ma prawo
poprawiać ocenę na wyższą.
7. Nieobecności
Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek we własnym zakresie przygotować się
do kolejnych zajęć; uzupełnić wiedzę i materiał oraz notatkę z lekcji jak również odrobić pracę
domową. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń był nieobecny dłużej niż tydzień. W przypadku
takiej nieobecności uczeń jest zobowiązany nadrobić zaległości na następną lekcję lub w terminie
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